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INTRODUCERE 

Lumea se luptă cu pandemia SARS Cov-2 și cu ramificările sale economice și 
sociale. Pandemia a evidențiat importanța de a fi pregătiți atunci când apar crizele. In același 
timp ne-a demonstrat că amânarea deciziilor îndrăznețe poate avea costuri uriașe. Lumea nu 
era pregătită pentru criza SARS Cov-2 și este și mai puțin pregătită pentru consecințele 
viitoare ale provocărilor permanente, cum ar fi schimbările climatice, prăbușirea 
biodiversității, reducerea vieții, poluarea aerului și acidifierea oceanelor. Pe măsură ce se 
trece spre următoarea fază a crizei SARS Cov-2 în multe țări, guvernele au o șansă unică 
pentru o recuperare ecologică și incluzivă de care trebuie să profite - o recuperare care nu 
numai că oferă venituri și locuri de muncă, dar contribuie și la bunăstarea populației.  
Pachetele de stimulare trebuie să fie aliniate cu politici ambițioase în vederea combaterii 
schimbărilor climatice și daunelor asupra mediului. Doar o astfel de abordare poate oferi 
politici de tip “win-win” pentru oameni și planetă. 1 
 
Impactul SARS Cov-2 asupra mediului înconjurător 
Criza a arătat că lumea poate fi mai rațională în consum pentru a fi mai bine aliniată 
obiectivelor de mediu. Pandemia a determinat o pauză temporară asupra emisiilor de CO2, 
împreună cu reducerea duratei de viață a poluanților din transport și a activității 
industriale. De exemplu, în China, se estimează că întreruperile industriale au cauzat o 
scădere de 25% a emisiilor de CO2, în februarie 2020, comparativ cu aceeași lună din 2019. 
Această scădere pe termen scurt nu va avea impact pe termen lung asupra provocărilor pe 
care le prezintă schimbările climatice. Experiența crizelor anterioare arată că scăderile 
temporare ale emisiilor au fost mai mult decât compensate de creșterea mai puternică a 
emisiilor în anii următori. 
Pe măsură ce criza de sănătate va fi mai bine controlată, lumea va trebui să repornească 
economia și să genereze locuri de muncă, în timp ce va aborda provocarea viitoare a 
schimbărilor climatice. În acest sens, sprijinul acordat companiilor ar trebui să fie însoțit tot 
mai mult de standarde de mediu mai puternice. 
Criza de sănătate a evidențiat inegalitățile și fragilitatea societății. La începutul crizei, 40% 
din gospodăriile din OCDE erau la limita pragului de sărăcie. Situația în majoritatea țărilor în 
curs de dezvoltare este din ce în ce mai grea. Societatea actuală trebuie să se asigure că 
recuperarea post-COVID integrează problemele legate de climă și biodiversitate, altfel 
generațiile viitoare vor fi responsabile nu numai de rambursarea datoriei masive acumulate, 
dar și de suportarea sarcinii de a face față crizelor viitoare, legate de climă.  
O calitate mai bună a aerului, a apei, biodiversitatea și gestionarea deșeuroilor pot reduce 
vulnerabilitatea comunităților la pandemii și, în același timp, pot consolida rezistența la alte 
tipuri de riscuri - inclusiv în ceea ce privește clima. Eforturile trebuie direcționate asupra 
sprijinului țărilor cele mai vulnerabile, care sunt, şi, cele mai expuse schimbărilor climatice.2 
 

1 https://www.oecd.org/coronavirus/en/ 
 
2 Ibidem 
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Impactul SARS Cov-2 asupra economiei 
Analiza impactului șocului SARS Cov-2 a fost concentrată în cea mai mare parte pe China și 
economiile avansate, deoarece acestea au fost inițial mai afectate de pandemie și deţin mediul 
politic, monetar și fiscal pentru a răspunde. Cu toate acestea, din moment ce două treimi din 
populația mondială trăiește în țări în curs de dezvoltare, răspunsurile la șocul actual trebuie să 
includă acțiuni dedicate și acțiuni pentru țările în curs de dezvoltare. 
Termenul ce definește criza SARS Cov-2, care a cuprins aproape întreaga lume și are 
consecințe severe pentru populațiile și economiile țărilor, este  „incertitudinea”. FMI a 
publicat recent Indexul Mondial de Incertitudine pentru 143 de țări începând cu anul 
1996. Indicele este construit prin numărarea de câte ori este menționat termenul 
„incertitudine” în legătură cu termenii „pandemie” sau „epidemie” din rapoartele de țară ale 
Economist Intelligence. Studiul relevă faptul că, în prezent, coronavirusul este asociat cu cel 
mai înalt nivel de incertitudine, în contextul economic de când indexul a început înregistrarea 
datelor.3 
Acest aspect rezumă principalele contribuții cu privire la impactul preconizat al SARS Cov-2 
asupra variabilelor macroeconomice-cheie, cum ar fi rata de creștere a PIB-ului, ocuparea 
forței de muncă, capitalul și obiectivele dezvoltării durabile; impactul său asupra producției și 
comerțului de mărfuri și posibilele reacții ale politicii industriale ale țărilor pentru a aborda 
impactul pandemiei. 
Pe 14 aprilie 2020, Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a actualizat proiecțiile de creștere 
globală în urmă cu doar trei luni, indicând faptul că economia globală se așteaptă să 
înregistreze o grea recesiune, depășind declinul economic ca urmare a crizei financiare 
globale de acum zece ani. La începutul lunii aprilie, Departamentul pentru Afaceri 
Economice și Sociale al Națiunilor Unite (UNDESA) a analizat efectele măsurilor de izolare 
și a prognozat o contracție sensibilă a economiei mondiale. În mod similar, OCDE a afirmat 
la începutul lunii martie că măsuri de blocare, din ce în ce mai stricte, în majoritatea 
economiilor avansate ale lumii, ar duce inevitabil la încetinirea creșterii PIB. 
Creșterea șomajului prognozat anterior de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) 
de până la 25 de milioane UDS în 2020, cu pierderi ale veniturilor forței de muncă în 
intervalul 860 miliarde USD până la 3,4 trilioane USD, pare exactă, dacă nu chiar 
subestimată. Potrivit OIM, aceste cifre pot subestima amploarea reală a impactului SARS 
Cov-2. Ultimul rezumat al OIM afirmă că măsurile actuale afectează aproape 2,7 miliarde de 
lucrători, reprezentând aproximativ 81% din forța de muncă din lume.4 
Se preconizează că actuala criză va afecta îndeosebi lucrătorii din țările cu venituri mici și 
medii, unde ponderea celor care lucrează în sectoarele informale și care, prin urmare, au 
acces limitat la sănătate și protecție socială adecvată, este mai mare. Pierderile de locuri de 
muncă masive preconizate în rândul lucrătorilor migranți vor avea efecte asupra economiilor 
care depind în mare măsură de aceștia. În plus, măsurile de izolare în economiile avansate au 
început deja să afecteze țările mai puțin dezvoltate, datorită activităților de comerț și investiții 
scăzute. 
Zguduirea piețelor financiare, împreună cu condițiile de lichiditate, în multe țări au dus la 
ieșiri de capital fără precedent din țările în curs de dezvoltare. UNCTAD ilustrează datoriile 
nete și ieșirile de capitaluri, din principalele economii emergente, care s-au ridicat la 59 de 

3 https://www.unido.org/stories/coronavirus-economic-impact 
4 Ibidem 
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miliarde USD în lunile februarie și martie ale anului curent, de când criza SARS Cov-2 a 
început la nivel global.5 
Organizația Națiunilor Unite (ONU) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că criza 
SARS Cov-2 va duce la o inversare a deceniilor de progrese în lupta împotriva sărăciei și că 
nivelurile deja ridicate de inegalitate în interiorul și între țări vor fi în continuare 
exacerbate. Prin urmare, criza va avea un impact inevitabil și negativ asupra punerii în 
aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Este de așteptat ca pandemia SARS Cov-
2 să afecteze puternic perspectivele de industrializare în țările în curs de dezvoltare. 
SARS Cov-2 are un impact puternic asupra capacității de producție din țările în curs de 
dezvoltare, deoarece cererea de bunuri și materii prime din partea țărilor cu venituri mari este 
în scădere; lanțurile valorice sunt perturbate din cauza întârzierilor în furnizarea 
componentelor și a livrărilor necesare din țările mai avansate din punct de vedere 
tehnologic; alți factori, inclusiv politici (de exemplu, restricționarea circulației bunurilor și a 
persoanelor), incapacitatea angajaților de a ajunge la locul de muncă sau constrângerile 
financiare, care afectează procesul normal de producție. 
Economiștii ONU au estimat o scădere de 50 de miliarde USD a producției în februarie 2020, 
iar FMI avertizează că efectele economice negative vor fi resimțite „foarte intens” în țările în 
curs de dezvoltare care comercializează materii prime. Toate aceste canale negative vor avea 
în mod inevitabil un impact puternic asupra exporturilor din țările în curs de 
dezvoltare. Pierderile în volumul exporturilor vor fi intensificate în continuare şi datorită 
scăderii prețurilor la energie și mărfuri. Conform  proiectelor UNCTAD, cărora țările în curs 
de dezvoltare în ansamblu vor pierde aproape 800 miliarde USD în ceea ce privește veniturile 
din export în 2020. 6 
Surse de presă importante, precum The Economist sau Financial Times, afirmă că solicitările 
organismelor internaționale pentru ca guvernele să acționeze rapid și cu îndrăzneală au 
obținut un sprijin din ce în ce mai mare din partea întregului spectru politic.  
 
 
Reperele tematice principale care au stat la baza studiului au in vedere următoarele 
probleme: 

• Efectele economice ale crizei SARS Cov-2 în România, pe termenele scurt, mediu și 
lung; 

• Politici și mecanisme economico-financiare de combatere, recuperare și reziliență; 
• Reconsiderarea rolului statului-națiune în actualul context național și internațional 

generat de efectele crizei SARS Cov-2 și de criza economică subsecventă.  
 
Criza declanșată de SARS Cov-2 a demonstrat că numai abordarea din perspectiva medicală 
nu este suficientă, ci a impus coordonarea și cooperarea fără precedent în epoca modernă 
între administrația publică, prin reprezentanții săi la toate nivelurile, actorii din sectoarele 
economice publice și private, organizații non-guvernamentale și cetățeni.  
În acest sens, s-a putut observa că au existat diverse atitudini legate, în primul rând, strict de 
calitatea procesului de elaborare a politicilor, cu impact asupra modului în care, prin acest 
proces, s-a imprimat un parcurs schimbat politicilor adoptate.  

5 https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
6 https://www.un.org/en/sections/general/documents/ 
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Acest parcurs este relevant pentru transformările pe care le aduce cu sine, la nivel 
(inter)național, pandemie care a impus o schimbare rapidă a abordării dezvoltării si 
implementării politicilor, (în special publice), cu accent pe alternativele de tipul transferului 
de bune practici7, cu sau fără adaptare, model de altfel utilizat de către unele dintre noile state 
membre, in urma cu câteva decenii, in tranziția la economia de piață. 
Din această perspectivă, la nivel internațional și cel al Uniunii Euroopene, se disting mai 
multe grupuri de țări respectiv: 
 Țări care și-au schimbat politicile, ca urmare a învățămintelor, care au rezultat din 

analizarea și interpretarea modelului de evoluție SARS Cov-2, în principal, din Italia: 
Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Franța, Grecia, majoritatea țărilor din 
centrul și estul Euroopei, respectiv Noile State-Membre, dar și țări din fosta Iugoslavie, 
de exemplu, Muntenegru. În acest context, se remarcă și România care s-a numărat 
printre țările care au luat măsuri de carantinare încă de la  primele semnale de avertizare, 
respectiv a doua jumătate a lunii martie, deși acestea au fost implementate progresiv, iar 
închiderea granițelor s-a produs, conform unor opinii mult prea târziu.(Anexa1) 

 În privința Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Olandei și chiar al Germaniei 
învățămintele trase cu întârziere au avut ca rezultat numeroase victime, spre deosebire de 
situația din Euroopa Centrală și de Est unde numărul victimelor a fost mult mai redus. În 
privința emisferei vestice, rezultatele mult mai bune ale Germaniei și Elveției, comparativ 
cu celelalte țări dezvoltate (Italia, Spania, Franța, Marea Britanie) se datorează, în mare 
măsură, testării pe scară largă a populației și intervenției prompte în stadiul incipient 
(prima săptămână) al infectării cu SARS Cov-2.  

În cazul statelor din centrul și estul euroopean, s-au emis mai multe ipoteze, de la  cea 
privitoare la efectul pe care l-a avut vaccinarea BCG care era printre vaccinările obligatorii în 
toate țările foste comuniste, până la ipoteza că neîncrederea în sistem și convingerea că acesta 
nu are cum să facă față unei asemenea provocări, ceea ce a condus la un grad mai mare de 
conformare a populației. 
Țări care au adoptat acorduri negociate, cum s-a întâmplat în cazul Statelor Unite ale 
Americii, Canadei și Japoniei, au asociat imediat criza medicală cu cea din domeniul sănătății 
și au promovat pachete de stimulare pentru sectorul economic sever afectat, dar și pentru 
redirecționarea unor industrii care se delocalizaseră în China, înapoi în țările de origine. 
Astfel, Japonia a  alocat sume considerabile, de peste 1 miliard USD pentru revenirea 
activităților productive în țară. 
Contextul pandemic a generat o emulație fără precedent diseminării și transferului de idei în 
majoritatea țărilor euroopene, dar și în Statele Unite. Aceste ţări şi-au tras propriile concluzii 
și şi-au implementat noi tipuri de intervenție urmând exemplul oferit de Coreea de Sud și 
modul strict de carantină impus de China. 
În cazul României, s-a putut observa, în pofida carențelor identificate și în curs de identificare 
la nivelul grupurilor care au coordonat intervențiile în timpul stării de urgență, că 
administrația publică centrală, dar și cea la nivel regional/local au urmărit stabilirea unui 

7 conform teoriei elaborării politicilor urmează câteva căi diferite pentru a fi generate (Weible și Sabatier, 2017): 
a) prin învățare, ceea ce implică existența unui model anterior care să fie imitate; b) prin acord negociat, între 
partenerii interesați la nivel național/regional, sau la nivel internațional, iar c) relevantă pentru studiul nostru, 
este cea prin diseminnarea și transferul de idei și/sau bune practici între guverne, pe baza unor analize și 
concluzii existente (Weible et al., 2020). 
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echilibru între intervențiile necesare, imediate și punctuale și cele care necesită pentru 
implementare o perioadă mai lungă de timp. Practic, România a aplicat un mix între cele trei 
tipuri de schimbare, ajustare și adaptare ale politicilor, în perioada desfășurării epidemiei. 
Efectele acestor combinații, pentru a fi evaluate, mai necesită trecerea unei perioade relativ 
medii de timp.  
În această privință, distingem o serie de întrebări, vizând necesitatea unei perioade mai 
îndelungate de analiză și reflecție, în identificarea celor mai bune răspunsuri posibile, modul 
de structurare a componentelor, atât în perioade de criză, dar și în cea de desfășurare normală 
a vieții și activităților economico-sociale: 
Transparența, controlul și prioritizarea, modul în care guvernele și administrațiile publice 
trebuie să răspundă prin impunerea unor măsuri de restrângere a unor activități/eventual  
drepturi etc, trebuie să fie asociate unui grad de transparență ridicat, asociat unei comunicări  
deschise care să genereze încredere pentru publicul larg. 
Potrivit părerii celor mai mulți experți la nivel internațional și euroopean este nevoie de 
trasarea de noi priorități și direcții inovative de acțiune, actuala pandemie a generat efecte în 
lanț dramatice pentru sistemele publice și private deopotrivă, care să ofere noi posibilități ca 
piața muncii și, mai specific, ocuparea în general să cunoască transformări și evoluții 
neașteptate.  
Pornind de la cele succint precizate anterior distingem două niveluri esențiale ale 
administrației publice, cărora le revine un rol decisiv în gestionarea afacerilor și interesului 
public în viața de zi cu zi, respectiv: 
- nivelul strategic căruia îi revin sarcinile vizând elaborarea politicilor și a tuturor celorlalte 
măsuri, strategii etc.; 
- nivelul operațional care este implicat direct în implementarea și punerea în practică a 
politicilor, deciziilor și oricăror măsuri decise la nivelurile ierarhic superior ale administrației 
publice. Președintele american, încă înainte de pandemie, a promovat pentru SUA o 
perspectivă centrată pe interesele naționale, asociată unei decuplări de la acțiunile și 
inițiativele economice internaționale, ceea ce, în funcție de gravitatea evoluției epidemice din 
SUA, ar impieta relațiile economice internaționale, mai ales în privința relațiilor comerciale 
cu China, deși interdependențele dintre cele două state sunt multiple. Mai mult, acțiunile 
SUA este posibil să fie urmate și de Marea Britanie, Canada, dar și statele euroopene, dacă 
avem în vedere și afirmațiile lui Joseph Borell, șeful diplomației euroopene, care accentuează 
faptul că revenirea la o nouă normalitate va implica inclusiv transformări la nivelul Uniunii 
Euroopene pentru gestionarea economiei, societății și culturii euroopene, într-un context post-
pandemic, cu acțiuni in următoarele direcții: 
-  transparență în privința nivelului strategic cu privire la procesul de elaborare al politicilor 
economice, sociale etc. care reprezintă interesul public, precum și transparență la nivelul 
serviciilor publice, în privința modului în care se realizează licitațiile și achizițiile publice; 
- deschidere și capacitate de dialog cu publicul, respectiv  societatea în general și  
reprezentanții societății civile; 
- eficiență și eficacitate în implementarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea 
politicilor destinate satisfacerii interesului public; 
- capacitatea de reformă care să răspundă provocărilor tot mai numeroase, generate de 
globalizare, presiunile tehnologice, de pe piața muncii, din domeniul asistenței sociale, 
precum și în coordonarea și capacitatea de cooperare și colaborare cu sectorul privat, de 
exemplu, pentru furnizarea de servicii în domeniul energiei, dar și pentru a satisface cerințele 
legate de protecția mediului. 
 Prin urmare, evoluțiile din ultimele luni au evidențiat ca este necesara o reconsiderare 
profunda a acțiunii publice in cazuri conjuncturale, dar pentru acesta trebuie sa se 
reconfigureze baza de organizare si funcționare a structurilor administrației publice centrale 
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si locale, respectiv necesitatea de a transforma sistemele lor de administrație publică astfel 
încât acestea să fie mai agile, mai flexibile și mai rapide în oferirea de răspunsuri la 
provocările dezvoltării umane si ale modernizării. Rolul administrație publice  într-o lume tot 
mai globalizată devine tot mai complex și interconexat cu dezvoltarea actorilor sociali.   
 Cel mai recent studiu dedicat evoluției administrației publice în Uniunea Euroopeană 
este studiul EUPACK, din anii 2017 și 2018, în care se analizează principalele caracteristici, 
tendințe și performanțe ale administrațiile publice euroopene. Studiul EUPACK 2018 a 
afirmă că buna guvernanță și calitatea administrației publice sunt în interesul cetățenilor și 
statelor-membre ale UE28/27, iar una dintre condițiile  esențiale este existența unor instituții 
economice, sociale și culturale solide, care contribuie nemijlocit la sporirea competitivității, a 
productivității rezultând în creștere economică și venituri mai mari per capita. În același  
timp, competitivitatea, productivitatea și veniturile mărite per capita atrag după sine și 
îmbunătățirea calității și eficienței  administrației publice care, din perspectivă operațională, 
este cea responsabilă de implementarea politicilor stabilite în urma unor procese deliberative 
la nivelul guvernului în vederea atingerii obiectivelor urmărite la nivelul național și al UE, 
respectiv creștere inteligentă, incluzivă și  sustenabilă. 
 Există caracteristici și tendințe comune, cum ar fi structura sistemelor de administrație 
publică, majoritatea statelor membre având două sau trei niveluri reprezentative din 
perspectivă organizațională, cu câteva excepții, în care există patru nivele administrative și o 
țară cu cinci niveluri administrative (tabelul 1) care sunt explicate de existența unor regiuni 
autonome, ori de condițiile particulare dintr-o anumită regiune sau dintr-o zonă urbană, 
rațiunile acestei structuri organizaționale fiind preponderent de natură istorică, sau economică 
și destinate asigurării performanței și competitivității regiunii și/sau zonei  urbane. 
 
 Tabel 1: Numărul nivelurilor administrative în statele membre ale UE-28/27 

Țări cu 2 niveluri 
administrative  

Țări cu 3 niveluri 
administrative 

Țări cu 4 
niveluri 
administrative 

Țări cu 5 
niveluri 
administrative 

Cipru, Estonia, 
Finlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, 
Malta, Slovenia 

Bulgaria, Ungaria, R. Cehă, 
Danemarca, Grecia, Olanda,  
România, Slovacia, Suedia, 
Marea Britania  

Austria, Belgia*, 
Franța, Germania, 
Italia, Polonia, 
Spania 

Portugalia 

Sursa EUPACK, A Comparative overview of public administration characteristics and performance in 
EU28, 2017  

*Belgia are un al cincilea nivel, în mod excepțional, dar numai pentru consiliile districtuale din Antwerp.   
 

Opțiunea de implicare a sectorului public si a structurilor de coordonare la nivel regional a 
fost cea de adaptare a agendelor euroopene la condițiile, particularitățile și necesitățile reale 
pentru fiecare stat-membru. Această abordare este, de fapt, singura modalitate prin care 
estimăm că și pe viitor se va putea acționa convergent pentru un răspuns/reacție la problemele 
comune. Au fost identificate, pentru toate statele-membre ale Uniunii Euroopene (Anexa1) 
următoarele domenii cheie comune de  reformă: 
- inițiative pentru o guvernare deschisă și dedicată transparenței, pe plan intern și 
extern, prin întreprinderea pașilor necesari în elaborarea unei legislații cu privire la accesul 
liber la informații; 
- reforma sistemelor de realizare a achizițiilor publice; 
- consolidarea autorităților însărcinate cu combaterea corupției; 
- reforma serviciilor publice și a agențiilor pentru funcționari publici care are ca 
subcomponente, pe de o parte, reducerea dimensiunilor aparatului birocratic, și pe de altă 
parte, impunerea unor criterii bazate pe meritocrație, nu pe ”patronaj”, așa cum este cazul în 
unele state-membre din Euroopa Centrală și de Est (Agh, A., 2XXX); 
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- elaborarea politicilor și luarea măsurilor necesare pentru implementarea și 
consolidarea soluțiilor de e-guvernare, introducerea de servicii online guvernamentale pentru 
mediul de afaceri și populație 
- îmbunătățirea furnizării de servicii pentru mediul de afaceri și populație, prin soluții 
de tip one-stop shop, pentru încurajarea afacerilor, deschiderea de noi întreprinderi mici și 
mijlocii, dar și pentru populație în privința serviciilor de ocupare și al  celor de asistență 
socială; 
- introducerea criteriilor de performanță managerială, îmbunătățirea productivității în 
serviciile publice și orientarea mai aplicată pe rezultate a activităților la nivelul operațional 
(birocratic) al administrației publice. 
- derularea proceselor de elaborare a politicilor pe baza analizelor și documentării, 
precum și  elaborarea unor reglementări îmbunătățite prin valorificarea instrumentelor de 
analiză, evaluare și interpretare administrativă, prin valorificarea analizelor de impact, a 
evaluărilor ex-post în vederea operării de rectificări/îmbunătățiri constante și/sau includerea 
consistentă și constantă a actorilor interesați. 
Orice reformă a administrației publice este afectată de palierul politic, respectiv de 
componenta politică a administrației publice, care joacă un rol decisiv în elaborarea legislației 
și a politicilor adresate diverselor domenii economice, sociale, culturale etc.  Din acest motiv, 
componente esențiale instituționale ce trebuie abordate sunt: transparența, cooperarea și 
colaborarea cu actorii interesați din mediul de afaceri, precum și ai societății civile, cărora să 
li se asocieze inițiative puternice de depolitizare accentuată a administrației și serviciilor 
publice, astfel încât aparatul birocratic să se transforme în ceea ce trebuie să reprezinte, 
respectiv instrumentul operațional de aducere la îndeplinire în mod concret și susținut 
deciziile de interes public, generate la nivel guvernamental. În acest sens, educația, pregătirea 
vocațională și perfecționarea resurselor umane din administrația publică este un imperativ 
permanent. 
In condițiile complexității vieții economice si sociale in statele cu economie de piața, 
conjuncturii cu efecte globale – precum pandemia- dar și pentru o bună funcționare a 
societății, se detașează importanta capacitații de cooperare și parteneriat public-privat și de 
coordonare în sfera publică.  Studiile disponibile ne prezinta o situație extrem de diversă, la 
nivelul statelor membre UE. Capacitatea de cooperare public-privat înregistrează încă 
dimensiuni reduse, cu oscilații periodice, parțial legate si de ciclurile de dezvoltare 
economica. Cercetările experților pentru ultimul deceniu semnalizează absența unei culturi a 
cooperării bine consolidate deopotrivă în cazul administrației publice, dar și al celei private și 
poate fi considerată și o posibilă expresie și rezultat al absenței unei culturi a coordonării 
instituționale în sfera publică. Motivația rezidă, mai mult ca probabil, și în eșecul de a 
cantona acțiunile și măsurile ce trebuie întreprinse la nivelul operațional al administrației 
publice într-o sferă pur executivă, fără nici un fel de influențe și dependențe de natură 
ideologică, respectiv în afara politicii. 
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Figura 1. Capacitatea de cooperare public-privat în perioada 2009-2016 pentru statele-
membre UE-28 selectate,  

 
Sursa: prelucrări pe baza datelor oferite de  http://www.cepii.fr/institutions/EN/ipd.asp 
 
Din figura 1, rezultă că România are una dintre cele mai reduse valori ale parteneriatului 
public-privat, comparativ cu alte țări, cu tendințe de diminuare în 2016 față de 2009. Aceasta 
evidențiază carențe serioase în procesele de cooperare intra și interinstituționale și de 
implementare operațională ale parteneriatelor public-privat, public-public și privat-privat. 
Un impact nefavorabil asupra cooperării public-privat îl au instabilitatea cadrului instituțional 
legal, inconsecvența și lipsa unor abordări strategice, frecventele schimbări ale administrației 
publice și, nu în ultimul rând, carențele în pregătirea profesională a administrației publice. 
 
Unele vulnerabilități economice ale României in plan regional 
 
Dacă, in general, criza SARS Cov-2 are un impact nefavorabil la nivel macroeconomic, 
analiza acestui impact în profil teritorial oferă factorilor de decizie elemente de fundamentare 
adiționale, bazate pe caracteristicile vulnerabilităților induse de criză la nivel local și regional. 
Tendința actuală de adâncire a decalajelor economice intra și interregionale atât in România , 
dar și in alte țări, va fi accentuată de pandemie SARS Cov-2, ceea ce schimbă dezideratul de 
convergență al UE în adâncirea divergențelor și decalajelor economice cu efecte negative 
directe asupra inechităților economico-sociale, calității vieții și implementării obiectivelor de  
solidaritate, coeziune și incluziune socială 
Criza SARS Cov-2   are mai multe dimensiuni: o dimensiune medicală, una socială și una 
economică, toate având distribuție teritorială neuniformă. La începutul crizei SARS Cov-2 , 
România se afla pe o traiectorie economică ascendentă, prognoza fiind de continuare a 
creșterii economice susținute (CNSP, 2020). Anumite ramuri erau totuși în contracție. Este 
necesar să avem în vedere că, independent de efectele pandemiei actuale, în economia 
României se manifesta deja o tendință de declin în producția industrială (CNSP, 2020):  - 
2,6% în perioada ianuarie – februarie 2020, comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Cele 
mai mari scăderi s-au consemnat în industria ușoară̆, fabricarea de mașini și industria 
metalurgică. 
Măsurile impuse de gestionarea pandemiei SARS Cov-2  și prevenirea creșterii necontrolate a 
îmbolnăvirilor au vizat închiderea temporară a unui mare număr de afaceri, restricționarea 
severă a călătoriilor internaționale și limitarea mobilității locale, determinând reducerea 
producției și a investițiilor, a veniturilor gospodăriilor, precum și a comerțului, îndeosebi cel 
internațional. Efectele negative antrenate de restrângerea producției, în urma măsurilor de 
gestionare a răspândirii epidemiei, au fost amplificate ulterior prin declinul consumului intern 
și al investițiilor, făcând recuperarea economică și mai dificilă.  Deși nu se poate estima cu 
precizie amplitudinea acestor efecte negative și implicațiile lor pe termen scurt și mediu, este 
de așteptat o contracție economică semnificativă. SARS Cov-2 are un impact regional 
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puternic, cerând răspunsuri de guvernare și politici diferențiate. Impactul regional și local al 
crizei a fost extrem de asimetric (OECD, 2020). Viteza și scara răspândirii epidemiei, 
gravitatea efectelor negative produse, perturbarea societății și a economiei diferă semnificativ 
de la o regiune la alta, necesitând un răspuns adaptat în funcție de caracteristicile locale. Cu 
siguranță, știința regională poate aduce noi perspective privind efectele economice ale acestei 
crize și poate oferi informații prețioase privind modul în care societatea poate înțelege mai 
bine situația, care poate reapărea în viitor, și se poate pregăti, devenind mai rezilientă. 
Și în România distribuția regională a cazurilor de infecție, dar mai ales implicațiile 
economice ale măsurilor de distanțare socială luate în contextul ordonanțelor de urgență, au o 
distribuție regională inegală. FMI a estimat pentru economia României o scădere de 5% în 
2020, urmată de o creștere economică de 3,9% în 2021. Studiul Institutului Național de 
Statistică privind evaluarea impactului SARS Cov-2 asupra mediului economic în lunile 
martie și aprilie 2020 a relevat îngrijorările agenților economici, percepția managerilor 
privind perspectiva evoluției activității întreprinderii pe care o conduc înrăutățindu-se 
accentuat: ponderea celor care prognozează reducerea activității firmei cu peste 25% a 
crescut de la 33,3% în luna martie la 45,0% în aprilie (INS, 2020b). Aceste evoluții 
preconizate la nivel național vor prezenta cu certitudine o mare variație la nivel regional și 
local. Chiar și zonele cu incidență redusă a îmbolnăvirilor, având puține sau nici un caz grav, 
care să solicite sistemul medical local la capacitate maximă, sunt puternic afectate de 
reducerea activității economice, mai ales dacă sectoare precum hoteluri și restaurante, 
transporturi, construcții etc. au o pondere ridicată în economia locală. La fel ca în cazul 
crizelor „clasice”, șocul economic antrenat de pandemie pare să fie în strânsă legătură cu 
structura sectorială a economiilor locale, sursa problemelor nefiind specializarea în sine, cât 
dependența ridicată de sectoarele de activitate lovite direct de politicile stricte de gestionare a 
crizei sanitare. Poziții similare au rezultat din cercetări dedicate recesiunii economice 2007-
2008, de exemplu studiul autorilor Cuadrado-Roura și Maroto (2016), care susțin ideea că nu 
orice tip de specializare atenuează reziliența economică, dar anumite activități (cum ar fi 
industria minieră, construcții și părți din sectorul de producție low-tech) sunt mai vulnerabile 
la șocurile economice decât altele, cum ar fi agricultura și unele categorii de servicii. În 
consecință, regiunile foarte îngust specializate în astfel de sectoare sensibile sunt susceptibile 
de a suferi lovituri mai severe în timpul crizelor economice (De Groot et al., 2011). 
Pornind de la aceste considerente, și având în vedere că guvernele și comunitățile din 
regiunile afectate au nevoie să înțeleagă mai bine unde se pot aloca cel mai eficient resursele 
lor limitate (dar și unde sunt cele mai mari nevoi), cercetarea de față încearcă să identifice 
zonele care sunt cele mai vulnerabile din punct de vedere economic, precum și a celor care 
sunt mai rezistente la pandemie, folosind informații privind industriile cele mai afectate de 
restricțiile de călătorie și de impunerea măsurilor de distanțare social, precum și a celor cu o 
proporție mare din forța de muncă aflată în ocupare temporare sau part-time. În acest context, 
specializarea economică adecvată, care pune judicios în valoare resursele economice locale și 
permite creșterea eficienței economice, poate reprezenta o cale de stimulare a creșterii 
economice și de reducere a decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Problema este importantă 
și actuală, având în vedere că variații regionale mari în specializarea economică pot 
alimenta inegalitățile regionale crescânde, care sunt contracarate prin strategii și politici 
regionale de dezvoltare armonioasă, echilibrată, iar factorii de decizie ar avea de câștigat 
din cunoașterea mai bună a modului în care specializarea economică influențează acest 
proces, mărind vulnerabilitățile în perioade de criză. 
Pentru cazul României, propunerile de măsuri de diminuare a efectelor pandemiei, prin 
intermediul utilizării fondurilor euroopene, destinate incluziunii sociale, pot avea în vedere 
următoarele aspecte: 
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-lansarea în consultare publică, cu celeritate, a unor ghiduri POCU pentru finanțarea unor 
intervenții în domeniul îmbunătățirii incluziunii sociale și combaterii sărăciei, pentru toate 
sau cât mai multe dintre obiectivele specifice stabilite (decidentul public va stabili 
calendarul lansării noilor ghiduri în consultare publică, preferabil, cât mai rapid, precum 
și sumele puse la dispoziție). Astfel, se vor putea asigura condiții pentru ca, pe termen 
mediu, implementarea unor măsuri integrate să conducă la o scădere a numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (cu sau fără 
populație aparținând minorității roma). Totodată, se va ameliora situația alfabetizării digitale 
a populației din comunități dezavantajate (e-incluziune) și se îmbunătăți sau va fi depășită 
situația de vulnerabilitate a unor categorii de persoane, prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice, care să 
faciliteze integrarea socio-profesională ulterioară; 
-studierea factorilor motivaționali care ar putea să determine beneficiarii de venit minim 
garantat (VMG), deci persoanele aflate în risc major de excluziune socială, să accepte, fără 
nicio altă constrângere, un loc de muncă stabil. În unele situații, implementarea unor proiecte 
de măsuri integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate, s-a realizat cu dificultate tocmai din cauza 
faptului că potențialii membri ai grupului țintă au preferat să beneficieze în continuare de un 
VMG mai redus ca valoare decât salariul pe care l-ar fi obținut prin angajare, dar care 
reprezenta o sumă de bani obținută cu foarte puțin efort, în comparație cu cel depus pentru a 
lucra timp de 8 ore pe zi, 21 de zile pe lună și 11 luni pe an (presupunând că cealaltă lună ar 
fi de concediu); 
-monitorizarea permanentă a tipurilor de proiecte destinate incluziunii sociale și combaterii 
sărăciei, selectate pentru finanțare din fonduri euroopene în alte state membre și crearea unei 
pagini de internet dedicate centralizării lor (și prezentării pe scurt), astfel încât acestea să 
poată deveni modele de bune practici, sau puncte de pornire pentru dezvoltarea unor proiecte, 
în care intervențiile propuse să fie adaptate la specificul național; 
-lansarea în consultare publică a unor ghiduri pentru intervenții în domeniul promovării 
ocupării forței de muncă durabile și de calitate, precum și realizării de învestiții în educație, 
instruire și formare profesională pentru abilități și învățare pe toată durata vieții. Astfel, poate 
fi preîntâmpinată creșterea numărului persoanelor care, în urma, și-ar pierde locurile de 
muncă și ar îngroșa numărul categoriilor vulnerabile, în risc de excluziune. În cazul în care 
limitarea activităților economice, ca urmare a crizei sanitare, ar conduce la diminuarea 
veniturilor sau pierderea locurilor de muncă, respectivii lucrători să aibă șanse mai mari de a 
găsi un nou loc de muncă; 
-nu în ultimul rând, trebuie să devină o prioritate și lansarea unor apeluri pentru susținerea 
competitivității /modernizării companiilor, care vor putea astfel să păstreze locurile de muncă 
și/sau să ofere noi locuri de muncă.  
 
 
 

12 
 



OPORTUNITĂȚI/CONTRÂNGERI/COSTURI ESTIMATE DIN 
EVOLUȚIILE CONTEXTULUI NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL 

GENERATE DE SARS COV-2 

Estimarea gradului de vulnerabilitate locală la efectele economice negative ale crizei se 
bazează pe combinarea unor calcule privind nivelul dependenței economiei unei unități 
teritoriale de activitățile cel mai puternic afectate (coeficient Hoover-Balassa)8 cu 
informațiile furnizate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză privind contracția 
probabilă a acestor activități pe termen scurt. 
Cu toate că distribuția numărului de cazuri SARS Cov-2 pe județe  prezintă o variație foarte 
pronunțată, extremele mergând de la 2881 persoane infectate în județul Suceava până la puțin 
peste 20 persoane afectate în Vâlcea, Brăila, Harghita și Buzău (în 2 mai 2020), componenta 
economică a crizei SARS Cov-2 nu este influențată de repartiția geografică a numărului de 
cazuri deoarece măsurile de prevenție precum distanțarea socială, închiderea unor activități 
neesențiale etc., au fost implementate la fel pe întregul teritoriu al țării. De aceea, efectele 
economice locale depind mai mult de ponderea pe care o au în fiecare unitate teritorială 
activitățile   puternic afectate de măsurile impuse prin ordonanțele de urgență, activități cum 
sunt: Hotelurile si restaurantele, Transporturile, Industria prelucrătoare și Comerțul cu 
amănuntul.  
În acest studiu, estimarea gradului de vulnerabilitate locală la efectele economice negative ale 
crizei SARS Cov-2  s-a bazat pe combinarea unor calcule privind nivelul dependenței 
economiei (prin intermediul indicatorului „coeficient de localizare”) unei unități teritoriale de 
activitățile cele mai puternic afectate cu informațiile furnizate de Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză privind contracția probabilă a acestor activități pe termen scurt. Pentru 
fiecare regiune și pentru fiecare județ al României am calculat un coeficient de vulnerabilitate 
ale cărui valori supraunitare indică regiunile susceptibile de a fi afectate puternic de criză, 
având un grad de risc superior mediei la nivel național; dimpotrivă, valorile subunitare 
corespund economiilor regionale cu risc sub medie. Cu cât valoarea indicatorului este mai 
mare, cu atât regiunea este mai expusă riscurilor economice antrenate de criza SARS Cov-2 9. 

8 Coeficientul de localizare (Florence, 1939) 
9 Analiza privind efectele economice regionale ale crizei Sars 2 - Covid 19, efectuată în acest studiu pornește de 
la prognoza Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză „Contextul actual al economiei româneşti și impactul 
coronavirusului asupra principalilor indicatori macroeconomici” (CNSP, 2020). Considerând două scenarii 
probabile, cel în formă de "V" (o scădere accentuată, apoi revenire) și cel în formă de "L" (cădere urmată de 
recesiune prelungită, revenire întârziată) și având în vedere experiențele anterioare cu pandemii asemănătoare, 
autorii prognozei au ales o variantă intermediară. Potrivit autorilor studiului, recuperarea contracției economice 
ar urma să se producă în ultimul trimestrul al acestui an. Este important de avut în vedere gradul ridicat de 
incertitudine asociat acestor estimări efectuate în condiții atipice, sub influența unor factori cu volatilitate 
sporită, într-un context nou: “Impactul economic depinde de factori ce interacționează̆ într-un mod greu de 
estimat, ce includ traiectoria pandemiei, intensitatea și eficiența măsurilor de protecție, perturbările care apar pe 
lanțurile de aprovizionare, repercusiunile înăspririi condițiilor pe piețele financiare globale, 
modificări ale comportamentelor consumatorilor, efecte asupra încrederii și evoluția 
preturilor mărfurilor.” (CNSP, 2020, p. 11-12).  
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Tabel 2. Nivelul de vulnerabilitate economică la criza SARS Cov-2 pe termen scurt 
(perioada martie-mai 2020) pentru județe 

Județ 

Coeficienții de localizare 

co
ef

ic
ie

nt
 

In
du

st
rie

 p
re

lu
cr

ăt
oa

re
 

C
on

st
ru

cț
ii 

C
om

er
ț 

Tr
an

sp
or

t 

H
ot

el
ur

i ș
i r

es
ta

ur
an

te
 

Tr
an

za
cț

ii 
im

ob
ili

ar
e 

 

A
ct

iv
ită

ți 
de

 sp
ec

ta
co

le
, 

cu
ltu

ra
le

 și
 re

cr
ea

tiv
e 

Brașov 1,299 1,288 1,085 1,063 1,775 1,460 1,085 1,395 
Constanta 0,676 1,488 1,176 1,645 1,564 1,320 0,981 1,374 
Municipiul București 0,464 1,470 1,271 1,003 1,317 1,877 2,386 1,261 
Ilfov 1,065 0,720 1,475 1,438 1,053 2,377 1,085 1,247 
Sibiu 1,657 0,875 0,875 1,140 1,195 0,909 1,286 1,196 
Cluj 0,972 1,025 1,059 1,181 1,101 0,970 1,172 1,094 
Covasna 1,423 0,643 0,965 0,890 1,327 0,608 0,878 1,091 
Prahova 1,274 1,186 1,007 1,139 0,944 1,316 0,869 1,070 
Bihor 1,253 0,772 0,948 1,154 1,089 0,766 0,869 1,061 
Vâlcea 1,012 0,995 1,041 0,878 1,161 1,619 0,534 1,035 
Arad 1,609 0,798 1,013 1,200 0,812 0,829 0,733 1,017 
Caras-Severin 1,010 0,858 0,789 1,089 1,095 0,727 0,700 0,994 
Bistrița-Năsăud 1,295 1,162 0,879 1,100 0,999 0,200 0,744 0,989 
Timiș 1,392 0,610 1,000 1,054 0,850 1,147 0,858 0,988 
Mureș 1,147 0,809 1,026 0,994 0,974 0,877 0,950 0,988 
Galați 0,803 1,126 0,969 0,932 1,007 1,123 1,043 0,977 
Harghita 1,236 0,782 1,012 0,844 1,210 0,388 0,480 0,974 
Alba 1,532 0,674 0,910 1,121 0,912 0,462 0,508 0,968 
Argeș 1,549 0,980 0,756 0,995 0,714 0,897 0,946 0,941 
Brăila 1,058 1,428 0,912 0,741 0,958 0,847 0,875 0,926 
Hunedoara 1,138 0,924 1,212 0,826 1,008 0,451 0,559 0,913 
Dâmbovița 1,272 0,434 1,006 1,290 0,742 0,544 0,505 0,911 
Satu Mare 1,204 1,061 0,877 0,889 0,766 1,053 0,797 0,898 
Iași 0,755 1,101 0,878 0,765 0,991 0,958 0,935 0,897 
Tulcea 0,871 0,871 0,865 0,858 1,134 0,316 0,522 0,896 
Maramureș 1,349 0,773 0,828 0,901 0,843 0,644 0,585 0,885 
Neamț 0,932 0,690 1,038 0,867 0,992 0,723 0,537 0,884 
Suceava 0,820 0,672 0,968 0,935 0,994 0,456 0,611 0,870 
Sălaj 1,296 0,742 0,882 1,076 0,797 0,256 0,422 0,865 
Gorj 0,629 1,554 0,856 0,852 0,931 0,578 0,716 0,858 
Dolj 0,749 0,844 1,001 0,790 0,808 1,117 0,880 0,836 
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Mehedinți 0,828 1,234 0,700 0,840 0,856 0,261 0,540 0,793 
Buzău 1,051 0,549 0,937 0,853 0,760 0,629 0,454 0,785 
Bacău 0,925 1,623 0,998 0,690 0,646 0,878 0,622 0,779 
Ialomița 0,692 0,907 0,948 0,830 0,796 0,567 0,468 0,762 
Vrancea 0,981 0,925 0,784 0,808 0,718 0,576 0,475 0,759 
Botoșani 0,830 0,531 0,815 0,702 0,767 0,379 0,547 0,705 
Giurgiu 0,397 1,286 0,635 1,282 0,344 0,630 0,650 0,689 
Călărași 0,763 0,721 0,730 0,821 0,538 0,575 0,712 0,674 
Olt 1,077 0,795 0,638 0,695 0,411 0,165 0,545 0,596 
Vaslui 0,843 0,540 0,724 0,798 0,380 0,407 0,503 0,583 

     Sursa: calcule proprii 
 
Valorile coeficientului de vulnerabilitate la criză arată că județele Brașov și Constanta sunt 
cele mai afectate, în primul rând, datorită ponderii ridicate pe care o are turismul în economia 
acestor județe. În contextul acestei crize, factorii suplimentari de risc sunt, în ordinea 
descrescătoare a severității: transporturile, construcțiile și tranzacțiile imobiliare pentru 
județul Constanța și tranzacțiile imobiliare, industria prelucrătoare și construcțiile în cazul 
județului Brașov. Un nivel ridicat de vulnerabilitate prezintă și Municipiul București 
(activități de spectacole, culturale si recreative, tranzacții imobiliare, hoteluri si restaurante, 
construcții, comerț), precum și județele Ilfov (tranzacții imobiliare, comerț și transport) și 
Sibiu (industria prelucrătoare, activități de spectacole, culturale si recreative, tranzacții 
imobiliare, hoteluri si restaurante). Județele Cluj, Covasna, Prahova, Bihor, Vâlcea și Arad au 
un grad comparativ mai redus de vulnerabilitate, puțin peste media națională. La polul opus, 
cu un nivel de vulnerabilitate aflat cu aprox. 30% sub medie, se află județele Botoșani, 
Giurgiu, Călărași, Olt și Vaslui, în ale căror economii  activitățile puternic afectate de criză 
sunt mai restrânse decât în celelalte județe. 
În cazul regiunilor, cea mai vulnerabilă este regiunea București – Ilfov, care reunește 
slăbiciunile Municipiului București și ale județului Ilfov în sensul ponderii mari a activităților 
afectate de criză: spectacole, activități culturale si recreative, tranzacții imobiliare, hoteluri si 
restaurante, construcții, comerț și transport. Regiunea Centru este fragilizată îndeosebi de 
amploarea industriei prelucrătoare și a activităților de hoteluri si restaurante, iar regiunea 
Sud-Est este afectată de localizarea activităților de construcții, hoteluri si restaurante și 
transport. Coeficienți de vulnerabilitate puțin sub 1 au regiunile Nord-Vest (industria 
prelucrătoare și transport) și Vest, unde industria prelucrătoare este cel mai puternic factor de 
risc. Regiunea Nord-Est este cea mai puțin vulnerabilă. 
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Tabel 3. Nivelul de vulnerabilitate economică la criza SARS Cov-2 pe termen scurt 
(perioada martie-mai 2020) pentru regiuni 

Regiune Coeficienții de localizare 
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București-Ilfov 0,551 1,360 1,300 1,066 1,279 1,950 2,196 1,259 
Centru 1,369 0,901 0,988 1,031 1,257 0,880 0,913 1,129 
Sud-Est 0,868 1,126 0,984 1,085 1,097 0,922 0,783 1,021 
Nord-Vest 1,185 0,923 0,941 1,077 0,980 0,741 0,856 0,999 
Vest 1,349 0,752 1,020 1,050 0,903 0,874 0,747 0,981 
Sud-Muntenia 1,123 0,868 0,872 1,042 0,708 0,813 0,699 0,868 
Sud-Vest-Oltenia 0,855 1,031 0,877 0,805 0,827 0,836 0,677 0,827 
Nord 0,843 0,920 0,917 0,769 0,839 0,684 0,664 0,813 

Sursa: calcule proprii 
 
Eforturile de contracarare a crizei economice emergente merg pe mai multe paliere. Un rol 
important îl au măsurile guvernamentale bine fundamentate, transparente și obiective prin 
care mediul de afaceri să fie sprijinit în eforturile de redresare a activității economice. Un 
exemplu îl reprezintă implementarea Programului IMM Invest România privind creditele 
garantate. Aceste fonduri sunt destinate micilor întreprinzători, care sunt cei mai vulnerabili 
în fața crizei economice actuale. 
În condițiile manifestării neuniforme a crizei în teritoriu, eforturile și inițiativele locale sunt la 
fel de importante ca măsurile guvernamentale, iar în România s-au inițiat numeroase acțiuni 
locale care dovedesc capacitate de adaptare rapidă. Un caz frecvent este reconversia 
producției unor fabrici spre măști și biocide, chiar și încercări de a produce ventilatoare. De 
exemplu, compania națională producătoare de armament Romarm va realiza măști 
chirurgicale.  Proprietari de pensiuni agroturistice din Maramureș s-au reorientat spre 
pregătirea și livrarea de produse alimentare, primind comenzile pe o rețea de socializare unde 
au format un grup al micilor producători locali. Soluțiile acestei crize trebuie conturate și din 
perspectiva transformărilor pe care le suferă economia și societatea în prezent, astfel încât 
ajustările impuse să susțină creșterea viitoare, iar efectele disruptive prezente să poată fi 
transformate în viitor în oportunități economice. 
Un răspuns eficient la criză depinde și de robustețea mecanismelor de coordonare verticală și 
orizontală. Experiența internațională evidențiază faptul că acțiunile coordonate pe toate 
nivelurile de guvernare (central și local) pot minimiza eșecurile de gestionare a crizei. 
Măsurile disociate pot genera riscuri colective. Dincolo de opțiunea pentru centralizare sau 
descentralizare, ceea ce contează este eficiența mecanismelor de coordonare și capacitatea 
actorilor guvernamentali de a alinia prioritățile, de a implementa răspunsuri comune, de a se 
susține reciproc și de a încuraja schimbul de informații. De fapt, în timp ce unele guverne 
recentralizează temporar gestionarea sănătății ca răspuns la criză, precum Norvegia și Elveția, 
altele, precum Marea Britanie, o descentralizează (OECD, 2020).  
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Nu în ultimul rând, accesarea mecanismelor de sprijin financiar ale UE și utilizarea soluțiilor 
comune care se conturează la nivelul UE pot asigura resursele financiare esențiale pentru 
stimularea redresării economice și depășirii rapide a crizei. De exemplu, concretizarea 
inițiativei SURE și constituirea Fondului de redresare economică al UE reprezintă garanții 
solide pentru succesul eforturilor de redresare economică a țărilor UE. 
Limitele acestui studiu provin în primul rând din lipsa unor date recente privind situația 
economiilor regionale. Informațiile oficiale privind nivelul șomajului pe județe în lunile 
martie și aprilie, care vor fi disponibile în curând, vor oferi o primă evaluare cantitativă reală 
a impactului crizei la nivel local. O altă limitare importantă provine din incertitudinea 
estimărilor furnizate de CNSP privind dimensiunea contracției pe termen scurt la nivel de 
activitate economică. Aceste estimări au fost folosite în lucrare pentru determinarea 
coeficientului de vulnerabilitate la criză pentru regiuni și județe, iar prognoza revizuită care 
urmează să fie publicată în vară ar putea prezenta diferențe semnificative față de valorile 
actuale, modificând imaginea distribuției crizei în teritoriu, așa cum este prezentată în acest 
studiu.  
Cercetarea este încă în desfășurare. Deoarece pandemia se caracterizează prin circumstanțe în 
schimbare rapidă, cercetările curente au relevanță limitată în timp și trebuie să se adapteze la 
o realitate instabilă, care poate merge în direcții imprevizibile. Doar prin actualizarea rapidă a 
datelor statistice eforturile de a dezvolta versiuni ulterioare ale cercetării pot contribui la un 
dialog semnificativ, pentru a ajuta factorii de decizie în gestionarea provocărilor economice 
generate de pandemia SARS Cov-2. 
 
Având in vedere că indicele vulnerabilității economice este o mărime invers 
proprțională cu indicele rezilienței, se poate conchide că județele și regiunile cu cel mai 
mare coeficient de vulnerabilitate, ipso-facto, vor fi cel mai puțin reziliente la șocul 
crizei de pandemie, ceea ce va ingreuna viteza procesului de recuperare a declinului 
cauzat de pandemie și a celui determinat de recesiunea economică subsecventă. 
 
SARS Cov-2 în China 
La 31 decembrie 2019, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a fost informată despre 
cazuri de etiologie necunoscută a pneumoniei detectate în orașul Wuhan, provincia Hubei din 
China. Autoritățile chineze au identificat un nou tip de coronavirus, care a fost izolat la 7 
ianuarie 2020. La 30 ianuarie 2020, OMS a emis o atenționare internațională de urgență în 
domeniul sănătății publice. Începând cu 16 februarie 2020, OMS a raportat 51.857 de cazuri 
confirmate la nivel mondial care au afectat 25 de țări cu epicentrul din sud-estul Chinei 
continentale cu 51.174 de cazuri confirmate (cu cel mai mare număr de cazuri în Hubei 
(38839), Guangdong (1316), Zhejiang (1167) și Henan (1231)). 
În a doua jumătate a lunii aprilie, evoluția pandemiei în China ajunsese deja pe un platou. 
Oficialii OMS afirmă clar că în această etapă nu se poate prezice direcția, durata, domeniul 
de aplicare și amploarea pandemiei. Acest lucru creează o doză suplimentară de incertitudine. 
Unii experți se așteaptă ca focarul să dureze cel puțin până în mai 2020. 10 
 Impactul focarului SARS COV-2 asupra economiei globale ar putea fi mai sever decât 
impactul celorlalte focare majore din istoria recentă, de exemplu: SARS (2002-2003), 
MERS-CoV (2012 -), A / H1N1 (2009-2010 ) sau Ebola (2013-2016). 

10 https://ihsmarkit.com/research-analysis/impact-of-covid19-on-the-chinese-and-global-economy.html 

17 
 

                                                 

https://ihsmarkit.com/research-analysis/impact-of-covid19-on-the-chinese-and-global-economy.html


 
Graficul nr. 1 

- nr. persoane - 

 

Sursa: date prelucrate de autori, https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 
Între noiembrie 2002 și iulie 2003, un focar de SARS în sudul Chinei a infectat în total 8.098 
de persoane (în majoritate în China), soldând cu 774 de decese raportate în 17 țări (cu o rată 
de fatalitate de 9,6%), cu majoritatea cazurilor în China continentală (5.327) și Hong Kong 
(1.755). Nu au fost raportate cazuri de SARS la nivel mondial în 2004. Guvernul chinez a 
fost criticat pentru manipularea greșită a focarului și că a reacționat prea lent (primul caz a 
fost raportat la 16 noiembrie 2002, iar OMS a fost informat doar la 14 februarie 2003. 
Având în vedere lecția SARS, guvernul chinez a reacționat mai rapid în cazul SARS Cov-2 și 
a informat imediat organismele internaționale (precum OMS). Măsurile introduse de China 
pentru a izola focarul sunt inedite - carantina a fost percepută inițial pe orașul Wuhan (sursa 
focarului) și ulterior extinsă în întreaga provincie Hubei (afectând peste 60 de milioane de 
oameni). La sfârșitul lunii februarie 2020, autoritățile chineze au introdus o carantină de două 
săptămâni pentru turiștii din alte regiuni ale Chinei, care vizitau Beijingul. 
Restricțiile stricte introduse de guvernul chinez pentru a controla răspândirea SARS Cov-2 au 
condus până acum la o reducere semnificativă a activității economice, în special în provincia 
Wuhan și Hubei. Este demn de menționat că 26 din 31 de regiuni chineze au anunțat o oprire 
extinsă a lucrărilor pentru întreprinderile neesențiale (vacanțele de Anul Nou au fost 
prelungite; au fost impuse restricții pentru milioane de rezidenți și au fost impuse restricții de 
călătorie în China).  
Impactul coronavirusului va afecta cea mai mare parte a creșterii primului trimestru din 
China. Ar putea prelungi și al doilea trimestru dacă focarul durează mai mult (până în mai 
2020, dacă se repetă scenariul SARS). Impactul general este probabil să scadă rata de creștere 
a PIB-ului real chinez în 2020 la cca. 5,4%. Mai multe echipe de cercetători și-au redus deja 
prognozele pentru 2020 cu 0,2 la 0,8 puncte procentuale. 
Primele estimări arată că amploarea declinului efectiv a impactului SARS Cov-2 prevăzut 
este probabil să fie mult mai mare decât al SARS. Având în vedere amploarea șocului 
economic, pe termen foarte scurt și mediu, cererea de transport maritim la nivel global 
probabil va fi grav afectată. Transporturile de marfă și cisternele petroliere vor avea cel mai 
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mult de suferit pe termen scurt. Impactul asupra liniilor de containere ar putea fi, de 
asemenea, semnificativ.11 
 
SARS Cov-2 în SUA 
Pe măsură ce coronavirusul se răspândește, statele lumii se străduiesc să găsească strategia 
ideală pentru a face față pandemiei globale. Politicile aplicate nu sunt deloc uniforme. În 
China, Singapore, Coreea de Sud, SUA, Marea Britanie și Euroopa politicile divergente pe 
acest subiect de maximă importanță dezvăluie opinii diferite despre rolul optim al autorității 
de stat centralizate, federalismului și sectorului privat. 
Deși este prea devreme să știm efectele pe termen lung, capacitatea aparentă a autorității de 
stat centralizate din China, Coreea de Sud și Singapore de a răspunde eficient și rapid este 
notabilă. Răspunsul Statelor Unite a fost, însă, diferit. 
Răspunsul Americii este modelat de structura sa federală, un sector privat dinamic și o 
cultură de implicare civică. În cele aproape trei luni de la confirmarea primului caz american 
de coronavirus, liderii de stat, instituțiile de sănătate publică, corporațiile, universitățile și 
bisericile au depus eforturi susținute pentru a atenua răspândirea acestuia.12 
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Sursa: date prelucrate de autori, https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

În a doua jumătate a lunii aprilie, evoluția infectărilor cu SARS Cov-2 în SUA era încă pe 
pantă ascendentă. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor13, cel mai important institut 
național de sănătate publică din SUA, a încercat să stabilească un punct de referință pentru 
evaluarea crizei SARS Cov-2. Statul Washington a fost primul care a declarat starea de 
urgență. Amazon, unul dintre cei mai importanți angajatori ai statului, a anunțat rapid oprirea 
tuturor călătoriilor internaționale și, alături de Microsoft, a donat 1 milion de dolari unui fond 
de urgență „Seattle-based emergency funds”. Statele au trecut pe planul doi corporațiile 

11 Ibidem 
12 https://www.chathamhouse.org/expert/comment/americas-coronavirus-response-shaped-its-federal-structure/ 
13 https://www.cdc.gov/ 
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pentru a se concentra asupra crizei SARS Cov-2. Însă corporațiile au preluat de bunăvoie 
provocarea, adesea având inițiative înaintea acțiunilor statului, precum și a acțiunilor 
federale. 
Google a luat rapid decizia de a permite angajaților să lucreze acasă, după ce California a 
declarat stare de urgență. Facebook a urmat o politică și mai strictă, insistând ca angajații să 
lucreze acasă. Ambele companii s-au întâlnit cu oficialii Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS) pentru a discuta posibilele soluții și au oferit finanțare anticipată pentru WHO’s 
Solidarity Response Fund, înființat în parteneriat cu UN Foundation și Swiss Philanthropy 
Foundation.14 
Cele mai importante centre universitare din America au apelat la acțiuni preventive. La doar 
câteva zile după ce Washingtonul a declarat starea de urgență, Universitatea din Washington 
a devenit prima care a anunțat sfârșitul activităților de predare și desfășurarea cursurilor 
online. Un model similar a urmat la Stanford, Harvard, Princeton și Columbia - fiecare după 
declararea stării de urgență. Cu toate acestea, datele de la Biroul SUA pentru Statistica 
Muncii (2017-2018) au arătat că doar 9,2 procente din locurile de muncă cu câștiguri salariale 
sub salariul mediu pe economie ar putea fi realizate în regim de telemuncă.15 
Viitoarea recesiune economică va avea un efect de durată asupra salariilor, cu implicații 
deosebite pentru absolvenții din perioada 2019-2020. Muncitorii tineri suportă adesea o 
povară semnificativă în perioadele de recesiune, atât în ceea ce privește ratele mai mari de 
șomaj, cât și salariile mai mici, care au o tendință de scădere accentuată pentru noii intrați pe 
piața muncii. 
Prin urmare, cuantificarea schimbărilor economice aduse ca urmare a crizei SARS Cov-2 va 
trebui să măsoare efectul disproporționat asupra celor 38,1 milioane de americani aflați deja 
în sărăcie (număr care probabil va crește substanțial), cei aproape 4 milioane de absolvenți de 
facultate din perioada 2019-2020, și cei 6,6 milioane de americani care au intrat în șomaj 
până la începutul lunii aprilie 2020. Șomajul a fost asociat de multe ori cu un risc 
semnificativ crescut de deces, în special pentru lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare din 
SUA. S-a dovedit că riscul de boli de inimă (principala cauză de deces în SUA - aproape 
650.000 de decese pe an) a crescut cu 15-30% la bărbații care erau în șomaj de peste 90 de 
zile. În rândul lucrătorilor mai în vârstă, pierderea involuntară a locului de muncă poate 
depăși riscul de accident vascular cerebral, care atinge deja 150.000 de vieți în SUA pe an, și 
crește probabilitatea unor simptome depresive care apoi persistă ani de zile. Astfel de 
prejudicii sunt probabil agravate de izolarea socială concomitentă pe termen lung care, în 
sine, este asociată cu o creștere a riscului de mortalitate cu 30%.16 
Pe măsură ce SARS Cov-2 reduce economia, PIB-ul Statelor Unite contractându-se cu 1,7% 
în 2020, nivelul șomajului se va apropia de 9% până în decembrie și inflația va crește la 1,3% 
în 2021. Piața bursieră a scăzut în ultima perioadă, volatilitatea piețelor financiare a crescut, 
diferențele de credit s-au extins, iar dolarul a cunoscut o presiune ascendentă. Deficitul 
federal (definit în conturile naționale) se ridică la aproape 3,5 trilioane de dolari, în al doilea 
trimestru, și la 1,8 trilioane de dolari pentru acest an fiscal. Deoarece cea mai mare parte a 
cheltuielilor în bani cash este redusă, rata de economisire personală crește temporar la 21% în 
al doilea trimestru. Unii analiști americani consideră că, în următorii cinci ani, pandemia va 

14 Ibidem 
15 https://www.scientificamerican.com/observations/the-true-costs-of-the-covid-19-pandemic/ 
16 Ibidem 
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costa economia SUA 1,5 miliarde dolari, iar costul pandemiei va continua să se resimtă chiar 
și după ce economia își recapătă ocuparea preexistentă crizei.17 
 
SARS Cov-2 în Euroopa 
Începând cu 13 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a considerat Euroopa 
centrul activ al pandemiei coronavirusului din 2019-2020. Cazurile pe țări din Euroopa s-au 
dublat pe perioade de obicei de 3 până la 4 zile, iar unele țări au dublat cazurile la fiecare 2 
zile. Începând cu 17 martie, toate țările din Euroopa aveau un caz confirmat de SARS Cov-2, 
Muntenegru fiind ultima țară euroopeană care a raportat cel puțin un caz. Cel puțin un deces a 
fost raportat în toate țările euroopene, în afară de orașul Vatican.  
Restricțiile impuse în majoritatea țărilor euroopene sunt devastatoare din punct de vedere 
economic. Deoarece multe întreprinderi sunt închise și aproape toată lumea se limitează la 
propriile locuințe, activitatea economică a scăzut dramatic. Multe companii au dat faliment, 
șomajul s-a accelerat, iar veniturile gospodăriilor sunt în scădere.  
Cele mai afectate economii din Euroopa sunt economiile Italiei, Franței și Spaniei. Conform 
unor estimări oficiale, economia Franței funcționează acum la două treimi din 
capacitate. Presupunând că se aplică contracții similare în întreaga Uniune Euroopeană, o 
situație de urgență pe trei luni ar determina scăderea producției anuale cu aproximativ 8% - 
un șoc mult mai mare decât în criza din 2008-2009.18 
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În Franța, patru milioane de angajați, sau unul din cinci, se află în prezent în schema parțială 
de șomaj, instituită de guvern, ca răspuns la criza coronavirusului. În cadrul schemei, 
angajatorii își plătesc angajații cu concediu temporar cea mai mare parte a salariului. Statul 
va rambursa apoi întreprinderile integral pentru salarii de până la 4,5 ori salariul minim. 
Guvernul francez a permis proceduri rapide pentru angajatori, în vederea facilitării șomajul 

17 https://ihsmarkit.com/research-analysis/covid19-impact-update-us-gdp-to-plunge-to-13-q2.html 
18 https://www.project.org/commentary/european-union-covid-marshall-plan-by-philippe-legrain-2020-04 
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parțial. În proiectul de buget actualizat, guvernul a declarat că se așteaptă ca PIB-ul să se 
contracte cu un procent în acest an, abandonând obiectivul de creștere de 1,3 %.19 
Mai mult decât atât, pierderile s-ar putea dovedi a fi mult mai mari, deoarece este puțin 
probabil ca economiile să recupereze cât de repede au scăzut. Consumatorii îndatorați și 
temători ar putea să nu-și reia nivelurile anterioare de cheltuieli, chiar dacă vor avea locuri de 
muncă. Băncile s-ar putea dovedi că nu doresc sau nu pot împrumuta, iar multe întreprinderi 
aflate în dificultate nu vor recupera niciodată declinul înregistrat (!). 
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În martie, din cei 46,8 milioane de locuitori ai Spaniei, 303.365 de persoane și-au pierdut 
locul de muncă, cu 3,55 milioane de persoane erau înregistrate ca șomeri. Între timp, numărul 
de persoane care contribuie la sistemul de securitate socială din Spania a scăzut cu 833.979, 
deoarece starea de urgență impusă în țară, din data de 14 martie, a afectat întreprinderile mici 
și lucrătorii independenți. Interdicțiile de călătorie au afectat puternic Spania, o țară a cărei 
economie este bazată în mare măsură pe turism. 
Încetinirea economiei a fost confirmată de datele publicate de sistemul de transport public din 
Madrid, care a indicat că utilizarea transportului public a scăzut cu 93%, față de aceeași 
perioadă din 2019. Guvernul spaniol va injecta 200 miliarde de euroo în economia națională 
într-o serie de măsuri pentru a compensa efectele epidemiei de coronavirus.20 
În Franța și Spania, impulsul fiscal este de aproximativ 2% din venitul național și este chiar 
mai mic în Italia.  
În ceea ce privește economia italiană, cea mai afectată de criza SARS Cov-2 din Euroopa, 
unde Banca Italiei aștepta inițial o creștere de aproximativ 0,5% în acest an, acum este de 
așteptat să se reducă cu 3% sau mai mult, în funcție de cât durează focarul italian al 
virusului. Confederația Generală a Industriei Italiene (Confindustria) a declarat că producția 
industrială „în primul trimestru al anului 2020 se preconizează să se reducă cu 5,4%, cea mai 
mare scădere din ultimii 11 ani”.  Analiștii Confindustria au declarat că „impactul SARS 

19 https://www.ec.europa.eu/ 
20 Ibidem 
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Cov-2  a fost devastator în luna martie, când activitățile (industriale) au scăzut cu 16,6% față 
de februarie, indicele producției revenind la nivelurile de acum 42 de ani. Acest lucru s-a 
datorat închiderii a aproximativ 60% din industriile de producție (din Italia) pentru a ține sub 
control pandemia".21 
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Având în vedere evoluția SARS Cov-2, guvernul italian a menționat că, dacă „faza acută a 
urgenței de sănătate se încheie în mai 2020, iar producția se reia treptat între sfârșitul lunii 
aprilie și sfârșitul lui iunie, estimăm că produsul intern brut (PIB) din Italia va scădea cu 10% 
în primele două trimestre în comparație cu sfârșitul anului 2019. În medie pentru 2020, PIB-
ul va scădea cu 6% ". Cu toate acestea, dacă situația de urgență continuă dincolo de luna mai, 
„prognoza noastră va trebui revizuită”, adăugând că PIB-ul național va scădea cu „încă 
0,75%” pentru fiecare săptămână suplimentară în care producția va fi oprită din cauza 
pandemia coronavirusului.22 
Deocamdată, Banca Centrală Euroopeană a liniștit piețele, angajându-se să achiziționeze cel 
puțin 750 de miliarde de euroo (820 miliarde de dolari) obligațiuni guvernamentale și 
corporative, în acest an, prin noul său program flexibil de cumpărare de urgență (PEPP).23 
În ceea ce privește România, pentru anul 2020, specialiștii estimează o contracție a economiei 
de -4,7%, iar deficitul bugetar ar putea să se lărgească la -7,3% din PIB.24 
Prognoza economică este incertă în această perioadă, întrucât este direct corelată cu durata și 
proporțiile focarului SARS Cov-2, dificil de prezis deopotrivă, dar și cu potențialele 
modificări de comportament al consumatorilor după finalul crizei generate de coronavirus.  

21 https://www.confindustria.it/ 
22 http://www.governo.it/ 
23 https://www.project.org/commentary/european-union-covid-marshall-plan-by-philippe-legrain-2020-04 
24 https://www.bcr.ro/ro/estimari-2020-contractie-economica-de-minus-4-virgula-7-procente 
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În a doua jumătate a lunii aprilie, România se afla încă pe panta ascendentă a evoluției SARS 
Cov-2. Este dificil de prognozat cu verosimitate ridicată momentul în care țara noastră se va 
apropia de finalul pandemiei.  
Banca Națională a României este determinată să folosească "orice este necesar” pentru a 
susține redresarea rapidă în urma crizei, iar ratele dobânzilor ar trebui să scadă pe fondul 
condițiilor ample de lichiditate și reducerilor suplimentare de rate ale dobânzii, în tandem cu 
băncile centrale regionale. Este dificil pentru BNR să mențină stabilitatea monedei naționale 
în timp ce injectează mai multă lichiditate în piață prin relaxare cantitativă (quantitative 
easing). O corecție preconizată a deficitului de cont curent în acest an ar trebui să contribuie, 
de asemenea, la diminuarea presiunii asupra monedei. Analiștii economici estimează o rată a 
dobânzii la 3 luni care să se încadreze în intervalul 1,00-1,50% față de 3,00% anterior, iar 
paritatea leului față de euroo să ajungă la 4,90 până la sfârșitul anului, puțin peste prognoza 
anterioară de 4,87.25 
Estimările FMI pentru România indică o contracție economică de 5% pentru acest an, urmată 
de o creștere de 3,9% în 2021. Impactul economic depinde de factori ce interacționează într-
un mod greu de estimat, ce includ traiectoria pandemiei, intensitatea și eficiența măsurilor de 
protecție, perturbările care apar pe lanțurile de aprovizionare, repercusiunile înăspririi 
condițiilor pe piețele financiare globale, modificări ale comportamentelor consumatorilor, 
efecte asupra încrederii și evoluția prețurilor mărfurilor.26 
Întrucât redresarea economică va depinde de o serie de factori anterior menționați precum și 
de posibilitatea ca epidemia să producă modificări structurale, s-au considerat două scenarii 
de evoluție, respectiv în formă de "V" și în formă de "L". Scenariul de revenire în formă de 
"V" este cel care descrie impactul clasic al unui șoc, cu o scădere pronunțată, urmat de o 

25 Ibidem 
26 https://www.economica.net/impact-grav-al-crizei-covid-asupra-economiei-romaniei-exista-scenariu-pentru-o-
evolu-ie-in-forma-de-l-raport-oficial_182974.html 
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redresare aproape integrală. Acest scenariu s-a considerat a fi cel mai plauzibil pe baza 
literaturii de specialitate (HBR) în evaluarea unor șocuri similare (SARS, H3N2, H2N2, gripa 
spaniolă), evoluțiile economice ulterioare conducând la o revenire în formă de "V". De aceea, 
în varianta de prognoză prezentată s-a optat pentru o revenire a economiei în formă 
intermediară, între variantele "V" (mai apropiat) și "L", cu o recuperare propriu-zisă în 
trimestrul IV. Estimarea impactului macroeconomic asupra creșterii economice, ca urmare a 
pandemiei SARS Cov-2 impune în model un set de de constrângeri. Acestea se referă în 
scenariul actual la27:  
- situația actuală caracterizată de o incertitudine ridicată atât din punct de vedere statistic 
(lipsa informațiilor, abia au apărut datele pentru luna februarie, premergătoare crizei), cât și 
din punct de vedere economic (situație nouă la nivel euroopean, zona euroo și statele vecine 
neavând încă o evaluare clară privind impactul economic); 
- informațiile existente până în prezent referitoare la stadiul infectărilor, precum și la rata 
posibilă de extindere în timp și spațiu la nivelul României; - un impact economic negativ , dar 
limitat în timp, în jur de 4 luni (martie-iunie), urmând o extindere parțială în iulie-august, 
plecând de la experiența Chinei care dă semne de revenire după 4 luni; 
- condițiile restrictive legate de izolare și starea de urgență se vor relaxa total începând din 
iunie; orice întârziere în deblocarea socială și economică va avea probabil consecințe 
ireversibile asupra gradului de recuperare;  
- impactul determinat este un rezultat predominant al șocurilor externe, în special în turism, 
transporturi și industrie, iar pe piața internă efectele pandemiei fiind mai vizibile asupra unor 
categorii de servicii pentru populație în perioada de vârf aprilie-mai;  
- zonele afectate pe relațiile comerciale externe luate în calcul în scenariul actual sunt China - 
parțial pentru martie-mai (30%-40% - impactul fiind indirect, pe relația cu Germania), Italia, 
cu un vârf în aprilie (65%), Germania (cu un impact mai puternic asupra industriei auto și a 
celei de echipamente electrice), Franța și Spania, toate cele trei zone cu un impact echilibrat 
în aprilie-mai (în medie circa 55%); - impactul pentru toate zonele se va extinde și în afara 
perioadei maxim afectate, respectiv în martie și iunie-iulie cu circa 20%, până spre finalul 
anului când se reduce treptat sub 5% față de scenariul din iarnă (fără pandemie);  
- condițiile macroeconomice favorabile vor acționa în continuare, în special din trimestrul al 
III-lea, luând în considerare faptul că piețele externe nu se vor pierde, iar economia are 
capacitatea potențială de revenire prin măsurile guvernamentale de conservare a veniturilor și 
măsurile de repornire (creditarea avantajoasă a IMMurilor), astfel încât factorii reversibili vor 
prevala celor ireversibili;  
- măsurile adoptate de Guvern în vederea sprijinirii firmelor și angajaților afectați vor avea un 
efect de atenuare a impactului negativ, atât asupra numărului de salariați cât și asupra 
câștigului mediu brut pe economie;  
- situația economică își va reveni moderat începând din trimestrul III, urmând o creștere 
accelerată în ultima parte a anului 2020, dar sub nivelul scenariului din iarnă – ipoteză 
macroeconomică;  
- comerțul și turismul vor reacționa cu o întârziere, comparativ cu industria și transporturile 
(ambele cu o creștere anuală moderată de circa 1% în trimestrul III), exporturile și 
importurile (ambele revenind pe creștere în trimestrul IV);  

27http://cnp.ro/user/repository/prognoze/Contextul_actual_al_economiei_romanesti_si_impactul_coronavirusulu
i_asupra_principalilor_indicatori_macroeconomici.pdf 
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- disponibilitatea populației pentru activitățile recreative, turism, servicii, va reveni la normal, 
însă dominată de o atitudine prudentă. 
Pandemia afectează producția industrială (în special ramurile cu o pondere ridicată la export, 
influențele datorându-se reducerii cererii externe, dar și limitării transportului în zonele roșii). 
Importul de bunuri este afectat atât la nivelul importurilor intermediare cât și cel al bunurilor 
de consum. Comisia Națională de Prognoză estimează că sectorul turistic va cunoaște o 
contracție a activității agențiilor de turism prin reducerea plecărilor turiștilor români în 
străinătate, dar și o cerere în scădere a serviciilor din hoteluri și restaurante. Acest sector pare 
a fi cel mai afectat de pandemia SARS Cov-2, pentru lunile aprilie și mai fiind presupuse 
reduceri ale cifrei de afaceri de 60%-70%. Comerțul cu amănuntul, pentru care se estimează 
că va avea o scădere redusă de circa 4,9 puncte procentuale la nivel anual față de varianta de 
iarnă în condițiile în care sectorul de comerț va înregistra modificări structurale. Numărul 
mediu de salariați va urma o traiectorie intermediară în formă de "V" spre "L" similară celei 
așteptate pentru activitatea economică, însă cu o amplitudine semnificativ mai redusă. 
Salariații intrați în șomaj tehnic sunt totodată considerați metodologic ca făcând parte din 
categoria salariaților activi, ceea ce vine în acord cu un nivel al ratei șomajului „mascată”, 
puțin modificat față de scenariul din iarnă. În aceste condiții numărul mediu de salariați din 
economie este prognozat la 5,1 milioane persoane, în scădere cu 1,6% față de anul 2019, 
având în vedere impactul scăderii de 3 puncte procentuale față de scenariul din iarnă.28 
Bazându-ne pe analizele Băncii Mondiale, putem aprecia că în ceea ce privește provocările cu 
care se confruntă România, pe termen scurt, principala provocare este ținerea sub control a 
crizei SARS Cov-2 și limitarea consecințelor sale sanitare și economice. 
În finalul analizei noastre, putem aprecia că economia globală ar putea scădea cu aproape un 
procent în acest an - 0,9 la sută - din cauza pandemiei SARS Cov-2, iar producția mondială s-
ar putea contracta în continuare dacă restricțiile impuse asupra activităților economice se 
extind până la al treilea trimestru al anului și dacă răspunsurile fiscale nu reușesc să susțină. 
veniturile și cheltuielile consumatorilor. Restricțiile crescânde ale circulației oamenilor și 
instituirea stărilor de urgență în Euroopa, America de Nord și Asia lovesc cu greu sectorul 
serviciilor, în special industriile care implică interacțiuni fizice precum comerțul cu 
amănuntul, agrement și ospitalitate, servicii de recreere și transport.29  
Severitatea impactului economic - indiferent dacă este o recesiune moderată sau profundă - 
va depinde în mare măsură de durata restricțiilor privind circulația persoanelor și activitățile 
economice, de dimensiunea și eficacitatea efectivă a răspunsurilor fiscale la criză, dar și de 
creșterea rezilienței economice și sociale pe termenele scurt, mediu și lung. 

28 Ibidem 
29 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2020/04/covid-19-likely-to-shrink-global-gdp-by-almost-
one-per-cent-in-2020/ 
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 MĂSURI PROPUSE DE ALTE STATE ȘI POSIBILE SOLUȚII 
PENTRU ROMÂNIA. 

 Măsuri propuse de alte state 
 
Pandemia de coronavirus este mai mult decât o urgență globală pentru sănătate. Este o criză 
sistemică de dezvoltare umană, care afectează deja dimensiunile economice și sociale ale 
dezvoltării în moduri fără precedent. Cele două fațete ale crizei SARS Cov-2 - urgența 
medicală și impactul economic - sunt strâns legate între ele. Majoritatea economiilor sunt 
lovite, în primul rând, de impactul economic. Multe guverne au înghețat efectiv activitatea 
socială și economică în toate sau în anumite părți ale țărilor lor pentru a elimina contaminarea 
cu noul coronavirus, au închis afacerile neesențiale și au ordonat rezidenților să rămână acasă 
săptămâni sau luni întregi. Scăderea prețurilor la anumite mărfuri, scăderea veniturilor din 
activitățile de turism și serviciile conexe, pierderea locurilor de muncă, închiderea 
companiilor afectate și ieșirile rapide de capital afectează puternic economiile. Dar acestă 
instabilitate  economică va submina capacitatea țărilor de a răspunde la virus și va amenința 
stabilitatea socială și politică pe termen mediu. Speranța ca economiile să se poată opri fără 
a avea loc perturbări extreme și apoi revenirea rapidă la situația inițială după ce 
pandemia trece se reduce de la o zi la alta. 
Pe măsură ce lumea intră în cea mai profundă recesiune globală de la Marea Depresiune, 
trebuie realizată conectarea nevoilor de sănătate la bunăstarea socială, economică și de 
mediu, legând prezentul de viitor. Impactul social și economic pe termen lung al acestei 
crize va fi profund, iar economiștii și organizațiile internaționale deja anticipează efectele 
socio-economice potențiale ale acestei pandemii: Banca Mondială a avertizat că în acest 
an un număr între 40 și 60 de milioane de oameni ar putea ajunge în sărăcie extremă, în 
timp ce Organizația Internațională a Muncii se așteaptă ca aproximativ 195 de milioane 
de locuri de muncă să fie pierdute. Programul Mondial Alimentar anticipează că 135 de 
milioane de oameni se vor confrunta cu o situație pe lipsă a hranei sau mai rău, alte 130 
de milioane vor fi aproape de înfometare.30 În același timp, Organizația pentru Cooperare 
și Dezvoltare Economică a declarat că indicatorii săi au produs cea mai puternică 
atenționare, conform căreia majoritatea economiilor majore au intrat într-o „încetinire 
accentuată”31. Organizația Mondială a Comerțului, la rândul său, a prognozat că aproape 
toate regiunile lumii vor suferi scăderi de două cifre ale comerțului în acest an32. 
Din aceste motive. politicile de reducere a vulnerabilităților și de consolidare a 
capacităților de combatere a crizelor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, sunt 
vitale. Fără răspunsuri urgente care să abordeze impactul social și economic al pandemiei 
SARS Cov-2, suferințele globale vor escalada, punând în pericol viețile și mijloacele de 
trai pentru anii următori, potrivit unui nou raport al Națiunilor Unite.  

30https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-
centre/news/2020/UN_sets_out_COVID_social_and_economic_recovery_plan.html 
31 http://www.oecd.org/newsroom/composite-leading-indicators-cli-oecd-april-2020.htm 
32 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm 
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Majoritatea țărilor au elaborat planuri și strategii cuprinzătoare, combinând inițiativele pe 
termen scurt, mediu și lung și având la bază nevoile de urgență pentru sănătate, sprijinirea 
activității economice și pregătirea terenului pentru redresarea economică.  
Astfel, China, cea de-a doua economie din lume, a revenit la viață la începutul lunii aprilie, 
după câteva săptămâni de blocaj impus de guvern pentru zeci de orașe. Măsurile luate pentru 
combaterea răspândirii coronavirusului au condus la scăderea producției, a vânzărilor și a 
afectat majoritatea activităților economice. Șomajul urban a atins un nivel record de peste 6 la 
sută în luna februarie. 
Dacă la momentul crizei financiare din 2008 China adoptat un pachet de stimulare a 
economiei de peste jumătate de trilion de dolari, dublând aproximativ datoria 
guvernamentală - la aproximativ 60 % din PIB, în prezent conducerea Chinei pare ceva 
mai moderată. Până în prezent, Banca Centrală a Chinei a întreprins acțiuni relativ 
modeste, reducând cerințele de rezervă obligatorie pentru bănci, ceea ce le va permite să 
împrumute 80 de miliarde de dolari suplimentari pentru întreprinderile aflate în 
dificultate și a anunțat că va reduce ratele dobânzii în lunile următoare. 
Economia SUA este grav afectată de criza coronavirusului, aproximativ 17 milioane de 
americani solicitând ajutorul de șomaj de la mijlocul lunii martie. Unii analiști sugerează 
că rata șomajului din SUA ar putea depăși 30% în al doilea trimestru al anului33, rată 
semnificativ mai mare decât maximul său de 25% din timpul Marii Depresiuni.  
Chiar dacă inițial SUA nu a gestionat eficient măsurile de asigurare a sănătății publice în 
timpul pandemiei de corovavirus, ulterior eforturile acesteia s-au concentrat decisiv pe 
stabilizarea economică. În martie, Rezerva Federală a indicat că va face orice va fi în 
puterea sa pentru a sprijini economia și a oferi lichidități34, iar Senatul a adoptat un 
pachet de stimulare economică în valoare de 2 trilioane de dolari35 (acest pachet include 
printre altele plăți directe de până la 1200 dolari către persoane fizice, sute de miliarde 
de dolari în împrumuturi și subvenții pentru întreprinderi, creșteri ale ajutoarelor de 
șomaj și sprijin financiar pentru spitale și furnizorii de servicii medicale). Printre 
acțiunile importante ale Rezervei Federale s-au numărat: reducerea ratelor dobânzilor 
aproape de zero, reducerea cerințelor de rezerve bancare la zero, investirea rapidă a sute 
de miliarde de dolari în obligațiuni de trezorerie și titluri garantate de credite ipotecare, 
cumpărarea de datorii corporative și municipale. 
Uniunea Euroopeană a acționat pe toate fronturile pentru a stopa răspândirea 
coronavirusului, pentru a sprijini sistemele naționale de sănătate, pentru a proteja și 
salva vieți și pentru a contracara impactul socio-economic al pandemiei cu măsuri fără 
precedent, luate atât la nivel național, cât și la nivelul UE36. UE a mobilizat rapid toate 
resursele disponibile pentru a răspunde ferm și coordonat la pandemia cauzată de 
coronavirus. Mobilizarea bugetului UE și a Băncii Euroopene de Investiții pentru a 
salva locurile de muncă ale cetățenilor și pentru a sprijini întreprinderile afectate de 
criză este în valoare de aproximativ 3,4 mii de miliarde euro. Miniștrii de finanțe din 
zona euroo au convenit cu un pachet de 500 de miliarde de euroo pentru a oferi 

33https://www.stlouisfed.org/on-the-economy/2020/march/back-envelope-estimates-next-quarters-
unemployment-rate 
34 https://www.cfr.org/in-brief/how-fed-dealing-coronavirus-crisis 
35 https://www.wsj.com/articles/trump-administration-senate-democrats-said-to-reach-stimulus-bill-deal-
11585113371?mod=article_inline 
36 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_ro 
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împrumuturi de urgență și asistență financiară pentru țările membre. În apărarea zonei 
euroo BCE a adoptat Programului de achiziții de urgență pandemică în valoare de 750 
de miliarde euro  pentru achiziționarea de titluri de valoare private și publice în 
perioada crizei, în plus față de programul de 120 de miliarde euro stabilit anterior. 
Ca o concluzie, majoritatea acțiunilor și măsurilor socio-economice întreprinse la nivel 
global au gravitat în jurul a cinci piloni: 1-protejarea sistemelor și serviciilor de sănătate; 
2-protecția socială și asigurarea serviciilor de bază; 3-protejarea locurilor de muncă, a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a celor mai vulnerabili actori productivi; 4-adoptarea de 
măsuri macroeconomice și colaborarea multilaterală; 5-coeziunea socială. 
Cu toate că există o serie de similitudini în ceea ce privește măsurile economico-sociale 
adoptate de fiecare țară în parte, așa cum vom vedea în cele ce urmează, acestea au fost 
totuși specifice fiecărei țări, fiind în concordanță cu posibilitățile bugetare și de structura 
economiei. 
 
Posibile soluții pentru România 
 
Pentru a nu pune presiune pe sistemul medical în tratarea pacienților este necesară aplatizarea 
curbei îmbolnăvirilor prin măsuri de control al contagiunii.  În consecință aceste măsuri au și 
vor avea un impact economic nefavorabil: închiderea unor companii, intrarea în șomaj tehnic 
a unei părți a salariaților, închiderea școlilor, restaurantelor, unităților de cazare etc. Deci, cu 
alte cuvinte, în primă fază putem vorbi de o reducere masivă a ofertei. În a doua fază va avea 
loc reducerea cererii ca urmare a reducerii veniturilor populației și companiilor și creșterii 
tendinței de economisire (ca urmare a creșterii precauției în condiții de incertitudine majoră). 
Astfel se va intra într-un cerc vicios în care reducerea inițială a ofertei va determina reducerea 
cererii, care la rândul său va conduce la o reducere a ofertei și așa mai departe. Prin urmare, 
avem șocuri succesive negative de ofertă și de cerere care conduc la o recesiune globală. 
În aceste condiții, în prima fază sunt luate măsuri pentru limitarea sau reducerea răspândirii 
virusului, ceea ce determină contracția ofertei și cererii și, in final, a activității economice. 
După trecerea crizei sanitare, guvernele trebuie să stimuleze activitatea economică. Este clar 
că în faza 1 politica fiscal-bugetară ar trebui folosită preponderent pentru a păstrarea locurile 
de muncă și a limita disponibilizările. Acest lucru se poate realiza prin ajutoare de stat, 
subvenții, garanții de stat, deduceri fiscale, amânări de taxe și impozite, susținerea cu resurse 
publice a șomajului tehnic, etc. În etapa a doua, când pericolul sanitar va fi trecut, economia 
trebuie repornită utilizând toți stimulii avuți la dispoziție. 
În România măsurile de diminuare efectelor economice negative și de ajutorare/stimulare a 
actorilor economici afectați în mod direct sunt similare în mare parte cu cele luate de alte 
state, dar în concordanță cu posibilitățile bugetare și de structura economiei. Cu toate acestea, 
privind la experiența altor state în gestionarea crizei economice datorată SARS Cov-2 se pot 
propune o serie de posibile soluții pentru România, ca de exemplu: 

• implementarea unei scheme extinse de garanții guvernamentale pentru finanțarea sau 
refinanțarea întreprinderilor sau persoanelor afectate de către bănci în condiții mai 
favorabile de costuri; 

• utilizarea pentru finanțare și unor fondurilor aferente altor programe de finanțare care 
nu au fost utilizate; 

• plata la timp a datoriilor statului- rambursarea la timp a TVA-ului, plata restanțelor în 
rambursarea TVA-ului, plata la timp a alocațiilor și a altor forme de sprijin, plata 
concediilor medicale etc; 

• ținând seama de uriașa presiune bugetară, ar putea fi luată în considerare și reducerea 
privilegiilor de care beneficiază anumite persoane ( ca de exemplu pensiile speciale); 
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• acordarea de înlesniri la plata impozitelor și taxelor companiilor din diverse sectoare 
economice afectate; 

• încurajarea prin diverse stimulente a plății la timp a taxelor și impozitelor de către 
persoanele fizice sau juridice care nu au fost afectate de criza ; 

• reconsiderarea cheltuielilor bugetare care nu sunt obligatorii, astfel încât să poată fi 
susținute cheltuielile urgente legate de asigurarea stării de sănătate a populației; 

• reducerea cheltuielilor aparatului de stat trebuie să devină o prioritate pentru a trece 
cu bine criza; 

• finanțarea și susținerea marilor proiecte de infrastructură, în acest mod infuzia de 
capital s-ar resimți atât pe orizontală cât și pe verticală în economia românească; 

• deblocarea marilor proiecte strategice de investiții private, prin adoptarea 
legislației și a reglementărilor necesare; 

• reorientarea a economiei românești către o economie de producție și nu de consum; 
• susținerea și promovarea producătorilor autohtoni, a afacerilor locale; 
• scutirea de TVA pentru companiile producătoare de materiale medicale, utilizate în 

legătură cu SARS Cov-2; 
• stabilirea unei perioade mai lungi de reportare a pierderilor fiscale (de la cinci la opt 

ani) pentru companiile afectate grav; 
• alocarea suplimentară pentru investiții de capital sau naționalizarea ale companiilor 

aflate în dificultate; 
• scutirea de la plata impozitului pe profit și pe dividende corespunzătoare anului 2019 

și considerarea ca impozit zero pe profit și pe dividende pentru anul 2020, dacă 
impozitul este reinvestit în activitatea principală. 

PROVOCĂRI ACTUALE ÎN SFERA FONDURILOR STRUCTURALE 
PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

În cele ce urmează vom evidenția câteva dintre tendințe actuale, pe care le considerăm de 
interes, în contextul creionării unui tablou asupra incluziunii sociale în această perioadă. 
Un studiu recent37 a urmărit să estimeze impactul economic pe termen scurt al SARS Cov-2 
asupra sărăciei la nivel global și pe diferite regiuni geografice, ca urmare a diminuării 
venitului sau consumului pe locuitor, realizând 3 scenarii (contracții globale mici, medii și 
ridicate de 5, 10 și 20%) și calculând impactul fiecărui scenariu asupra numărului de 
persoane sărace, în funcție de pragurile de sărăcie utilizate la nivel internațional de 1,90 
dolari SUA/zi, 3,20 dolari SUA/zi și 5,50 dolari SUA/zi. Autorii subliniază faptul că actuala 
pandemie reprezintă o adevărată provocare pentru unul din obiectivele ONU de dezvoltare 
durabilă, și anume acela de a reduce sensibil sărăcia până în 2030. 
Dacă se are în vedere pragul de sărăcie de 1,9 dolari SUA/zi, în Euroopa și Asia Centrală, 
consecințele economice negative ale pandemiei s-ar putea manifesta (și) printr-o creștere a 
numărului persoanelor sărace, cuprinsă între 0,8 mil. persoane și 4,9 mil. persoane, în funcție 

37 Sumner, A., Hoy, C. & Ortiz-Juarez, E. (2020) Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty. 
WIDER Working Paper 2020/43. Helsinki: UNU-WIDER, https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-
impact-covid-19-global-poverty 
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de scenariul ales (tabel 4). Pentru un prag de sărăcie de 5,5 dolari /zi, numărul persoanelor 
sărace ar putea crește cu 5,3 mil. – 25,9 mil. persoane, în funcție de scenariu. 
 
Tabel 4. Euroopa și Asia Centrală - sărăcia suplimentară generată ca urmare a 
diminuării veniturilor sau consumului pe locuitor 
Pragul de 
sărăcie 

Indicator 2018 Reducerea veniturilor cu 
5% 10% 20% 

1,9 dolari 
SUA/zi 

Nr. de persoane sărace (mil. pers.) 5,9 6,7 7,9 10,8 
Nr. suplimentar de persoane sărace (mil. pers.) - 0,8 2,0 4,9 

3,2 dolari 
SUA/zi 

Nr. de persoane sărace (mil. pers.) 22,2 24,8 27,7 34,5 
Nr. suplimentar de persoane sărace (mil. pers.) - 2,6 5,5 12,3 

5,5 dolari 
SUA/zi 

Nr. de persoane sărace (mil. pers.) 59,7 65 71,1 85,6 
Nr. suplimentar de persoane sărace (mil. pers.) - 5,3 11,3 25,9 

Notă: estimările pentru o diminuare cu 5%, 10% sau 20% la sută a venitului sau a consumului sunt calculate în 
raport cu anul de referință 2018.  
Sursa: adaptat pe baza Sumner, A., Hoy, C., Ortiz-Juarez, E. (2020) Estimates of the impact of SARS COV-2 on 
global poverty. WIDER Working Paper 2020/43. Helsinki: UNU-WIDER. 
 
Prelungirea și extinderea măsurilor de distanțare socială au determinat o limitare 
semnificativă a activităților economice, în unele sectoare fiind vorba despre o oprire totală a 
acestora. Acest fenomen este subliniat și de evoluția numărului orelor lucrate, la nivel 
global, care a scăzut cu 4,5% în trimestrul I al anului 2020, față de nivelul anterior crizei 
(trimestrul IV 2019) 38. Această scădere este echivalentă cu 130 milioane de locuri de muncă 
cu normă întreagă (presupunând o săptămână de lucru de 48 de ore). Inițial, cea mai afectată 
regiune a fost Asia de Est (în care a izbucnit criza coronavirus). Treptat, aria de răspândire 
geografică s-a extins, la fel și măsurile de distanțare socială și limitare a activităților 
economice, astfel încât, la nivel global, pentru trimestrul al II-lea se estimează o reducere cu 
10,5% a numărului de ore lucrate, față de nivelul anterior crizei (trimestrul IV 2019), 
echivalentă cu 305 milioane de locuri de muncă cu normă întreagă. Conform prognozelor, în 
trimestrul II al anului 2020, cele mai importante reduceri ale numărului de ore lucrate vor fi 
înregistrate în America (-12,4% din orele lucrate, comparativ cu nivelurile anterioare crizei și 
cu reducerea cu 1,3% înregistrată în trimestrul I) și Euroopa și Asia Centrală (-11,8%; cu -
1,9% în primul trimestru), însă și celelalte grupări regionale majore se vor confrunta evoluții 
similare, chiar dacă cu amploare mai redusă. 
Sectoarele identificate ca fiind cele mai vulnerabile față de scăderea severă a activității 
economice, ca urmare a măsurilor luate pentru a limita răspândirea coronavirusului, sunt: 
serviciile de cazare și alimentație publică, industria prelucrătoare, comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul și activitățile imobiliare și cele destinate afacerilor (business activities). 
În timp ce lucrătorii din economia formală pot beneficia de măsuri de protecție socială (șomaj 
tehnic, de exemplu), care atenuează o parte din șocul generat de actuala criză, situația 
lucrătorilor din economia informală (categoria cea mai vulnerabilă de pe piața muncii, din 
cauza lipsei protecției sociale) s-a deteriorat într-o mai mare măsură, mai ales în cazul celor 
care își desfășurau activitatea în sectoarele cele mai afectate de criza coronavirus, și care, în 

38 ILO (2020), ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis, 
29 April 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/ 
wcms_743146.pdf 
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majoritate, dețineau locuri de muncă pentru care nu a fost posibilă trecerea la munca la 
distanță. Pentru o mare parte din acești lucrători, impunerea restricțiilor a însemnat 
diminuarea semnificativă a veniturilor sau chiar pierderea lor. Se estimează că prima lună a 
crizei a dus la o scădere cu 60% a veniturilor lucrătorilor informali, la nivel global, și cu 70% 
în Euroopa și Asia Centrală39. În lipsa unei surse alternative de venit, acești lucrători pot 
întâmpina dificultăți serioase în a-și asigura traiul zilnic și pe cel al membrilor familiilor lor. 
Pentru această categorie de lucrători, se recomandă adoptarea unor măsuri precum: 
transferurile în numerar, alocațiile pentru copii și diverse programe prin care să fie furnizate 
ajutoare alimentare și adăpost.  
Conform unei analize realizate la nivelul statelor membre UE 40, efectele negative cele mai 
semnificative ale crizei SARS Cov-2  se fac simțite asupra segmentelor celor mai vulnerabile 
ale populației active. Restricțiile asupra activității economice au afectat în primul rând 
sectoarele cu cel mai mare potențial de contagiune (ospitalitate, servicii personale, activități 
de agrement), iar aceste sectoare sunt caracterizate, de obicei, prin salarii mici și condiții 
precare de muncă. Analiza subliniază existența unui impact negativ semnificativ și asupra 
altor categorii de lucrători, precum femeile și lucrătorii tineri. Pentru atenuarea acestor efecte 
un rol important îl joacă adoptarea unor măsuri prin care să se furnizeze venituri de sprijin și 
accesul la protecția socială pentru categoriile vulnerabile ale populației. Măsurile de acest tip 
acționează însă și ca element de susținere a cererii finale, contribuind astfel la păstrarea 
locurilor de muncă din diferitele sectoare de activitate care oferă bunuri și servicii solicitate 
de piață. 
Pentru România, prezintă interes și evoluțiile actuale din domeniul circulației forței de 
muncă, numărul estimat al românilor care munceau în alte țări, mai ales membre ale UE, fiind 
ridicat. Astfel, restrângerea activităților economice din țările gazdă poate conduce la fluxuri 
importante în sens invers, iar odată ajunse în țară, persoanele respective nu vor putea 
beneficia de măsuri de protecție socială.  
Pe de altă parte, potrivit unor estimări recente41, se preconizează că, la nivel global, 
remitențele vor înregistra o scădere abruptă cu aproximativ 20% în 2020, pe fondul crizei 
economice generate de pandemia SARS Cov-2 și limitării activităților economice. Deși va 
afecta toate regiunile geografice, scăderea cea mai semnificativă va fi înregistrată pentru 
fluxurile de remitențe direcționate către Euroopa și Asia Centrală (-27,5%). În condiții de 
criză, lucrătorii migranți tind să fie mai vulnerabili la diminuarea salariilor și la pierderea 
locurilor de muncă din țările gazdă. De multe ori, pentru familiile rămase în țările de origine, 
remitențele pot constitui una dintre principalele surse de asigurare a traiului de zi cu zi, o 
adevărată gură de oxigen, mai ales pentru gospodăriile sărace, vulnerabile. 

39 ILO (2020), ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Third edition Updated estimates and analysis, 
29 April 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/ 
wcms_743146.pdf 
40 Fana, M., Tolan, S., Torrejón, S., Urzi Brancati, C., Fernández-Macías, E. (2020), The COVID confinement 
measures and EU labour markets, EUR 30190 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
ISBN 978-92-79-18366-2, doi:10.2760/69199, JRC120578. 
41 Ratha, Dilip K.; De, Supriyo; Kim, Eung Ju; Plaza, Sonia; Seshan, Ganesh Kumar; Yameogo, Nadege Desiree 
(2020) COVID-19 Crisis Through a Migration Lens (English). Migration and Development Brief; no. 32. 
Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/989721587512418006/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-
Lens 
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În contextul noii pandemii, un număr mare de gospodării riscă să ajungă sau să se adâncească 
în sărăcie, din cauza scăderii bruște a veniturilor, pe fondul încetării activității în numeroase 
domenii economice și a existenței unor rezerve financiare reduse. Acest risc este deosebit de 
ridicat pentru tineri, persoanele educate sub nivelul terțiar și pentru cuplurile cu copii sau 
familiile monoparentale, care, se confruntă în plus și cu noile responsabilități privind 
îngrijirea copiilor pe perioada închiderii grădinițelor și școlilor42. 
Criza generată de virusul SARS Cov-2 afectează toate segmentele populației, și cu atât mai 
mult membrii grupurilor sociale aflate în situațiile cele mai vulnerabile, precum persoanele 
care trăiesc la limita sărăciei, persoane în vârstă, cele cu dizabilități, tinerii și comunitățile 
marginalizate (de exemplu, comunitățile roma). Comunitățile roma se confruntă în mod 
disproporționat cu rate ridicate de șomaj și sărăcie. Discriminarea, accesul limitat la educație 
și lipsa de competențe au făcut din ce în ce mai greu pentru aceste comunități să găsească 
oportunități de muncă decentă.  
Evoluțiile înregistrate până în prezent indică faptul că impactul economic și asupra sănătății 
al virusului este suportat în mod disproporționat de persoanele sărace43 (persoanele fără 
adăpost sunt foarte expuse pericolului de infectare cu noul virus, deoarece nu se pot adăposti 
într-un loc sigur; la fel și persoanele fără acces la apă curentă, cele cu acces limitat la servicii 
medicale, cei fără un loc de muncă stabil, pentru care vor fi disponibile și mai puține 
oportunități de angajare decât înainte de criza SARS Cov-2 etc.). 
În condițiile pandemiei de coronavirus, tinerii aflați în situații de vulnerabilitate se confruntă 
cu un risc crescut de dezangajare (disengagement) și de abandon din activitățile de educație și 
formare profesională și, astfel, se poate ajunge la creșterea numărului NEET (tineri care nu 
sunt incluși în sistemul de educație sau formare, și nici nu lucrează)44. Deși motivele 
dezangajării și abandonului sunt complexe și se dezvoltă în timp45, SARS Cov-2 poate 
reprezenta un factor stimulativ prin: scăderea performanței și pierderea motivației cauzate de 
întreruperea educației și formării în forma față în față și pierderea conexiunilor directe cu 
colegii, dar și de creșterea nivelului de sărăcie a gospodăriei din care provin.  
Mai mult, în contextul actual, creșterea șomajului în rândul tinerilor este posibil să se 
manifeste pe termen lung46, mai ales pentru cei cu niveluri scăzute de educație (sub nivelul 
secundar superior), care au fost cei mai vulnerabili în timpul crizei economice din 2007-2008, 
dar și în perioada de recuperare lentă47. S-a demonstrat că perioadele de inactivitate și șomaj 

42 OECD (2020), Tackling Coronavirus (COVID-19), Contributing to a global Effort; COVID-19: Protecting 
People and Societies, http://www.oecd.org/inclusive-growth/resources/COVID-19-Protecting-people-and-
societies.pdf 
43 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, (2020), Everyone Included: Social Impact of 
CODIV-19,  https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html 
44 OECD (2020), Tackling Coronavirus (COVID-19), Contributing to a global Effort; COVID-19: Protecting 
People and Societies, http://www.oecd.org/inclusive-growth/resources/COVID-19-Protecting-people-and-
societies.pdf 
45 Aarkrog,V. etal. (2018), Decision-making processes among potential dropouts in vocational education and 
training and adult learning, European Research Network in Vocational Education and Training (VETNET), 
European Educational Research Association, http://dx.doi.org/10.13152/IJRVET.5.2.2 
46 OECD (2020), Tackling Coronavirus (COVID-19), Contributing to a global Effort; COVID-19: Protecting 
People and Societies, http://www.oecd.org/inclusive-growth/resources/COVID-19-Protecting-people-and-
societies.pdf 
47 OECD (2019), Society at a Glance 2019: OECD Social Indicators, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2019-en. 
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la vârsta adultă timpurie au efecte negative de durată asupra perspectivelor viitoare de 
angajare și a câștigului48. 

MĂSURI PROPUSE DE ALTE STATE ȘI POSIBILE SOLUȚII PENTRU 
ROMÂNIA 

 
Fondurile UE structurale și de coeziune socială au în vedere sprijinirea direcțiilor 
fundamentale de dezvoltare economică și socială ale UE, adoptate în Strategia Euroopa 2020. 
Acestea reprezintă o resursă importantă și, în același timp, o oportunitate de a susține 
integrarea economică și de a reduce decalajul de dezvoltare dintre statele și regiunile 
euroopene. 
Dintre obiectivele tematice finanțate prin fondurile structurale și de investiții euroopene face 
parte și promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a diferitelor forme de 
discriminare (Incluziune socială). 
Contracararea efectelor negative actuale și potențiale în plan economic și social ale 
pandemiei SARS Cov-2 a ajuns în prim-planul preocupărilor diferitelor state, dar și al 
Uniunii Euroopene. 
Situația critică din Italia, primul stat membru UE lovit de criza SARS Cov-2, și ulterior și din 
Spania și celelalte state membre, a făcut necesară adoptarea în regim de urgență a unor 
măsuri suplimentare de sprijin național. O astfel de acțiune a fost posibilă potrivit art. 107, 
alin. 3 (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Euroopene49, fiind derulată în scopul 
remedierii unei perturbări grave a economiei unui stat membru. Acest ajutor este considerat 
compatibil cu piața internă și, prin urmare, a putut fi aprobat de Comisia Euroopeană. 
La nivelul UE, s-a făcut apel la o reacție imediată pentru atenuarea impactului socio-
economic al crizei actuale, bazată pe coordonare la nivel euroopean. În acest context, în sfera 
pieței muncii, este nevoie de măsuri de protejare a lucrătorilor împotriva șomajului și a 
pierderilor de venituri, pentru a evita efectele permanente. Comisia s-a declarat pregătită să 
sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, scheme de lucru cu timp parțial, 
precum și programe de perfecționare și recalificare50. 
A fost propusă o “Inițiativă pentru investiții ca răspuns la coronavirus” (Coronavirus 
Response Investment Initiative - CRII), ce promovează investițiile, prin mobilizarea 
rezervelor de numerar disponibile în fondurile euroopene structurale și de investiții, pentru a 
combate rapid efectele crizei. Se are în vedere direcționarea a 37 de miliarde de euroo în 
cadrul politicii de coeziune către combaterea crizei Coronavirus. În acest sens, Comisia UE a 
propus să se renunțe în 2020 la obligația de a solicita statelor membre rambursarea 
prefinanțării neutilizate pentru fondurile structurale (Fondul Euroopean pentru Dezvoltare 

48 OECD (2015), OECD Employment Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, 
https://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2015-en   
49 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - Part Three: Union Policies 
and Internal Actions - TITLE VII: Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws - 
Chapter 1: Rules on competition - Section 2: Aids granted by States - Article 107 (ex Article 87 TEC), Official 
Journal 115, 9.5.2008, pp. 91-92. 
50 European Commission (2020), Press release: COVID-19: Commission sets out European coordinated 
response to counter the economic impact of the Coronavirus, 13 March 2020, Brussels, https://ec.europa.eu/ 
commission/presscorner/detail/en/IP_20_459  
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Regională - FEDR, Fondul Social Euroopean - FSE, Fondul de Coeziune - FC și Fondul 
Euroopean pentru Pescuit și Afaceri Maritime - FEPAM). Această prefinanțare în valoare de 
aproximativ 8 miliarde de euroo (din bugetul UE), va putea fi folosită de statele membre 
pentru a atrage și utiliza aproximativ 29 de miliarde de euroo din fondurile structurale, la 
nivelul UE51. 
Această inițiativă va facilita utilizarea surselor Fondului Social Euroopean, pentru sprijinirea 
lucrătorilor și a asistenței medicale.  
Inițiativa CRII+ completează primul pachet de măsuri (CRII), introducând o flexibilitate mai 
mare. Astfel, vor putea fi accesați toți banii neutilizați din fondurile euroopene structurale și 
de investiții (FEDR, FSE, FC). Creșterea flexibilității este asigurată prin: posibilitatea 
realizării de transferuri între cele trei fonduri ale politicii de coeziune (FEDR, FSE, FC), a 
unor transferuri între diferitele categorii de regiuni52, precum și flexibilitate privind 
concentrarea pe obiective tematice (eliminarea obligativității ca statele membre să se 
conformeze cerințelor de concentrare tematică, pentru a permite redirecționarea resurselor 
către domeniile cele mai afectate de criză). 
Transferul între fondurile politicii de coeziune este voluntar. Statele membre pot solicita 
transferul resurselor disponibile pentru programare pentru anul 2020 pentru obiectivul 
Investiții pentru creștere și locuri de muncă între FEDR, FSE, FC. 
În urma acestei decizii, nu vor trebui să mai fie respectate cota minimă pentru FSE (stabilită 
la 23,1%), și ponderea minimă a FC pentru statele membre care au aderat la UE la 1 mai 
2004 sau după 1 septembrie 2004 (stabilită la o treime din alocarea financiară finală a 
acestora. 
Transferurile nu vor afecta resursele alocate Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă tinere 
(Youth Employment Initiative - YEI). 
Resursele transferate între FEDR, FSE și Fondul de Coeziune, ca răspuns la criza 
coronavirus, vor fi cheltuite în conformitate cu regulile fondului beneficiar de transfer. 
În ceea ce privește excepția introdusă prin CRII + cu privire la eliminarea obligativități 
statelor membre de a respecta cerințele concentrării tematice, trebuie menționat faptul că, în 
perioada de programare 2014-2020, statele membre trebuiau să concentreze sprijinul pe 
intervenții care aduc cea mai mare valoare adăugată în raport cu strategia UE pentru creștere 
inteligentă, durabilă și incluzivă. Prin urmare, în reglementările fondurilor au fost stabilite 
reguli specifice care solicitau statelor membre să utilizeze Fondul Euroopean pentru 
Dezvoltare Regională pentru finanțarea unor obiective concentrate, precum economia cu 
emisii reduse de carbon sau sprijinul pentru cercetare și inovare, și Fondul Social Euroopean 
pe promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei. Noile măsuri adoptate în contextul 
crizei SARS Cov-2 vor ajuta statele membre să utilizeze rapid resursele disponibile pentru a 
combate efectele acesteia. 

51 European Commission (2020), COM(2020) 113 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013, Regulation (EU) No 1301/2013 and Regulation 
(EU) No 508/2014 as regards specific measures to mobilise investments in the health care systems of the 
Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak [Coronavirus 
Response Investment Initiative] 
52 Deși în mod curent, statele membre pot transfera până la 3% din fondurile alocate între regiuni, în cadrul CRII 
+ , nu mai este prevăzută nicio limită, considerându-se că impactul coronavirusului nu respectă clasificarea 
obișnuită utilizată în cadrul politicii de coeziune (regiuni mai puțin dezvoltate vs. regiuni mai dezvoltate).  
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În mod excepțional și temporar, a fost introdusă posibilitatea ca statele membre să solicite, în 
cadrul programelor din domeniul politicii de coeziune, o cofinanțare de 100% din partea UE, 
pentru măsurile legate de combaterea crizei, pentru exercițiul contabil 2020-2021. 
Astfel de solicitări pot fi formulate începând cu data de 1 iulie 2020 și până la 30 iunie 2021. 
Rata de cofinanțare de 100% se aplică numai dacă modificarea programului corespunzător 
este aprobată prin decizie a Comisiei, înainte de sfârșitul anului contabil în cauză. 
Inițiativa CRII+ prevede și simplificarea etapelor procedurale legate de implementarea 
programelor, utilizarea instrumentelor financiare și audit. Această inițiativă fără precedent 
este justificată de situația excepțională creată de răspândirea SARS Cov-2. 
În ceea ce privește acordarea de sprijin persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune 
socială, Parlamentul Euroopean a aprobat, pe 17 aprilie 2020, modificarea regulilor pentru 
Fondul de Ajutor Euroopean, destinat celor mai defavorizate persoane (Fund for Euroopean 
Aid to the Most Deprived - FEAD), care a fost creat în 2014, pentru a promova și a spori 
incluziunea socială și, implicit, pentru a contribui la diminuarea sărăciei în UE. Fondul 
contribuie la atingerea obiectivului de reducere a numărului de persoane „expuse riscului de 
sărăcie sau excluziune socială” cu cel puțin 20 de milioane, în conformitate cu strategia 
Euroopa 2020. În cadrul programării financiare multianuale, FEAD este încadrat la capitolul 
1 “Creștere incluzivă și inteligentă”, subcapitolul 1b “Coeziune economică, socială și 
teritorială”53 
Sărăcia este cel mai puternic factor determinant al excluziunii sociale și economice. FEAD 
contribuie la ameliorarea celor mai grave forme de sărăcie din UE: lipsa alimentelor și 
produselor de bază, sărăcia în rândul copiilor, lipsa unui adăpost/locuință adecvat(ă), prin54:  
- sprijin alimentar (pachete de alimente sau mese); 
- asistență materială de bază (îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă, dar și rechizite 
școlare),  
- oferirea de măsuri auxiliare (informații despre serviciile sociale disponibile; informații 
despre adăposturi temporare; cultură financiară și medierea datoriilor; informații despre 
menținerea unei alimentații echilibrate; acces la servicii de sănătate și educaționale; sprijin 
psihologic și emancipare) și 
- activități de promovare a incluziunii sociale (activități de socializare și relaționare; formare 
pentru îmbunătățirea încrederii în sine, pentru un stil de viață mai sănătos și mai activ și 
pentru îmbunătățirea competențelor; activități de orientare și informații despre drepturi și 
obligații; formare lingvistică). 
Fiecare stat membru stabilește persoanele care vor beneficia de sprijin din partea FEAD, în 
funcție de nevoile sau provocările specifice cu care se confruntă diferitele regiuni. Printre 
categoriile vizate pentru acordarea de asistență alimentară și/sau materială de bază sau pentru 
măsuri de incluziune socială se pot număra55: persoanele care se confruntă cu sărăcia; 

53 European Parliament (2020), Briefing. How the EU bugdet is spent, Aprilie 2020. Fund for European Aid to 
the Most Deprived (FEAD) 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637919/EPRS_BRI(2019)637919_EN.pdf 
54 European Commission (2016), The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD). Breaking the 
vicious circle of poverty and deprivation, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5fc535d2-
9988-11e5-b3b7-01aa75ed71a1/language-en 
55 European Commission (2016), The Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD). Breaking the 
vicious circle of poverty and deprivation, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5fc535d2-
9988-11e5-b3b7-01aa75ed71a1/language-en  
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persoanele fără adăpost; copiii; vârstnicii; persoanele cu handicap; persoanele care trăiesc în 
zone îndepărtate/izolate; familiile de imigranți. 
Acest fond sprijină persoanele cele mai defavorizate, abordând nevoile de bază ale acestora 
și, din acest punct de vedere, poate fi considerat ca o primă etapă necesară a reintegrării lor în 
societate. Ulterior, aceste persoane se pot integra pe piața muncii. Astfel, FEAD completează 
și acționează împreună cu alte instrumente de finanțare ale UE și, în special, cu Fondul social 
euroopean, care vizează, în principal, îmbunătățirea oportunităților de angajare. 
În contextul măsurilor propuse la nivelul UE pentru limitarea efectelor pandemiei SARS 
Cov-2, prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca răspuns la coronavirus CRII +, se va 
acorda sprijin suplimentar categoriilor celor mai defavorizate. Au fost aprobate noi metode de 
acordare a ajutorului alimentar și asistenței materiale de bază (tichete electronice56), pentru a 
asigura protecția sanitară a tuturor celor implicați (pentru diminuarea riscului de contaminare 
cu SARS Cov-2) și pentru a ajunge la categoriile cele mai vulnerabile și aflate în situația de 
excluziune socială. De asemenea, va fi posibilă finanțarea unor măsuri în proporție de 100% 
pentru anul contabil 2020-202157 (în comparație cu maximum 85%,în mod obișnuit). 
În România, alocarea financiară pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Dezavantajate 2014-2020 (POAD) este de 518.838.876 euroo, din care 441.013.044 euroo, 
respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor euroopean destinat celor 
mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională58. 
Operațiunile prevăzute în program sunt: 
distribuția de ajutoare alimentare (lipsa alimentelor de bază) – 409.496.933 euroo; 
 distribuția de materiale școlare – 27.000.000 euroo; 
 distribuția trusourilor pentru nou-născuți – 12.000.000 euroo; 
 distribuția articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte etc.– 6.000.000 euroo; 
 distribuția produselor de igienă – 38.400.000 euroo. 

Pe 15 aprilie a.c., Ministerul Fondurilor Euroopene a semnat un contract de 1,074 mld. lei, 
pentru achiziția publică și distribuirea de ajutoare alimentare către un număr de 1.188.852 
beneficiari, persoane defavorizate încadrate într-una dintre următoarele categorii 59: 
- persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit 
minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

56 European Commission (2020), COM/2020/141 final, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction 
of specific measures for addressing the COVID-19 crisis, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1586936883016&uri=CELEX%3A52020PC0141 
57 Regulation (EU) 2020/559 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2020 amending 
Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the outbreak of 
COVID-19, PE/8/2020/REV/1, OJ L 130, 24.4.2020, p. 7–10, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559&from=EN 
58 Ministerul Fondurilor Europene (2019), Produsele alimentare și/sau programul operațional de asistență 
materială de bază, https://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/POAD/2020/18.03.2020/POAD_4.0_2020.pdf 
59 Ministerul Fondurilor Europene (2020), Anunț de presă, MFE a semnat un contract de 1 miliard lei pentru 
distribuirea ajutoarelor alimentare persoanelor defavorizate, 15.04.2020, https://www.fonduri-
ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1051 
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- familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- persoane aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, 
persoane dependente. 
Versiunea cea mai recentă a Programului Operațional Capital Uman aprobată în iunie 2019 în 
România. Axa Prioritară 4 vizează Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Suma alocată 
totală acestei axe prioritare este de 1.047.023.965 euroo pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 
din care 65.852.595 euroo rezervă de performanță și 63.168.893 euroo pentru Regiunea 
București-Ilfov, din care 4.118.209 euroo rezerva de performanță. 
Intervențiile din cadrul acestei axe prioritare își propun atingerea a patru obiective 
specifice60: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin 
implementarea de măsuri integrate și anume: 

• reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 
comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate; 

• îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-
incluziune); 

• reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depășit 
situația de vulnerabilitate, prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea 
integrării socio-profesionale. 

În Bulgaria, a fost dezvoltat un serviciu ce prevede protejarea persoanelor cu nevoi de 
îngrijite la domiciliu împotriva coronavirusului. Ministerul Muncii și Politicii Sociale din 
Bulgaria a decis recent să extindă domeniul de aplicare al unui serviciu înființat în 2019 și 
finanțat prin Fondul Social Euroopean, prin intermediul căruia persoanele în vârstă și 
persoanele cu dizabilități puteau primi sprijin la domiciliu, furnizat de către lucrători sociali și 
personal medical. În contextul crizei sanitare, gama de activități a fost extinsă, pentru a 
permite municipalităților să livreze pachete cu produse alimentare, medicamente și alte 
bunuri de bază persoanelor în vârstă care nu mai pot părăsi domiciliul sau persoanelor aflate 
în carantină61. Persoanele respective vor primi sprijin pentru plata facturilor sau asistență 
pentru servicii administrative urgente. Personalul implicat în aceste activități este protejat cu 
echipamente de protecție și dezinfectanți. 
Resursele financiare furnizate prin Fondul Social Euroopean (FSE) permit municipalităților 
să facă angajări pentru livrarea acestor bunuri și servicii. Astfel, sunt atinse două obiective 
majore: pe de o parte oferirea de locuri de muncă temporare lucrătorilor care au rămas 
șomeri, ca urmare a măsurilor de limitare a activităților economice, iar pe de altă parte, 
furnizarea de sprijin și îngrijire pentru 30.000 de persoane aflate în situația de excluziune 
socială. 

60 Ministerul Fondurilor Europene (2019), Versiunea aprobată a Programului Operațional Capital Uman – 19 
iunie 2019, http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/ 
61 European Commission (2020), ESF NEWS, Protecting the Elderly from the Coronavirus in Bulgaria, 
28/04/2020, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9658 
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Proiectul municipalității Kyustendil este exemplu de bună practică. Deoarece orașul este 
situat într-o zonă îndepărtată și muntoasă, fără sprijinul Fondului social euroopean pentru 
aceste servicii mobile, lucrătorii sociali și medicali nu ar fi putut ajunge la populația rezidentă 
în vârstă. Conducerea orașului a adaptat proiectul de îngrijire la domiciliu și a început să 
furnizeze produse alimentare, medicamente și alte produse de bază persoanelor aflate în 
nevoie. Noul sprijin din partea Fondului social euroopean pentru combaterea SARS Cov-2   
răspunde nevoilor locuitorilor din această regiune, care este una dintre cele mai afectate de 
coronavirus din Bulgaria.  
În regiunea Emilia-Romagna din Italia a fost implementat un proiect ce vizează implicarea 
tinerilor aflați în distanțare socială în activități educative și de divertisment. Criza 
coronavirusului a dus la schimbări majore în viața de zi cu zi a tuturor oamenilor, și mai ales 
a tinerilor, în viața cărora socializarea joacă un rol extrem de important. 
Regiunea Emilia-Romagna a elaborat un proiect numit „IntERvallo 182”, co-finanțat de 
Fondul social euroopean, prin care urmărește să dea un sentiment de comuniune și să 
partajeze experiențele tinerilor în perioada de distanțare socială62. Proiectul propune o 
emisiune zilnică de radio de tip “edutainment” (educație și divertisment), difuzată pe 
internet, dar și la un post TV local, cu o durată de 60 de minute, care, prin interviurile și 
materialele video, oferă tinerilor oportunitatea de a învăța despre o multitudine de subiecte 
(mediu, școală, instruire, muncă, artă, muzică, cultură, literatură, istorie, geografie, abilități 
digitale, tehnologie și inovație), inclusiv despre oportunitățile de cofinanțare din fondurile 
euroopene destinate tinerilor. 
Pentru implementarea acestui proiect sunt folosite tehnologiile moderne, instrumentele de 
comunicare preferatele ale adolescenților, cu scopul de a-i aduna laolaltă, într-un demers 
complementar lecțiilor școlare desfășurate de la distanță. Această fereastră de recreere 
folosește limbajul tinerilor pentru a le transmite încredere, inspirație și conținut educațional, 
pentru a le ocupa cu folos timpul liber și pentru a-i ajuta să treacă mai ușor peste privarea 
forțată de socializare din această perioadă. 
Tot în Italia, fondurile euroopene sunt utilizate pentru organizarea de evenimente destinate 
orientării profesionale a tinerilor, în perioada de distanțare socială. Utilizând abordarea 
potrivit căreia a partaja experiențe înseamnă a avea grijă de celălalt (sharing is caring), a fost 
concepută o inițiativă, finanțată cu resurse FSE, ce presupune derularea a trei evenimente 
moderate de experți din domeniu, care vor stimula discuțiile cu relatarea experiențelor lor; 
participanții vor putea discuta despre bune practici, vor identifica nevoile și vor propune 
soluții inovatoare pentru a depăși obstacolele prezentate de distanțarea socială cauzată de 
pandemia actuală. O primă întâlnire va aborda subiectul inovației sociale, educaționale și 
culturale care se confruntă cu provocările viitorului; cea de-a doua va fi axată pe imaginație, 
creativitate, temeri și fragilitate, ca ingrediente ale inovației, iar în cea de-a treia se va discuta 
despre învățarea bazată pe provocări, învățarea din provocări63.  

62 European Commission (2020), ESF NEWS, Engaging the Youngsters in Quarantine in Emilia-Romagna, 
28/04/2020, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9657; Regione Emilia-Romagna 
(2020), Coronavirus: per i ragazzi a casa arriva IntERvallo 182, 30 marzo 2020, 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/coronavirus-per-i-ragazzi-a-casa-arriva-
intervallo-182 
63 Regione Emilia-Romagna (2020), Innovare i servizi di orientamento ai tempi del covid-19, al via Sharing is 
caring, 29 aprile 2020, https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2020/innovare-i-servizi-di-
orientamento-ai-tempi-del-covid-19-al-via-sharing-is-caring 
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Aceste întâlniri reprezintă o posibilitate de adapta serviciile de orientare, datorită 
oportunităților oferite de noile metodologii, abordări și tehnologii, cu conștientizarea faptului 
că, doar colaborând și partajând abilități și experiențe, perioada de distanțare socială (și nu 
numai) poate fi depășită mai ușor și poate fi considerată drept o oportunitate de îmbunătățire 
a cunoștințelor. 
Cele 3 evenimente organizate în condițiile distanțării sociale, vizează activitățile desfășurate 
de organizație în acest domeniu, în ultimii doi ani, precum: centre de informare pentru tineri, 
centre de angajare, servicii orientare în universități, incubatoare, coworking, servicii de 
dezvoltare de politici pentru tineret, centre de tineret, organisme de instruire, asociații de 
tineret etc. 
În România, a fost dezvoltat proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare 
integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” ce vizează sprijinirea 
comunităților rurale marginalizate în timpul pandemiei de coronavirus. În condițiile în care 
există numeroși factori care generează sărăcie și excluziune socială, s-a considerat că o 
intervenție unidirecțională nu este suficientă și nu poate rezolva multitudinea de probleme 
care se nasc și persistă în cadrul comunităților dezavantajate. 
Cofinanțat din FSE, proiectul își propune crearea unui mecanism de servicii integrate la nivel 
local, cu intervenție în ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii 
sociale și a sărăciei, și anume: participarea socială și accesul la drepturi și resurse, sănătate, 
educație, ocupare, locuire și obținerea documentelor de identitate64. 
Proiectul se derulează în 116 comunități rurale marginalizate și urmărește obiectivul 
sprijinirii configurării și funcționării serviciilor comunitare integrate (cu echipe de asistenți 
sociali, asistenți comunitari și consilieri școlari sau mediatori)65. 
Asistenții sociali abordează vulnerabilitățile individuale din comunitățile sărace în care își 
desfășoară activitatea. În contextul pandemiei actuale, pe lângă activitățile zilnice obișnuite, 
aceștia se confruntă cu o provocare comună suplimentară, și anume aceea de a proteja 
comunitatea și de a evita contaminarea. Ei informează cetățenii cu privire la măsurile de 
distanțare socială și menținere în siguranță, ajută autoritățile locale, distribuie pliante, 
monitorizează cetățenii care s-au întors din străinătate și persoanele în vârstă, fac cumpărături 
pentru cei care nu pot face singuri acest lucru, se asigură că oamenii sunt sănătoși și au acces 
la serviciile medicale de bază și că acei copii ai persoanelor infectate locuiesc în condiții de 
siguranță și au la dispoziție produsele necesare. 
În România a fost lansat recent ghidul spre consultare publică - „Sprijin pentru persoanele 
vulnerabile în contextul epidemiei SARS Cov-2”. Prin intermediul Programului operațional 
POCU va fi finanțată implementarea unor măsuri în domeniul asistenței sociale în contextul 
situației epidemiologice, determinate de răspândirea noului coronavirus. Se are în vedere 
furnizarea de servicii de sprijin pentru persoanele vârstnice și dezvoltarea și furnizarea de 
servicii de tip call center66. Vor fi asigurate finanțări pentru 1.000 de asistenți sociali, care să 

64 Servicii comunitare integrate, http://serviciicomunitare.ro/ 
65 European Commission (2020), ESF News, Supporting Marginalised Rural Communities During the 
Coronavirus Pandemic in Romania, 28.04.2020, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId 
=9656 
66 ***, Consultare publică, POCU: Ghidul „Sprijin pentru persoanele vunerabile în contextul epidemiei COVID-
19”, https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1050/consultare-public%C4%83,-pocu-ghidul-
%E2%80%9Esprijin-pentru-persoanele-vunerabile-%C3%AEn-contextul-epidemiei-covid-19%E2%80%9D 
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acopere nevoile unui număr de minim 100.000 de persoane vârstnice sau cu dizabilități, aflate 
în carantină67. 
 
Pentru cazul României, propunerile de măsuri de diminuare a efectelor pandemiei, prin 
intermediul utilizării fondurilor euroopene, destinate incluziunii sociale, pot fi avute în 
vedere următoarele măsuri: 
- lansarea în consultare publică, cu celeritate, a unor ghiduri POCU pentru finanțarea unor 
intervenții în domeniul îmbunătățirii incluziunii sociale și combaterii sărăciei, pentru toate 
sau cât mai multe dintre obiectivele specifice stabilite (decidentul public va stabili 
calendarul lansării noilor ghiduri în consultare publică, preferabil, cât mai rapid, precum 
și sumele puse la dispoziție). Astfel, se vor putea asigura condiții pentru ca, pe termen 
mediu, implementarea unor măsuri integrate să conducă la o scădere a numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (cu 
sau fără populație aparținând minorității roma). Se va ameliora situația alfabetizării digitale a 
populației din comunități dezavantajate (e-incluziune) și se îmbunătăți sau va fi depășită 
situația de vulnerabilitate a unor categorii de persoane, prin furnizarea unor servicii sociale/ 
medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice, care să 
faciliteze integrarea socio-profesională ulterioară; 
- studierea factorilor motivaționali care ar putea să determine beneficiarii de venit minim 
garantat (VMG), deci persoanele aflate în risc major de excluziune socială, să accepte, fără 
nicio altă constrângere, un loc de muncă stabil. În unele situații, implementarea unor proiecte 
de măsuri integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială din comunitățile marginalizate, s-a realizat cu dificultate tocmai din cauza 
faptului că potențialii membri ai grupului țintă au preferat să beneficieze în continuare de un 
VMG mai redus ca valoare decât salariul pe care l-ar fi obținut prin angajare, dar care 
reprezenta o sumă de bani obținută cu foarte puțin efort, în comparație cu cel depus pentru a 
lucra timp de 8 ore pe zi și 21 de zile pe lună; 
- monitorizarea permanentă a tipurilor de proiecte destinate incluziunii sociale și combaterii 
sărăciei, selectate pentru finanțare din fonduri euroopene în alte state membre și crearea unei 
pagini de internet dedicate centralizării lor (și prezentării pe scurt), astfel încât acestea să 
poată deveni modele de bune practici, sau puncte de pornire pentru dezvoltarea unor proiecte, 
în care intervențiile propuse să fie adaptate la specificul național; 
- lansarea în consultare publică a unor ghiduri pentru intervenții în domeniul promovării 
ocupării forței de muncă durabile și de calitate, precum și realizării de învestiții în educație, 
instruire și formare profesională pentru abilități și învățare pe toată durata vieții. Astfel, poate 
fi preîntâmpinată creșterea numărului persoanelor care, în urma, și-ar pierde locurile de 
muncă și ar îngroșa numărul categoriilor vulnerabile, în risc de excluziune. În cazul în care 
limitarea activităților economice, ca urmare a crizei sanitare, ar conduce la diminuarea 
veniturilor sau pierderea locurilor de muncă, respectivii lucrători să aibă șanse mai mari de a 
găsi un nou loc de muncă; 

67 ***, Consultare publică, POCU: Ghidurile pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile și cadrelor medicale în 
perioada stării de urgență, https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1053/consultare-
public%C4%83,-pocu-ghidurile-pentru-sprijinirea-persoanelor-vulnerabile-%C8%99i-cadrelor-medicale-
%C3%AEn-perioada-st%C4%83rii-de-urgen%C8%9B%C4%83 
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- nu în ultimul rând, trebuie să devină o prioritate și lansarea unor apeluri pentru susținerea 
competitivității /modernizării companiilor, care vor putea astfel să păstreze locurile de muncă 
și/sau să ofere noi locuri de muncă. 
 

CONCLUZII 

Căi de urmat și posibile soluții de intervenție 
Provocările in fața administrației publice sunt deopotrivă imediate, pe termen mediu si lung. 
Pandemia, practic, a testat nu doar capacitatea de reacție/adaptare a sectorului de sănătate 
pentru a gestiona criza medicală, dar și flexibilitatea și reziliența sectorului public și al 
mediului economic la măsuri fără precedent de limitare a unor activități “de normalitate” din 
domeniul economic și social. In fapt, ceea ce înainte de pandemie era “normal și firesc”, 
acum, și mai ales in perioada post-pandemie, se schimbă radical  ca abordare, înțelegere a 
posibilităților de relansare, de reformă profundă. Practic, se redefinește algoritmul 
fundamental de organizare și funcționare a unei economii moderne, de piață și 
echilibrul dintre forțele pieței libere și ale rolului și implicării statului . 
Ca o apreciere generală a ceea ce s-a întâmplat in cele câteva luni de pandemie, putem 
afirma că opiniile privind responsabilitatea statului sunt unanime, însă modelul practic 
de intervenție este o problemă in dezbatere (Anexa 1 si 2). Pornind de la opiniile 
specialiștilor, se propun acțiuni extreme – de la implicare majoră la retragerea statului. 
In ceea ce privește evoluțiile recente, recomandările la nivel internațional și regional se 
detașează, pe 2 direcții : a) cooperare și convergență a unor inițiative și măsuri, in 
special pentru limitarea răspândirii și b) responsabilitatea statelor de a gestiona 
impactul, de a susține mediul economic și indivizii/gospodăriile, cu asumarea corecțiilor 
și susținerea financiară a măsurilor – șomaj tehnic suportat de stat, susținerea 
relansării mediului de afaceri prin investiții publice majore, operaționalizarea in formă 
adaptată a sistemului ajutoarelor de stat , măsuri legislative suport etc. 
Din nou se pune problema rolului statului, respectiv in a) situații excepționale (de tipul 
reacțiilor la crizele economice, la situații similare celor postconflicte, la situații de crize 
medicale, ecologice etc)  și b) a rolului său de asigurare a unei “plase de siguranță” in 
perioadele de normalitate care să permită reziliența sistemului public in gestionarea 
fenomenelor conjuncturale (intervenție rapidă, existența stocurilor “strategice”, flexibilitate in 
gestionarea resurselor și operaționalizarea unor structuri organizaționale de gestiune a 
impactului etc).  
O serie de elemente sunt necesare a fi avute in vedere pentru creșterea eficienței 
administrației publice in potențarea efectelor așteptate ale implementării măsurilor și 
politicilor de răspuns la exigențele impuse de gestionarea pandemiei. Prioritățile 
administrației publice naționale, dar și a celor euroopene/internaționale ar trebui să țină 
seama de următoarele presiuni sporite pentru nivelul guvernamental și al administrațiilor 
publice: 

a) gestionarea vulnerabilităților din societate – ale mediului de afaceri, pieței muncii, 
cererii interne de consum, funcționarii activităților/sectoarelor „critice”, gestionării 
impactului asupra populației, grupurilor vulnerabile economic si social; 

b) gestionarea rezilienței sistemului economic și social prin propria reziliență, prin 
inovare și reformare a administrațiilor publice, prin adoptarea de diverse măsuri 
cum ar fi extinderea numărului de participanți în cadrul procesului de elaborare a 
politicilor, sporirea numărului și rolului parteneriatelor public-privat, mecanisme de 
intervenție care să combată rezistența la schimbare.   

42 
 



Toate efectele unor astfel de procese trebuie să fie demonstrabile și tangibile, cu impact direct 
asupra îmbunătățirii calității vieți, să fie în tot mai mare măsură rezultatul parteneriatelor 
public-privat-societate civilă, în concluzie să fie sustenabile economic, social și din 
perspectiva protecției mediului. 

c) susținerea prin politici publice a proceselor care asigură sustenabilitate a dezvoltării 
umane și prevenirea creșterii decalajelor si inegalităților dintre proprii cetățeni. Așa 
cum arată și Raadschelders (1992), una dintre problemele principale pentru orice 
administrație este confruntarea cu problemele globale care nu pot fi soluționate prin 
mecanismele instituționale tradiționale. Exemple: poluare și protecția mediului, 
comerțul transfrontalier/euroopean și internațional, drogurile, terorismul, traficul de 
arme, drepturile omului etc. Administrațiile publice trebuie să aibă o înțelegere cât 
mai bună a culturilor și ideilor globale/naționale asumate de public care pun presiune 
pe administrație și conduc, în final, la transformarea societății. 

Globalizarea, în pofida dezavantajelor percepute tot mai frecvent, va continua și rămâne 
inevitabilă datorită interconexiunilor și interrelaționărilor tot mai puternice. În acest context, 
se redefinește rolul statului – toate măsurile experimentate recent de state in lunile de 
gestionare a pandemiei fiind de responsabilizare a statului pentru gestionarea impactului și 
asigurarea pârghiilor de susținere a relansării economice și sociale. 
În cazul inovării, în special, remarcăm existența unor obstacole, dar și a unor oportunități, 
pornind chiar de la ordonanțele de urgență menționate, care au oferit posibilitatea reală de a 
valorifica perioada de criză pentru integrarea și digitalizarea masivă a serviciilor 
publice, precum și pentru îmbunătățirea furnizării directe de servicii publice prin 
descentralizarea ofertei asociată unei monitorizări constante. Au fost promovate inițiative 
de inovare la nivel de masă, prin legislația suport de susținere: 
A) a formelor flexibile de ocupare – program modular, muncă la distanță (remote 
employment),  
B) de aplicare a învățământului digitalizat in preuniversitar si generalizarea acestuia in 
sistem universitar,  
C) finanțarea modernizării activităților economice și sociale – dotarea școlilor cu tablete, 
conexiune la internet subvenționată pentru elevii din categoriile/zonele vulnerabile,  
D) susținerea relansării economice prin investiții publice majore (declarate cel puțin ca 
intenție, până in prezent). 
Nu in ultimul rând, se impune perfecționarea permanentă a acțiunii la nivelul instituțiilor 
publice, cu valorificarea “lecțiilor învățate” și adaptarea acestora noului context de criză. 
Prioritățile administrației publice naționale, dar și a celor euroopene/internaționale ar trebui 
să țină cont de următoarele presiunile sporite la pentru nivelul guvernamental și al 
administrațiilor publice de reacție imediată si optimă, ca suport pentru susținerea 
funcționalității mediului de afaceri, funcționarea mecanismelor sociale de incluziune socială 
activă si de promovare a progresului tehnologic in viața cetățenilor, cu finalitate în calitatea 
vieții indivizilor și a comunităților locale, prin mecanisme de convergență reală. 
Asistăm la redefinirea rolului statului-națiune, prin prisma creșterii capacității de 
reziliență a propriului sistem, prin (re)activarea rolului de promotor al schimbării pentru 
progres social, în consens cu dinamica dezvoltării responsabile, sustenabile a mediului de 
afaceri, cu ajustarea modelului de coexistență în armonie a societății omenești cu mediul 
înconjurător, a componentelor de organizare locale, naționale, regionale și internaționale. 
Funcțiile de prevenție și intervenție ale statului se reconfigurează fundamental, pe toate 
componentele de asigurare, gestionare, evaluare si control, cu finalitate în abordarea și 
soluționarea eficientă a problemelor societății, cu promovarea parteneriatului și 
transparenței. 
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• Criza SARS 2-COVID 19 a evidențiat faptul că statul-națiune reprezintă factorul 
coordonator sine-qua-non al întregului proces de combatere și prevenire a 
contagiunii,  antrenând și interpotentând eforturile la nivel local, regional și 
național, fiind totodată și elementul de interfață cu măsurile întreprinse la nivelul 
UE sau al altor instituții internaționale. 

• Experiența actuală a combaterii crizei SARS 2-COVID 19  atât in România, cât și 
in alte țări, a evidențiat primatul efortului, factorilor și resurselor interne, 
gestionate de statul-națiune, in condițiile de parteneriat public-privat, la nivelurile 
micro, mezo și macroeconomic, precum și importanța complementară a colaborării 
internaționale,  în cadrul căreia toate statele-națiune își unesc eforturile pentru a-și 
promova și compatibiliza interesele naționale. 

• O serie intreagă de premise și principii de bază ale funcționării UE (libera 
circulație a forței de muncă, rigorile financiare și bugetare etc.) au cunoscut 
relaxări impuse de criza SARS 2-COVID 19, inclusiv în ceea ce privește conexarea 
măsurilor anticriză cu necesitatea implementării Green-Deal-ului, criza 
coronavirus fiind totodată și o reflectare a crizei mediului. 

• Rolul crescând al statului-națiune, în cadrul combaterii pandemiei SARS 2-
COVID 19, a rezultat și din faptul că cel mai mare volum al resurselor a fost alocat 
de către stat, iar sursele externe au reprezentat o mărime cu mult mai scăzută 
practic în fiecare țară. 

• Analiza experienței României în combaterea Pandemiei a scos în evidență 
necesitatea elaborării unei strategii naționale de diminuare a efectelor negative ale 
crizei din sănătate. Lipsa unei astfel de strategii, cu măsuri, politici și instrumente 
corelate pe termenele scurt, mediu și lung, perpetuează premise nocive ale 
ineficienței și subperformanței în practic toate domeniile. 

• Criza SARS 2-COVID 19 a determinat relaxarea unor rigori fundamentale ale UE 
cum ar fi plafoanele deficitelor bugetare, schimbarea cadrului principial al 
ajutorului de stat, libera circulație a persoanelor și a mărfurilor, prin măsuri de 
închidere și control la granițele țărilor membre, acordarea unor facilități fiscal-
bancare, sociale și ajutoare pentru diminuarea efectelor negative ale crizelor din 
sănătate și economie, abordări cu prioritate a intereselor naționale ale fiecărui stat-
membru, bazat pe eforturile naționale, financiare și de forța de muncă și politici 
specifice fiecărei țări.   
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ANEXA 1. MASURI LUATE DE STATELE EUROPENE UE 14, CHINA, RUSIA ȘI SUA 

68 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ 
72 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.en.html 

Masura 
Țara Măsuri de stimulare economică Măsuri legate de ocuparea forței de muncă Alte tipuri de măsuri 

UNIUNEA 
EUROPEANA 

Ultimul pachet de sprijin  al Comisiei Europene, 
de aproximativ 540 miliarde euro (4 la sută din 
PIB-ul UE27), include68: 
-alocarea prin  Mecanismul Euroopean de 
Stabilitate (ESM) a sprijinului economico-
financiar pentru combaterea efectelor economice 
ale pandemiei de coronavirus  de până la 2% din 
PIB-ul pentru 2019 pentru fiecare țară din zona 
euro (până la 240 de miliarde de euro în total) 
pentru a finanța cheltuielile legate de sănătate;  
-acordarea de 25 de miliarde de euro în garanții 
guvernamentale Băncii Euroopene de Investiții 
(BEI) pentru a sprijini cu până la 200 de miliarde 
de euro finanțarea companiilor, cu accent pe 
IMM-uri;  
-crearea unui instrument temporar bazat pe  

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis 
să ofere sprijin pentru politica monetară 
prin72: 
achiziții suplimentare de active de 120 de 
miliarde de euro, până la sfârșitul anului 
2020, în cadrul programului existent 
(APP); 
cumpărarea de active de valori 
mobiliare din sectorul privat și public în 
valoare de 750 de miliarde de euro (prin 
Programul Pandemic de Achiziții de 
Urgență, PEPP- Pandemic emergency 
purchase programme) până la sfârșitul 
anului 2020; 
relaxarea standardelor colaterale pentru 
operațiunile de refinanțare ale 
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69 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 
70 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/03/16-03-2020-cohesion-policy-and-eu-solidarity-fund-contribute-to-the-coronavirus-response- 
de investiții inițiativă 
71https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/04/04-02-2020-coronavirus-response-investment-initiative-plus-new-actions-to-mobilise-
essential-investments- și-resurse 
73 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
74 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html 
75 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327~d4d8f81a53.en.html 

împrumuturi (SURE) până la 100 de miliarde de 
euro, pentru protejarea salariaților și a locurilor de 
muncă, susținut de garanții din partea statelor 
membre ale UE. 
Printre măsurile cheie ce vor fi finanțate de la 
bugetul UE (aproximativ 37 de miliarde de euro 
și 0,3 la sută din PIB-ul UE din 2019) se includ69  
-înființarea Inițiativei pentru investiții în 
răspunsul la Coronavirus (CRII)70și Coronavirus 
Response Investment Initiative Plus (CRII +)71 
pentru a sprijini investițiile publice în spitale, 
IMM-uri, piețele forței de muncă și regiunile 
afectate; 
-extinderea domeniului de aplicare al Fondului de 
Solidaritate al UE pentru a include criza de 
sănătate publică, în vederea mobilizării acestuia, 
dacă este necesar pentru statele membre ale UE 
cele mai afectate (până la 800 de milioane euro 
sunt disponibile în 2020);  
-redirecționarea a 1 miliard de euroo din bugetul 
UE, ca garanție către Fondul Euroopean de 
Investiții pentru a stimula băncile să furnizeze 
lichidități IMM-urilor  
-adoptarea unei propuneri de pachet de asistență 
macrofinanciară (MFA) de 3 miliarde de euro 
pentru zece parteneri de extindere și de 

Euroosistemului (MRO, LTROs, 
TLTRO)73.  
BCE a anunțat un pachet larg de măsuri de 
relaxare a garanțiilor pentru operațiunile de 
creditare din Euroosistem la începutul lunii 
aprilie74. Acestea includ: o reducere 
permanentă a dimensiunii colaterale cu 
20% pentru activele care nu sunt 
comercializabile și măsuri temporare pe 
durata PEPP, extinderea a eligibilității 
garanțiilor pentru includerea obligațiunilor 
suverane grecești, precum și extinderea 
domeniului de aplicare a așa-numitului 
cadru suplimentar de creanțe de credit, 
astfel încât să poată include și împrumuturi 
garantate de sectorul public pentru IMM-
uri, persoane fizice independente și 
gospodării. 
Mai recent, BCE a cerut băncilor să nu 
plătească dividendele aferente exercițiului 
financiar 2019 și 2020, să nu cumpere 
acțiuni în timpul pandemiei SARS Cov-275 
și să utilizeze capitalul conservat pentru a 
sprijini gospodăriile, întreprinderile mici și 
debitorii corporativi și /sau pentru a absorbi 
pierderile din expunerile existente la astfel 
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vecinătate, pentru a-i ajuta să limiteze căderea 
economică datorată pandemiei de coronavirus. 
Comisia Euroopeană a activat clauza generală de 
evitare a Pactului de stabilitate, care le permite 
statelor membre o abatere de la obiectivul bugetar 
pe termen mediu și să aplice deficite care 
depășesc 3% din PIB. După ce a anunțat o 
interpretare flexibilă a normelor UE privind 
ajutoarele de stat pentru a sprijini măsurile 
naționale de sprijin pentru sectoarele critice, 
Comisia Euroopeană a îndrumat în continuare 
statele membre să aplice articolul 107 alineatul 
(2) litera (b) din TFUE, care le permite să 
compenseze companiile pentru daunele cauzate 
direct prin evenimente excepționale, cum ar fi 
SARS Cov-2, incluzând măsuri în sectoare 
precum aviația și turismul. 
 

de debitori.  
Autoritatea Bancară Euroopeană (ABE) a 
decis amânarea exercițiului de testare la 
stres, la nivelul UE pentru anul 2021. 
Această decizie va permite băncilor să se 
concentreze asupra și să asigure 
continuitatea operațiunilor de bază, inclusiv 
prin sprijin pentru clienții lor.  
ABE recomandă autorităților competente 
să planifice activitățile de supraveghere, 
inclusiv inspecții on-site, într-un mod 
pragmatic și flexibil și, eventual, să amâne 
activitățile considerate neesențiale. 
Autoritățile competente ar putea acorda 
băncilor o oarecare marjă privind termenele 
din unele domenii de raportare prudențială, 
fără a periclita accesul la informațiile 
cruciale, necesare pentru a monitoriza 
îndeaproape situația financiară și 
prudențială a băncilor. 
Autoritățile competente sunt încurajate, 
după caz, să utilizeze pe deplin 
flexibilitatea deja încorporată în cadrul de 
reglementare existent. Decizia BCE de a 
permite băncilor să îndeplinească cerințele 
privind Pilonul 2 cu instrumente de capital, 
altele decât fonduri proprii de nivel 1 de 
bază (CET1 - Common Equity Tier 1), 
constituie un exemplu. Utilizarea 
Orientărilor privind Pilonul 2 reprezintă un 
alt mod prin care se asigură faptul că 
reglementările prudențiale sunt anti-ciclice 
și că băncile pot asigura necesarul de 
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finanțare pentru sectoarele populației 
și companiilor.76 
 

BELGIA Măsuri fiscale 
-contribuabilii vor beneficia de suspendarea 
termenelor de plată a impozitelor în timpul crizei; 
-termenele limită pentru cererile de evaluare vor 
fi înghețate; 
-deciziile administrative negative vor fi înghețate. 
Cu toate acestea, toate deciziile pozitive vor fi 
aplicate; 
-moderarea procedurilor curente de recuperare, 
planurile de plată vor fi facilitate; 
-toate controalele fizice și de corespondență sunt 
eliminate; 
-amenzile administrative pentru impozitul pe 
kilometri vor fi moderate; 
-anunțurile privind evaluarea impozitului cu 
rețineri imobile pentru AY 2020 sunt amânate la 
începutul lunii august. 
Alte măsuri: 
-intreprinderile mici din anumite sectoare pot 
solicita o compensație de 5.000 euro dacă sunt 
obligate să se închidă; 
-despăgubiri de 2.500 euro pentru angajați 
independenți / companii care au trebuit să-și 
întrerupă în mod substanțial activitatea; 
-mobilizarea agențiilor regionale (SOWALFIN, 
SOGEPA-Group Wallonie Santé Group, SRIW) 
prin împrumuturi, garanții, rambursări înghețate 
etc. 
 

 Măsuri luate de autoritățile sociale  
-se acordă o prelungire pentru termenul de 
plată a contribuțiilor la asigurările sociale 
pentru primul și al doilea trimestru 2020 până 
la 15 decembrie 2020. Prelungirea se acordă 
întreprinderilor care au fost obligate să se 
închidă; 
-intreprinderile pot solicita un plan de plată 
pentru contribuțiile lor sociale care sunt 
scadente pentru primul și al doilea trimestru al 
anului 2020. Acest plan permite distribuirea 
plății pe maximum 24 de luni. Întreprinderile 
trebuie să depună un formular de cerere 
specific în care trebuie să prezinte dovezi ale 
impactului financiar al crizei asupra afacerii 
lor; 
-Intreprinderile pot invoca șomaj temporar ca 
urmare a „forței majore”. Această posibilitate 
poate fi aplicată pe scară largă, începând cu 13 
martie 2020. Angajații vor beneficia de o 
creștere temporară a indemnizației în caz de 
șomaj temporar. „RVA / ONEM” va suporta o 
sumă de 5,63 EURO / zi de șomaj; 
-]n cea mai recentă actualizare a instrucțiunilor 
lor trimestriale, în special cu privire la 
măsurile SARS Cov-2, autoritățile de 
securitate socială belgiene au confirmat că o 
posibilă remunerație suplimentară a 
angajatorului, pe lângă indemnizația temporară 

  guvernul de la Bruxelles a luat, de 
asemenea, o serie de măsuri, inclusiv: 
-o primă unică pentru anumite sectoare 
(horeca, călătorii, comerț cu amănuntul 
etc.), care sunt afectate de măsurile de 
urgență și sunt obligate să se închidă; 
-o primă pentru întreprinderile mici, a căror 
activitate a fost redusă considerabil din 
cauza măsurilor corona; 
-amânarea termenului de plată pentru 
impozitele rutiere și impozitul de reținere 
imobiliară; 
-desființarea taxei municipale regionale 
pentru primul semestru 2020; 
-garanții guvernamentale pentru 
împrumuturi bancare pentru 20 de milioane 
euro; 
-tratamentul accelerat al granturilor de 
sprijin de extindere pentru anumite sectoare 
(horeca, turism, cultură și evenimente). 
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de șomaj, poate fi alocată salariatului cu 
scutire de Securitatea socială belgiană 
prevedea că eventuala salarizare netă totală 
(indemnizație + supliment) nu va fi mai mare 
decât salariul net obișnuit în cazul în care 
angajatul ar fi lucrat. 
Măsuri pentru lucrătorii independenți: 
-angajații independenți pot beneficia de sprijin 
pentru contribuțiile la asigurările sociale sub 
formă de reducere, întârziere sau scutire de 
plată. Dacă sunteți obligat să vă întrerupeți sau 
să vă opriți activitatea din cauza crizei, puteți 
solicita un venit de înlocuire. 
Caracteristicile conceptului de lucru pe 
timp scurt: 
-incepând cu 20.03.2020 (și pe întreaga durată 
a măsurilor guvernamentale), guvernul belgian 
acceptă că toate situațiile de șomaj temporar 
cauzate de SARS Cov-2 vor fi considerate 
„șomaj temporar datorită„ forței majore 
”pentru toate cererile introduse începând cu 
13.03. 2020 până la 05.04.2020 (extensiile vor 
fi posibile până pe 30.06.2020); 
-angajații cu normă întreagă au dreptul la 70% 
din salariul (eventual limitat), indiferent de 
situația familiei. 
Procesul de implementare si decontare: 
-in perioada 13.03.2020 - 30.06.2020 această 
obligație nu se mai aplică; 
-in perioada 13.03.2020 - 30.06.2020, 
angajatorul nu trebuie să emită carduri de 
control C3.2A angajaților care sunt supuși 
șomajului temporar; 
-in perioada 13.03.2020 - 30.06.2020 se aplică 
o procedură simplificată; 
Un formular simplificat este disponibil pe site-
urile web ale instituțiilor de plată. 
Pentru luna martie, toate cotele vor fi plătite în 
aprilie.. 

FRANTA În general, măsurile economice adoptate s-au  Amânarea plății contribuțiilor la Autoritățile fiscale franceze au anunțat 
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concentrat pe: 
-termenele de plată pentru plata contribuțiilor 
sociale și / sau fiscale și a reducerilor fiscale 
directe; 
-garantarea liniilor de credit bancare de către 
Banque Publique d'Investissement-BPI; 
-acordarea de sprijin în medierea creditului de 
către stat și Băncii Franței; 
-adoptarea unei scheme de lucru simplificate și 
consolidate de timp parțial; 
-acordarea de sprijin în gestionarea conflictelor cu 
clienții sau furnizorii de către Ombudsmanul de 
afaceri;77 
-pentru menținerea locurilor de muncă și 
sprijinirea societăților comerciale, guvernul 
francez a alocat un buget de peste 110 miliarde 
euro pentru Planul de urgență pentru sprijinirea 
economiei, mai mult decât dublu față de cât era 
planificat la mijlocul lunii martie,  respectiv 45 de 
miliarde de euro; 
-măsurile imediate care se doresc a fi luate sunt 
însoțite de o schemă excepțională de garanții de 
stat pentru împrumuturi de până la 300 de 
milioane de euro, și de ajutorul Uniunii 
Euroopene pentru sprijinirea economiilor statelor 
membre care se ridică la 540 miliarde euro;78. -
Aceste măsuri se adaugă unui pachet existent de 
garanții de împrumuturi bancare și unor scheme 

asigurările sociale (deja acordate în martie și 
aprilie) va fi prelungită automat în mai: 
-pentru companiile cu mai puțin de 50 de 
angajați (adică contribuția la securitatea 
socială datorată la 15 mai poate fi amânată) 
-pentru companiile cu mai mult de 50 de 
angajați (adică contribuția la securitatea 
socială datorată la 5 mai poate fi amânată); 
-pentru companii și grupuri mari (adică fie mai 
mult de 5.000 de angajați, cu o cifră de afaceri 
de peste 1,5 miliarde de euroo), amânarea 
contribuțiilor la asigurările sociale poate fi 
acordată după depunerea unei solicitări 
specifice către URSSAF (agenția publică 
franceză însărcinată în special cu 
supravegherea plata contribuțiilor de asigurări 
sociale), precum și după angajamentul de a nu 
plăti dividende în 2020; 
-pentru angajații independenți, așa-numiții 
„independenți” (adică contribuția la securitatea 
socială datorată la 5 sau 20 mai a.c. poate fi 
amânată); 
-pentru micro-antreprenori, plata contribuțiilor 
la asigurările sociale a fost amânată până la o 
nouă notificare de la URSSAF; 
-Update 5 mai 2020: Criza sănătății: 
companiile mari care solicită amânarea 
impozitelor și plăților pentru asigurările 

anumite măsuri pentru atenuarea 
impactului pandemiei SARS Cov-2, 
inclusiv: 
-amânarea și / sau reducerea de taxe; 
-accelerarea procedurilor de rambursare a 
creditului fiscal; 
-limitarea plății dividendelor în perioada de 
urgență sanitară- Companiile care 
beneficiază de ajutor de stat în legătură cu 
SARS Cov-2 își asumă angajamentul de a 
nu plăti dividende și, dacă această plată 
este impusă de lege, să fie moderată; 
-pentru contribuțiile suplimentare la pensii 
este posibilă amânarea sau acordul de 
întârziere; 
-amânarea datei de depunere a declarațiilor 
de impunere; 
-amânarea fără penalizare a decontării 
obligațiilor fiscale directe viitoare.79 
Alte măsuri includ:  
-reducerea tamponului bancar anticiclic la 
0%80;  
-interdicția folosirii rezervelor de short-
selling s-a prelungit până la 18 mai81;  
-medierea creditelor pentru a sprijini 
renegocierea împrumuturilor bancare ale 
IMM-urilor; 
-recunoașterea de către stat a 

54 
 

                                                 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/france-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2020/presentation-en-conseil-ministres-d-second-projet-loi-finances-rectificative-2020%23.XqwgOGgzbIV
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2020/presentation-en-conseil-ministres-d-second-projet-loi-finances-rectificative-2020%23.XqwgOGgzbIV
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/france-tax-developments-in-response-to-covid-19.html
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/hcsf/HCSF_20200318_Communique_de_presse_de_seance.pdf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/news-releases/amf-news-releases/amf-announces-extension-net-short-position-ban-until-18-may-2020


de reasigurare a creditelor în valoare de 315 
miliarde euro (aproape 14% din PIB). 
Printre principalele măsuri economice de sprijin 
sunt incluse: 
-eficientizarea și stimularea asigurărilor de 
sănătate pentru bolnavi sau îngrijitorii acestora;  
-creșterea cheltuielilor cu echipamentele 
medicale; 
-aAsigurarea de lichidități companiilor prin 
amânarea plății contribuțiilor de asigurări sociale 
și a altor taxe și rambursarea accelerată a 
creditelor fiscale (de exemplu TVA); 
-acordarea de sprijin pentru salariile salariaților 
din cadrul programului timp redus;  
-acordarea de sprijin financiar direct pentru 
microîntreprinderile afectate, profesiile liberale și 
lucrătorii independenți;  
-amânarea plății chiriilor și utilităților pentru 
microîntreprinderile și IMM-urile afectate;  
-alocarea suplimentară pentru investiții de capital 
sau naționalizarea ale companiilor aflate în 
dificultate;  
-facilitarea acordării de bonusuri excepționale 
scutite de contribuțiile de securitate socială;  
-extinderea ajutoarelor de șomaj până la sfârșitul 
carantinei și păstrarea drepturilor și a beneficiilor 
. 

sociale din mai nu trebuie să aibă sediul 
central sau oricare dintre filialele lor într-o 
CNTC. 
 
Într-un comunicat de presă din 4 mai, 
ministrul acțiunii și conturilor publice a 
anunțat reînnoirea posibilităților de amânare a 
contribuțiilor și contribuțiilor la asigurările 
sociale pentru luna mai, pentru companiile 
care se confruntă cu dificultăți. Două tipuri de 
clarificări ar putea avea un impact asupra 
cererilor de amânare fiscală. 
 
În plus, este specificat faptul că contribuția 
socială la solidarités des sociétés (C3S), 
datorată la 15 mai a.c. de către companii cu o 
cifră de afaceri de peste 19 milioane euro în 
2019, nu este eligibilă pentru sistemul de 
amânare a contribuțiilor. 
 
Ar trebui notată o modificare a condițiilor în 
care acest amânare este condiționată pentru 
termenele de luna mai a.c. 
 
Deși nu este necesară o cerere prealabilă 
pentru companiile cu mai puțin de 5.000 de 
angajați, acesta nu este cazul companiilor cu 
5.000 de angajați sau mai mult, pentru care 
posibilitatea amânărilor pentru luna mai a.c.va 
fi acordată la cerere, cu prioritate celor care nu 
au primit un împrumut garantat de stat. 
 
Aceste condiții par a fi o expresie concretă a 
cererii Guvernului de a răspunde în ceea ce 
privește utilizarea facilităților acordate 
firmelor, pentru a le orienta mai ales către 
firmele cele mai nevoiașe. 
 
Cererile de amânare a plăților fiscale și de 
asigurări sociale sunt sub rezerva condiției ca 

Coronavirusului caz de forță majoră pentru 
contractele sale publice. În consecință, 
pentru toate contractele de achiziții publice 
de stat, nu se vor aplica penalități pentru 
întârzieri. 
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societatea să nu aibă sediul social sau una 
dintre filialele sale într-un stat sau teritoriu 
care nu este o țară sau un teritoriu fiscal. 
 
Companiile mari care solicită beneficiile 
amânărilor fiscale și de securitate socială (sau 
PGE) trebuie să respecte angajamentul de a nu 
plăti dividende și de a nu răscumpăra acțiuni 
între 27 martie și 31 decembrie 2020. În plus, 
nu trebuie să aibă sediul social sau unul al 
filialelor lor dintr-un stat sau teritoriu care nu 
este un teritoriu cooperativ fiscal. 
Munca de scurtă durată 
Companiile pot implementa lucrări de scurtă 
durată (așa-numita „activitate parțială”) în 
circumstanțe excepționale (inclusiv actuala 
criză de sănătate) care provoacă o scădere a 
activității sau o absență (semnificativă) de 
angajați critici pentru activitatea de afaceri; în 
consecință, un angajator poate utiliza schema 
de muncă pe timp scurt numai dacă (1) a redus 
timpul de lucru al angajaților sau (2) a închis 
temporar activitatea. 
Lucrările de scurtă durată pot fi implementate 
la o companie, unitate, linie de afaceri sau 
chiar la nivel de atelier. În plus, schema 
trebuie să fie instituită atât pe o bază colectivă, 
suficient de răspândită. De exemplu, toți 
angajații din linia de afaceri / unitatea / 
atelierul companiei afectate trebuie să fie 
supuși timpului de muncă în aceeași proporție 
(de exemplu, 50% din timpul de lucru pentru 
toți angajații afectați). Cu toate acestea, 
începând cu 22 aprilie 2020, un angajat poate 
fi supus unei lucrări de scurtă durată 
individual, cu condiția ca (1) angajatul să fie 
foarte important pentru recuperarea sau 
menținerea activității de afaceri și (2) fie 
pentru un contract de negociere colectivă. sau 
dacă o decizie favorabilă a Comitetului Social 
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și Economic (SEC) o permite. 
În principiu, orice angajat cu un contract de 
muncă poate fi supus unei lucrări de scurtă 
durată (de exemplu, angajați cu timp parțial, 
contracte pe durată determinată, lucrători de 
agenții, ucenici, angajați la contracte care 
fixează numărul de zile lucrate pe an etc.) . 
Ca parte a schemei de muncă de scurtă durată, 
angajatorul plătește angajaților în cauză o 
indemnizație compensatorie egală cu cel puțin 
70% din remunerația brută (adică aproximativ 
84% din remunerația netă) pe care angajatul ar 
fi primit-o în mod normal (adică dacă nu 
fuseseră supuși unor munci de scurtă durată). 
Indemnizația minimă orară compensatorie este 
de 8,03 euro. 
Angajatorul primește, cu titlu de compensație, 
o indemnizație din partea guvernului francez, 
egală cu 70% din salariul pe oră brut al 
fiecărui angajat, plafonat de 4,5 ori mai mult 
decât rata pe oră a salariului minim (SMIC) 
(rata brută pe ora SMIC este în prezent de euro 
10.15 pentru 2020). În plus, angajatorul poate 
alege să plătească angajaților săi o 
indemnizație suplimentară pentru a acoperi 
integral sau parțial orice deficiență în 
remunerația angajaților (astfel încât 
indemnizația compensatorie totală este mai 
mare de 70% din remunerația brută a 
angajaților). Angajatorul suportă singur 
cheltuielile pentru orice indemnizație 
suplimentară. 
Indemnizațiile compensatorii ale angajaților 
sunt parțial scutite de contribuțiile de 
securitate socială (adică sunt supuse numai 
așa-numitei contribuții CSG / CRDS, care sunt 
cumulativ 6,7%). Acest lucru este valabil și 
pentru orice indemnizație suplimentară plătită 
de angajator. 
Reducerea muncii acoperite de schema de 
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muncă pe timp scurt este limitată la (1) 100% 
din timpul de lucru legal (adică 35 de ore pe 
săptămână) și (2) 1.607 ore pe an și pe angajat. 
Nu este necesar acordul angajatului. Cu toate 
acestea, pentru companiile fără un comitet 
social și economic, angajatorul trebuie să 
notifice angajaților săi intenția de a 
implementa o muncă de scurtă durată. 
În schimb, consimțământul „salarié protégé” al 
angajaților protejați este necesar dacă munca 
pe termen scurt nu este implementată în urma 
închiderii temporare a activității. 
În perioadele de muncă de scurtă durată, 
contractul de muncă al angajatului este 
suspendat. 
Solicitarea de a implementa lucrări de scurtă 
durată și deschiderea fișierului se face direct 
online pe site-ul dedicat. 
Punerea în aplicare a muncii de scurtă durată 
trebuie să fie autorizată de autoritățile franceze 
de muncă (așa-numita „DIRECCTE”). În 
cadrul decretului din 25 martie 2020, 
DIRECCTE are 48 de ore pentru a răspunde la 
primirea unei cereri de lucru de scurtă durată. 
În cazul în care nu răspunde în acest termen, 
cererea este considerată acceptată. 
Serverul ASP (agenția de servicii și de plată), 
pe care angajatorii îl pot utiliza pentru a 
depune o cerere de muncă de scurtă durată, a 
fost supraaglomerat, împiedicând multe 
companii să-l acceseze. În acest context, 
Ordonanța nr. 2020-325 din 25 martie 2020 
prevede că angajatorul își poate trimite cererea 
de muncă în timp scurt în termen de 30 de zile 
de la punerea în aplicare a unei lucrări de 
scurtă durată (cu condiția ca solicitarea 
angajatorului să se bazeze pe circumstanțe 
excepționale, cum ar fi actuala criză de 
sănătate). 
DIRECCTE poate acorda lucrări de scurtă 
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durată pentru o perioadă maximă de 12 luni 
(reînnoită). 
Indemnizațiile compensatorii ale angajaților, 
în perioadele de muncă de scurtă durată, sunt 
plătite de către angajator la fiecare dată de 
plată (adică angajatorul primește indemnizația 
de muncă de scurtă durată după solicitarea 
DIRECCTE). 
Comitetul Social și Economic trebuie să 
avizeze punerea în aplicare a timpului de 
muncă, în timp scurt, în termen de 2 luni de la 
solicitarea angajatorului de a implementa o 
muncă de scurtă durată. Înainte de actuala 
criză de sănătate, avizul Comitetului Social și 
Economic era o condiție precedentă. 
Scheme de instruire - alternativă la munca 
de scurtă durată 
În cazul unei subactivități prelungite sau chiar 
al încetării totale a activității, companiile pot 
solicita să beneficieze de o schemă de 
instruire, în loc de activitate parțială, pentru a 
investi în abilitățile angajaților săi 
Formalizat printr-un acord între stat 
(DIRECCTE) și companie (sau OPCO), 
scopul „Training FNE” este de a implementa 
activități de instruire pentru a pregăti angajații 
pentru a face față transformărilor rezultate în 
urma schimbărilor economice și tehnologice și 
pentru a ajuta adaptarea la noi locuri de 
muncă. 
Cursurile de formare eligibile sunt cele care 
fac posibilă obținerea uneia dintre calificările 
menționate la articolul L. 6314-1 din Codul 
muncii și care permit angajatului să valideze 
experiența de formare dobândită, astfel cum 
este definit la articolul L. 6313-11 din Codul 
Muncii. 
Finanțarea și angajamentele companiei 
Sistemele de instruire care pot fi utilizate 
includ planul de dezvoltare a competențelor și 
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contul de formare personală (CPF), 
implementat în timpul programului de lucru. 
Dacă este singurul finanțator public, statul 
poate acorda ajutor de până la 50% din 
costurile eligibile sau până la 70% dacă există 
o creștere. În schimb, firma se angajează să 
mențină angajații instruiți pe o perioadă de 
timp egală cu cel puțin durata contractului, 
plus șase luni. 
Pentru a ține seama de impactul epidemiei de 
coronavirus, schema de lucru excepțională de 
scurtă durată pentru angajații la domiciliu 
(așa-numitele „salariés à domicile”) a fost 
prelungită până la 1 iunie 2020 pentru a ajuta 
angajatorii individuali, aflați în dificultate, să-
și plătească angajații și să îi protejeze de riscul 
de a-și pierde locul de muncă. 
Astfel, pentru angajatorii care nu vor putea 
acoperi costul orelor programate, dar care nu 
au lucrat de către angajații lor în mai, schema 
rămâne identică cu cea care era în vigoare în 
aprilie. 
Informații WGI (Asigurarea Garanției 
Salariale - numai pentru firmele aflate în 
dificultate) 
Reînnoirea activității de timp scurt pentru 
lucrătorii la domiciliu până la 1 iunie 2020 
-perioade de plată reduse: plata creanțelor 
salariale se va face în termen de 72 de ore, 
începând de la primirea declarației de creanțe 
întocmită de reprezentanții judiciari; 
-simplificarea formalismului declarației de 
creanță stabilită de agent: viza judecătorului de 
faliment poate fi trimisă a posteriori și 
semnătura reprezentantului angajaților nu este 
necesară; 
-suspendarea pentru o perioadă de 3 luni 
(martie-iunie) a programelor de plată acordate 
în baza garanției salariale pentru soluționarea 
creanțelor care nu sunt supuse condițiilor din 
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planul de salvgardare sau recuperare; 
-in mod excepțional, acoperirea creanțelor 
angajaților care nu au putut fi concediați în 
perioada de garanție legală din cauza 
constrângerilor legate de reținere; 
-extinderea limitelor garanției salariale 
(plafonul de 45 de zile) pentru salariile 
datorate în cazul lichidării obligatorii; 
-in cazul recurgerii la muncă de scurtă durată, 
garantarea salariilor corespunzătoare cotei 
angajatorului; 
-procedurile de concediere din motive 
economice amânate, din cauza imposibilității 
agenților judiciari de a respecta obligațiile 
legale; 
-sprijin financiar pentru companii în proceduri 
colective atunci când acestea pot obține un 
plan de recuperare sau un plan de salvgardare: 
Perioade de rambursare excepțional mai mari 
de până la 24 sau 30 de luni; 
-pentru cei care nu vor putea respecta 
programele de rambursare curente, se practică 
amânarea fără penalități până la 30 iunie 2020. 
Beneficiind de aceleași derogări ca și cele 
stabilite pentru contribuțiile de securitate 
socială, contribuțiile la garanția salarială a 
angajatorului sunt amânate. 
Măsuri de securitate și sănătate 
In contextul crizei actuale de sănătate, 
Administrația pare a fi de părere că angajații 
pot exercita un posibil drept de retragere (așa-
numitul „droit de retrait”, în baza căruia 
angajatul refuză să lucreze din cauza unui 
pericol specific pentru sănătatea sa sau 
siguranță) în cazul în care angajatorul va pune 
în aplicare recomandările Guvernului privind 
siguranța. În acest sens, trebuie menționat că, 
la 3 mai 2020, ministrul Muncii a emis un 
protocol post-blocare pentru a facilita 
revenirea la muncă. Protocolul oferă informații 
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și măsuri practice menite să păstreze siguranța 
și securitatea angajaților. 
Sfârșitul schemei de concediu medical 
excepțional 
Pentru ambii (1) părinți fără nicio soluție de 
îngrijire a copiilor pentru copiii cu vârsta sub 
16 ani și (2) angajați considerați vulnerabili 
(de exemplu, afecțiuni cardiace, gravide etc.), 
o schemă de concediu medical special a fost în 
vigoare în perioada 12 martie - 1 mai 2020 În 
cadrul sistemului, beneficiarii ar primi o 
indemnizație egală cu 90% din remunerația lor 
netă. Cu toate acestea, începând cu 1 mai 
2020, acești beneficiari trebuie să fie supuși 
unei lucrări de scurtă durată. 
Telemunca 
Ca parte a protocolului de post-blocare, 
angajații sunt încurajați să pună în aplicare 
teleoperarea în măsura posibilului. Guvernul 
francez înțelege că telelucrarea este un aspect 
cheie al măsurilor care vizează păstrarea 
siguranței și securității angajaților. 
Schema de partajare a profitului 
Ca parte a măsurilor excepționale, 
împărțirea profitului rezervelor speciale 
(adică, după caz, scheme de partajare a 
profitului obligatorii și/sau voluntare) poate fi 
plătită angajaților sau alocată unei scheme de 
economisire până la 31 decembrie 2020 (în loc 
de 1 iunie 2020, astfel cum este prevăzut în 
Codul Muncii). 
Bonus extraordinar pentru puterea de 
cumpărare („prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat”) 
 
Ordonanța nr. 2020-385, din 1 aprilie 2020, 
ușurează condițiile în care bonusul 
extraordinar pentru puterea de cumpărare 
poate fi plătit angajaților. Drept urmare: 
termenul de plată este amânat la 31 august 
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2020 (în loc de 30 iunie 2020); 
bonusul nu este supus niciunei contribuții la 
asigurări sociale sau impozitate; bonusul se 
poate ridica la 2.000 euro la companiile care 
fac obiectul unei scheme de partajare 
voluntară a profitului; condițiile de muncă 
rezultate în urma crizei de sănătate pot 
constitui un criteriu de evaluare a valorii 
bonusului. 

GERMANIA Reglementări pentru protejarea chiriașilor 
casnici și comerciali 
Chiriaș 
Un contract de închiriere nu poate fi reziliat de 
către proprietar dacă chiriașul este în neplată cu 
plata lunară a chirii sale în perioada cuprinsă între 
1 aprilie 2020 și 30 iunie 2020, din cauza 
efectelor pandemiei SARS Cov-2. 
Chiriașul va compensa restanțele chirii până cel 
târziu la 30 iunie 2022. În caz de dispută, 
chiriașul trebuie să demonstreze că neplata s-a 
bazat pe efectele pandemiei SARS Cov-2. 
Modificările sunt aplicabile chiriașilor casnici și 
comerciali. 
Proprietar 
Drepturile de reziliere ale proprietarilor sunt 
restricționate. Un contract de închiriere nu poate 
fi reziliat pe motiv că chiriașul este în neplată cu 
plata lunară a chirii sale în perioada cuprinsă între 
1 aprilie 2020 și 30 iunie 2020, dacă neplata s-a 
datorat efectelor pandemiei SARS Cov-2 
(perioada menționată poate fi prelungită în viitor, 
până la 30 septembrie 2020 sau chiar mai 
departe). 
Este exclusă o abatere a acestui regulament în 
dezavantajul chiriașului. Proprietarii trebuie să 
accepte neplătirea chirii până la 24 de luni, ceea 
ce poate fi interpretat ca o amânare legală a chirii. 
Obligația chiriașului de a plăti chiria nu este 
suspendată. Trebuie compensate interesele asupra 
arieratelor și daunele cauzate de întârziere. 

Actul pentru îmbunătățirea regulamentului 
privind funcționarea în timp scurt   
Legea adoptată cu privire la îmbunătățirea 
temporară legată de criză a reglementărilor 
privind compensațiile de muncă pe timp scurt 
pe 13 martie 2020 și următoarele decrete 
statutare ale guvernului federal, care sunt 
limitate în timp până la sfârșitul anului 2021, 
facilitează accesul la scurt timp - compensația 
de muncă în timp, scutește companiile de 
contribuțiile de securitate socială și permite 
lucrătorilor temporari să acceseze compensații 
de muncă, în timp scurt. 
Înainte de modificarea legii, cel puțin o treime 
dintre angajați trebuia să fie afectată de 
pierderea orelor de muncă pentru a se califica 
pentru scutirea compensației de muncă de 
scurtă durată. Acum este suficient ca doar zece 
la sută dintre angajații unei companii să fie 
afectați de o pierdere de 10% din programul de 
lucru. 
Despăgubirile de muncă de scurtă durată pot fi 
plătite până la 12 luni. 
Soldurile negative ale timpului de lucru nu 
trebuie compensate pentru a evita munca de 
scurtă durată. 
Pentru prima dată, compensația de muncă pe 
timp scurt poate fi plătită și lucrătorilor 
temporari. 
Nu mai este necesar să folosiți mai întâi 
vacanțele plătite. 

  Sprijin financiar din partea guvernului 
federal pentru servicii de consultanță 
 
IMM-urile cu sediul în Germania pot 
solicita sprijin financiar din partea 
guvernului federal pentru servicii de 
consultanță. Acest lucru se aplică și în 
cazul în care IMM-ul este o societate în 
dificultate 
Valoarea maximă a consultanței = 4.000 
euro, subvenție maximă = 3.200 euro (mai 
multe cereri pot fi depuse până la epuizarea 
sumei maxime). 
Companiile de consultanță care generează 
peste 50% din cifra de afaceri cu servicii de 
consultanță sunt eligibile. 
Promovarea cunoștințelor antreprenoriale 
poate fi deosebit de relevantă pentru 
mandatele cu numeroase magazine în lanț. 
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Dreptul de reziliere revine, dacă chiriașul nu 
compensează restanțele chirii până la 30 iunie 
2022. Încetarea contractului de închiriere din 
cauza altor încălcări ale contractului de închiriere 
sunt încă posibile. În plus, proprietarul poate 
utiliza garanția chirii pe durata contractului de 
închiriere dacă și în măsura în care cererea de 
plată a proprietarului față de chiriaș este 
necontestată. 
Suspendarea obligației de a depune dosarul 
pentru insolvență 
Obligația de a depune insolvența este suspendată 
retroactiv începând cu 1 martie 2020 până la 30 
septembrie 2020, pentru companiile care suferă 
dificultăți economice sau au devenit nelucide din 
cauza pandemiei SARS Cov-2 (suspendarea nu se 
va aplica în cazurile în care insolvența nu este 
datorită Pandemiei), cu condiția să existe 
perspective viabile pentru o recuperare viitoare 
din iliciditate.Trebuie instituite stimulente pentru 
a ajuta companiile afectate să funcționeze din nou 
economic și să își mențină relațiile de afaceri. 
Pentru o perioadă de tranziție de trei luni, 
drepturile creditorilor de a solicita deschiderea 
procedurilor de insolvență sunt limitate. 
Dacă este necesar, Ministerul Federal al Justiției 
are dreptul de a prelungi suspendarea obligației de 
a depune insolvența până cel târziu la 31 martie 
2021 
Dacă companiile profită de suspendarea obligației 
de a depune cererea de insolvență, există cerințe 
stricte cu privire la documentația companiilor 
respective: 
Trebuie să fie pregătit un statut de lichiditate care 
demonstrează solvabilitate la 31.12.2019 sau 
ulterior. 
Statisticile de scadență pentru furnizori, debitori, 
alte datorii etc., de la data de raportare menționată 
anterior, pentru a susține starea lichidității, trebuie 
să fie pregătite (Atenție: aceasta nu poate fi creată 

Restituirea contribuțiilor la asigurările 
sociale 
Angajatorii vor primi rambursarea integrală a 
contribuțiilor la asigurările sociale. Aceasta se 
aplică numai companiilor care intră în sfera de 
aplicare a Legii privind munca de scurtă 
durată. 
Ore reduse 
Companiile pot primi o compensație redusă pe 
oră atunci când cel puțin 10% dintre acestea 
sunt afectate de o penurie de oră de lucru 
(adică: nu mai au nicio muncă de făcut) de cel 
puțin 10%. Anterior, 1/3 dintre angajați 
trebuiau să fie afectați de ore de muncă mai 
scurte pentru ca compania să primească o 
compensație de oră redusă. 
Renunțarea la orele de lucru negative: 
angajații nu mai pot compensa soldul negativ 
al orei de lucru. Anterior, soldurile orare 
negative au trebuit să fie compensate pentru a 
fi eligibile pentru compensarea de ore reduse 
Nu mai este necesar să folosiți mai întâi 
vacanțele plătite. 
Rambursarea completă a contribuțiilor la 
asigurările sociale de către Oficiul Federal 
al Muncii. 
Creșterea numărului de cereri de compensare 
pentru ore reduse: Aprox. 751.000 de creanțe 
noi (10,1 milioane de angajați) la 30.04.2020. 
Comparație: În jur de 2.000 de cereri în 
februarie 2020 
Mai puțin de 1/3 din toate companiile cu cel 
puțin un angajat supus contribuțiilor de 
asigurări sociale au solicitat pentru muncă de 
scurtă durată. 
Eficiență retrospectivă 
Aceste facilitări vor intra în vigoare ex post 
facto începând cu data de 01 martie 2020 și 
vor fi plătite retroactiv 
Companiile care s-au înregistrat deja pentru o 
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ulterior). 
Trebuie să se demonstreze că problemele de 
finanțare rezultă din corona-pandemie. 
Conducerea poartă dovada îndeplinirii acestor 
condiții, dar dovada este facilitată de o prezumție 
legală care se aplică în cazul în care societatea nu 
a fost insolvabilă la 31 decembrie 2019. 
Restricția admisibilității cererilor terților 
pentru deschiderea procedurii de insolvență 
Pentru cererile de insolvență ale creditorilor 
depuse între 28 martie 2020 și 28 iunie 2020, 
insolvența trebuie să fi existat deja la 1 martie 
2020. 
Un scut protector în valoare de miliarde 
pentru companii 
Guvernul german va proteja întreprinderile cu noi 
măsuri de asigurare a lichidității, al căror volum 
este nelimitat. Majoritatea ajutoarelor Corona 
sunt active. 
Programele de asistență pentru lichidități 
existente vor fi extinse pentru a facilita accesul 
companiilor la împrumuturi ieftine. Acest lucru 
poate mobiliza un volum mare de împrumuturi 
care îmbunătățesc lichiditățile de la băncile 
comerciale. În acest scop, instrumentele stabilite 
care să completeze împrumuturile oferite de 
băncile private vor fi extinse și puse la dispoziția 
unui număr mai mare de companii, a.o. prin 
intermediul băncii de dezvoltare de stat KfW 
(„Kreditanstalt für Wiederaufbau”): 
Condițiile pentru KfW-Unternehmerkredit 
(împrumut de afaceri pentru companii existente) 
și ERP-Gründerkredit-Universell (împrumut de 
pornire pentru companii cu vârsta mai mică de 5 
ani) vor fi desfăcute prin creșterea nivelului 
asumărilor de risc (indemnizație) pentru operare 
împrumuturi și extinderea acestor instrumente 
către întreprinderile mari, fără limită de afaceri, 
cu o cifră de afaceri de până la 2 miliarde de 
euroo (anterior, limita era de 500 de milioane 

compensare de ore reduse înainte de 
31.12.2019 pot primi compensații pentru 
maximum 21 de luni în locul maximului 
obișnuit de 12 luni (retragere cel mult până la 
31.12.2020) 
Timp de procesare și măsuri de accelerare a 
Oficiului Federal al Muncii 
Proces în două etape: 
Plata de către angajator, până în prezent, de 
obicei posibil, max. 15 zile de la aplicare 
(începând cu 23.03.20). Oficiul Federal al 
Muncii se așteaptă ca Corona să prelungească 
timpul de procesare 
După aceea, rambursarea ar trebui să se facă 
„după cum urmează”: 
Instruirea personalului și creșterea pentru 
accelerarea proceselor; 
Creșterea personalului în departamentul de ore 
reduse de la 800 la 8.000 
Personalul care operează prin telefon crește de 
la 4.000 la 18.000 
 
Legea privind prevenirea și controlul 
bolilor infecțioase 
Începând cu 1 aprilie 2020, se poate 
presupune că prelucrarea cererilor va dura 
foarte mult timp, întreprinderile vor fi 
obligate să finanțeze temporar compensația 
pe ore reduse și contribuțiile la asigurările 
sociale între timp. Acest lucru ar trebui să 
fie luat în considerare atunci când se solicită 
finanțare KfW. 
În cazul unei boli sau a unei suspiciuni 
justificate de boală, prin care angajatul este 
pus în carantină, angajatorul este obligat, în 
temeiul Legii privind remunerația continuă, să 
plătească salariatului salariul obișnuit până la 
șase săptămâni. La începutul săptămânii a 
șaptea, prestația de boală în proporție de 
aproximativ 70% din salariul net este plătită de 
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EURO) Ipoteze mai mari de risc de până la 80% 
pentru întreprinderile mari și până la 90% pentru 
IMM-uri, până la o cifră de afaceri de 50 milioane 
euro sau 250 de angajați. va crește 
disponibilitatea băncilor de a extinde creditul. 
Creditele individuale sunt limitate la un volum de 
1 miliard de euroo și sunt limitate la investiții sau 
achiziții de materiale de operare în Germania. 
În cazul „Împrumutului KfW pentru creștere”, 
programul care se adresează companiilor mai 
mari, pragul actual al cifrei de afaceri de 2 
miliarde de euroo va fi eliminat, ridicat la 5 
miliarde de euroo. În viitor, aceste împrumuturi 
vor lua forma împrumuturilor sindicate și nu vor 
fi limitate la proiecte dintr-un anumit domeniu (în 
trecut, numai proiecte de inovare și digitalizare 
erau eligibile). Asumarea riscului va fi crescută 
până la 80%. Acest lucru va îmbunătăți accesul 
companiilor mai mari la împrumuturi 
sindicalizate. Volumul creditului minim, în acest 
caz, este de 25 de milioane euro sau egal cu 50% 
din totalul datoriei (pasive purtătoare de 
dobândă). 
Pentru băncile cu garanție (Bürgschaftsbanken), 
limita de garanție pentru întreprinderile mici va fi 
dublată la 2,5 milioane euro. Federația își va 
crește cota de risc la băncile de garanții cu 10% 
pentru a facilita suportarea riscurilor, dificil de 
evaluat în perioadele de criză. Limita superioară 
de 35% a resurselor de exploatare din expunerea 
totală a băncilor cu garanție va fi crescută la 50%. 
Pentru a accelera furnizarea de lichidități, 
Federația acordă băncilor de garanție libertatea de 
a lua decizii de garanție de până la 250.000 euro, 
independent și într-o perioadă de trei zile. 
Programul de garanții mari (garanții paralele din 
partea Federației („Bund”) și a regiunilor 
(„Länder”), care a fost anterior limitat la 
companii din regiuni structural slabe, vor fi 
deschise și companiilor din alte regiuni (limitat 

compania de asigurări de sănătate. 
Chiar și în cazul unei boli sau a suspiciunii 
justificate a unei boli care intră în sfera de 
aplicare a Legii privind prevenirea și controlul 
bolilor infecțioase, această reglementare 
generală rămâne în vigoare. Cu toate acestea, 
angajatorului i se vor rambursa salariile plătite 
în primele șase săptămâni de către autoritatea 
competentă la cerere. În săptămâna a șaptea, 
fondul de asigurare de sănătate plătește 
salariul, care la rândul său, poate solicita 
rambursarea de la autoritatea competentă. 
Spre deosebire de remunerația continuă, 
lucrătorii independenți și liber-profesioniștii 
au, de asemenea, dreptul la compensații. În 
conformitate cu Legea pentru prevenirea și 
controlul bolilor infecțioase, acestea pot 
solicita rambursării financiare autorității 
competente în cuantumul pierderii acestora. 
Din cauza crizei SARS Cov-2, guvernul 
german a redus pragul pentru numărul minim 
de angajați care trebuie să lucreze pe scurtă 
durată de la 30% la 10%. 
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provizoriu până la 31 de ani) Decembrie 2020). În 
acest program, Federația acoperă împrumuturi 
operaționale și investiții cu o cerință de garanție 
de peste 50 de milioane euro și o rată de garanție 
de până la 90%. 
Fondul de stabilizare economică de către 
Federație („Bund”) 
 
Alocarea sumei de 100 de miliarde de euroo 
vizează  măsuri de recapitalizare directă pentru a 
asigura solvabilitatea companiilor (în special 
achiziția de acțiuni sau participații la distanță, 
subscrierea la drepturi de partajare a profitului sau 
obligațiuni subordonate) 
Condiție preliminară: Cel puțin două dintre 
următoarele criterii trebuie să fi fost îndeplinite la 
1 ianuarie 2020: 
-total bilanț> 43 milioane euro; 
-cifra de afaceri> 50 milioane euro; 
-peste 249 de angajați (media anuală). 
400 miliarde euro pentru garanții care ajută 
companiile să contracareze blocajele de lichiditate 
să se refinanțeze pe piața de capital 
100 de miliarde de euroo pentru a refinanța KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) în 
implementarea programelor speciale care i-au fost 
atribuite 
Scut de protecție pentru creditele furnizorului 
Scut de protecție comună în valoare de 30 de 
miliarde de euro din partea guvernului federal și a 
asigurătorilor de credit pentru a asigura creditele 
furnizorilor companiilor germane 
Asumarea garanțiilor pentru plățile de 
despăgubire de către asigurătorii de credit de până 
la 30 de miliarde de euroo de către guvernul 
federal în 2020. 
Participarea substanțială a asigurătorilor de credit; 
guvernul federal primește 65% din veniturile din 
prime din 2020. 
Asiguratorii de credit suportă pierderi de până la 
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500 de milioane de euroo și își asumă riscurile de 
neplată care depășesc garanția guvernului federal 
Suspendarea obligației de a depune dosarul 
pentru insolvență 
Companiile care sunt grav afectate de criza 
corona sunt exceptate de la obligația de a depune 
insolvența până la 30 septembrie 2020 în 
următoarele condiții: 
-insolvența unei companii trebuie să fie cauzată 
de pandemia Corona; 
-înainte de suspendarea obligației de a depune 
dosarul pentru insolvență, nu exista niciun motiv 
pentru insolvență; 
-există o perspectivă justificabilă pentru 
reabilitare dacă se va acorda sprijin financiar; 
În plus, există cerința strictă cu privire la 
documentația companiilor și anume: 
-pregătirea unui statut de lichiditate care 
demonstrează solvabilitate la 31.12.2019 sau 
ulterior; 
-pregătirea statisticilor de scadență pentru 
vânzători, debitori, alte datorii etc. de la data 
raportării de mai sus pentru a susține starea 
lichidității (Atenție: aceasta nu poate fi creată 
ulterior); 
-dovadă că problemele de finanțare rezultă din 
pandemia Corona. 
Un scut protector în valoare de miliarde 
pentru companii 
Guvernul german va proteja întreprinderile cu noi 
măsuri de asigurare a lichidității, al căror volum 
este nelimitat. Majoritatea ajutoarelor Corona 
sunt active. 
Programele de asistență pentru lichidități 
existente vor fi extinse pentru a facilita accesul 
companiilor la împrumuturi ieftine. Acest lucru 
poate mobiliza un volum mare de împrumuturi 
care îmbunătățesc lichiditățile de la băncile 
comerciale. În acest scop, instrumentele stabilite 
care să completeze împrumuturile oferite de 
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băncile private vor fi extinse și puse la dispoziția 
unui număr mai mare de companii, a.o. prin 
intermediul băncii de dezvoltare de stat KfW 
(„Kreditanstalt für Wiederaufbau”): 
Condițiile pentru KfW-Unternehmerkredit 
(împrumut de afaceri pentru companii existente) 
și ERP-Gründerkredit-Universell (împrumut de 
pornire pentru companii cu vârsta mai mică de 5 
ani) vor fi bazate pe creșterea nivelului asumărilor 
de risc (indemnizație) pentru operare împrumuturi 
și extinderea acestor instrumente către 
întreprinderile mari, fără limită de afaceri, cu o 
cifră de afaceri de până la 2 miliarde de euroo 
(anterior, limita era de 500 de milioane euro). 
Ipoteze mai mari de risc de până la 80% se aplică 
pentru întreprinderile mari și până la 90% pentru 
IMM-uri, până la o cifră de afaceri de 50 milioane 
euro sau 250 de angajați. Va crește 
disponibilitatea băncilor de a extinde creditul. 
Creditele individuale sunt limitate la un volum de 
1 miliard de euroo și sunt limitate la investiții sau 
achiziții de materiale de operare în Germania. 
În cazul „Împrumutului KfW pentru creștere”, 
programul care se adresează companiilor mai 
mari, pragul actual al cifrei de afaceri de 2 
miliarde de euro va fi eliminat, ridicat la 5 
miliarde de euro. În viitor, aceste împrumuturi vor 
lua forma împrumuturilor sindicate și nu vor fi 
limitate la proiecte dintr-un anumit domeniu (în 
trecut, numai proiecte de inovare și digitalizare 
erau eligibile). Asumarea riscului va fi crescută 
până la 80%. Acest lucru va îmbunătăți accesul 
companiilor mai mari la împrumuturi 
sindicalizate. Volumul creditului minim, în acest 
caz, este de 25 de milioane euro sau egal cu 50% 
din totalul datoriei (pasive purtătoare de 
dobândă). 
Pentru băncile cu garanție (Bürgschaftsbanken), 
limita de garanție pentru întreprinderile mici va fi 
dublată la 2,5 milioane euro. Federația își va 
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crește cota de risc la băncile de garanții cu 10% 
pentru a facilita suportarea riscurilor, dificil de 
evaluat în perioadele de criză. Limita superioară 
de 35% a resurselor de exploatare din expunerea 
totală a băncilor cu garanție va fi crescută la 50%. 
Pentru a accelera furnizarea de lichidități, 
Federația acordă băncilor de garanție libertatea de 
a lua decizii de garanție de până la 250.000 euro 
independent și într-o perioadă de trei zile. 
Programul de garanții mari (garanții paralele 
din partea Federației („Bund”) și a regiunilor 
(„Länder”), care a fost anterior limitat la 
companii din regiuni structural slabe, vor fi 
deschise și companiilor din alte regiuni (limitat 
provizoriu până la 31 de ani) Decembrie 2020). În 
acest program, Federația acoperă împrumuturi 
operaționale și investiții cu o cerință de garanție 
de peste 50 de milioane euro și o rată de garanție 
de până la 90%. 

ITALIA  La 17 martie, guvernul italian a adoptat 
programul „Cura Italia”în valoare de 25 de 
miliarde de euro (1,4 % din PIB). Pachetul de 
urgență include82: 
-acordarea de fonduri în valoare de 3,2 miliarde 
euro pentru consolidarea sistemului italian de 
asistență medicală și protecție civilă;  
-acordarea de fonduri în valoare de 10,3 miliarde 
euro pentru sprijinirea adoptării de măsuri pentru 
păstrarea locurilor de muncă și pentru sprijinirea 

Impozitele care nu sunt percepute de agenții 
reținuți pot fi plătite direct de contribuabil într-
o singură sumă forfetară până la 31 mai 2020 
sau în maximum cinci tranșe lunare egale, 
începând cu mai 2020, fără penalități sau 
dobânzi pentru întârzierea plății. 
  
Credit fiscal pentru achiziționarea de PPE 
la locul de muncă 
Un decret de lege (care va fi transformat în 

În conformitate cu inițiativele întreprinse 
de BCE și ABE, Banca Italiei a anunțat o 
serie de măsuri pentru a ajuta băncile și 
intermediarii nebancari de sub 
supravegherea sa84. Acestea includ 
posibilitatea de a opera temporar sub 
cerințele de capital și de lichiditate 
stabilite; extinderea unor obligații de 
raportare; și reprogramarea inspecțiilor la 
fața locului. 
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veniturilor salariaților concediați și a angajaților 
independenți;  
-acordarea de fonduri în valoare de 6,4 miliarde 
euro pentru aplicarea altor măsuri pentru 
susținerea întreprinderilor, inclusiv amânarea 
impozitelor și amânarea plăților de facturi de 
utilități în majoritatea municipalităților afectate;  
-măsuri pentru sprijinirea ofertei de credit (5,1 
miliarde euro). 
Printre măsurile adoptate în cadrul programului 
Cura Italia se pot menționa83: 
-acordarea unei indemnizații de concediu pentru 
îngrijirea minorilor în perioada suspendării 
serviciilor educaționale pentru copii și a 
activităților educaționale în școli. Ca alternativă la 
concediul menționat mai sus, părinții pot solicita 
un bonus pentru achiziționarea serviciilor de 
babysitting ; 
-amânarea termenelor și suspendarea 
contribuțiilor fiscale și de asigurări sociale 
(pentru toate întreprinderile mici care operează în 
sectoarele cele mai afectate și fără limite de cifră 
de afaceri ; 
-microîntreprinderile, întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri), liberii profesioniști și PFA-
urile beneficiază de un moratoriu pentru un volum 
global de împrumuturi estimat la aproximativ 220 
de miliarde de euro. Până la 30 septembrie, liniile 
de credit  din contul curent, împrumuturile pentru 
avansuri la titluri de creanță, scadențele 
împrumuturilor pe termen scurt și ratele de 

lege în termen de 60 de zile și poate fi 
modificat în timpul procesului parlamentar) ar 
introduce:  
Dispoziții privind necesitățile de numerar 
corporative și alocarea creanțelor. Dacă 
tranzacțiile și creanțele financiare sunt alocate 
cu titlu oneros până la 31 decembrie 2020 și 
clienții au fost neîndepliniți (plata are peste 90 
de zile întârziere), este posibil să se 
convertească impozitul amânat într-un credit 
fiscal.  
Creditul fiscal pentru costurile de igienizare a 
fost extins pentru a include costurile de 
achiziție a EIP, costurile pentru achiziționarea 
și instalarea altor echipamente de siguranță 
pentru a proteja lucrătorii de expunerea 
accidentală la agenți biologici sau pentru a 
asigura că oamenii se află la o distanță sigură 
unul de celălalt și costurile demachiantelor și 
dezinfectanților. Creditul fiscal se ridică la 
50% din costul suportat până la 31 decembrie 
2020 și este plafonat la 20.000 euro per 
beneficiar. 
Guvernul a extins motivele accesului la „Cassa 
Integrazione Ordinaria” (susținerea plății 
salariilor de către stat), oferind angajatorilor 
posibilitatea de a suspenda sau de a reduce 
activitatea de muncă pentru evenimentele 
legate de SARS COV-2, pentru a solicita 
verificarea de sprijin. „Integrazione salariale” 
cu un motiv de urgență SARS Cov-2, pentru o 

IVASS (Institutul de supraveghere a 
asigurărilor)85a urmat recomandările 
Autorității Euroopeane de Asigurări și 
Pensii Ocupaționale (EIOPA) și a solicitat 
companiilor de asigurări să fie prudente în 
privința dividendelor și a plăților de 
bonusuri pentru a-și proteja poziția de 
capital; companiilor de asigurări li se 
solicită să furnizeze săptămânal rapoarte 
Solvency II actualizate. 
CONSOB (The Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa- Comisia 
Națională pentru Companii și Bursa de 
Valori )86a stabilit o interdicție de trei luni 
pentru scurtarea tuturor acțiunilor și a redus 
pragul minim peste care este necesar să 
comunici participarea la o companie listată. 
Aceste măsuri vizează să asigure 
volatilitatea piețelor financiare și să 
consolideze transparența participațiilor la 
companiile italiene listate la Bursă. 
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împrumuturi sunt înghețate;  
-50 de milioane de euro pentru a sprijini 
companiile italiene care doresc să își extindă sau 
să-și transforme afacerea pentru a produce măști, 
ochelari, viziere și echipamente de protecție.  

perioadă maximă de nouă săptămâni începând 
cu 23 februarie 2020 și, în orice caz, până în 
august 2020. 
Rămâne confirmată procedura de deschidere a 
fondului de integrare (faza de informare și 
consultare sindicală, precum și examinarea în 
comun, dacă este solicitat). Cererea poate fi 
depusă până la sfârșitul celei de-a 4-a luni 
următoare perioadei în care a început perioada 
de suspendare sau reducere a lucrării și nu este 
supusă verificării cauzei. 
Aplicarea rețelelor de siguranță socială „SARS 
Cov-2 de urgență” este prevăzută în raport cu 
angajații în vigoare la 17 martie. 
Guvernul a programat pentru anul 2020, 
începând cu 5 martie, un concediu specific 
pentru părinții cu copii sub 12 ani (o limită 
principală care nu se aplică cu referire la copiii 
cu dizabilități aflate într-o situație de gravitate 
dovedită, inclusiv pentru cei din școala din 
toate ordinele și clasele sau găzduite în 
centrele de zi). Beneficiarii sunt lucrători din 
sectorul privat și din sectorul public. Utilizarea 
concediului este recunoscută alternativ cu 
ambii părinți, pentru o perioadă continuă sau 
fracționată de cel mult 15 zile și este supusă 
condiției ca în gospodărie să nu existe niciun 
alt părinte beneficiar al mijloacelor parentale 
de susținere a venitului în în cazul suspendării 
sau încetării locului de muncă sau al altor 
părinți șomeri sau care nu lucrează 
Guvernul a dispus acordarea unei indemnizații 
pentru luna martie de 600 euro (care nu 
contribuie la formarea veniturilor) 
următoarelor subiecte: „Partea IVA” (lucrători 
autonomi) și lucrătorilor sezonieri (turism, 
agricultură). 
Un fond de concediere sporit cu 5 miliarde 
euroo pentru a oferi salariul de 9 săptămâni 
pentru lucrătorii care nu fac obiectul altor 
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plase de securitate socială. Procesele 
administrative sunt simplificate, iar plățile 
ipotecare sunt suspendate temporar pentru 
cumpărătorii care locuiesc pentru prima dată, 
inclusiv pentru angajații care au pierdut peste 
o treime din cifra de afaceri în ultimul 
trimestru. 
Se înființează un fond pentru susținerea 
venitului de ultimă instanță (încasare de 300 
de milioane euro pentru 2020) pentru angajații 
și lucrătorii independenți care au încetat, au 
redus sau au suspendat relațiile de muncă sau 
de afaceri din cauza pandemiei. 
Procesul de implementare SARS Cov-2 în 
timp scurt 
Notificarea va fi depusă la Consiliul de Lucrări 
(dacă există) sau la Sindicatele Naționale 
Notificarea trebuie să conțină informații 
privind: motivele; durata și numărul 
lucrătorilor independendenți și angajaților 
implicați. 
Examinare comună între Consiliul de Lucrări 
(dacă există) sau Sindicatele Naționale și 
Compania (de asemenea, în videoconferință) 
cu maximum 3 zile de la notificare 
Cerere oficială de depus la autoritatea de 
securitate socială competentă, ce trebuie să 
conțină următoarele informații principale: 
motive, durata, numărul de ore de lucru 
suspendate, numărul de uzine și angajații 
implicați, copia notificării și minutul 
examinării comune 
Procesul SARS Cov-2 durează aproximativ 7 
zile 
Pentru perioada de urgență a sănătății 
autoritățile italiene se sugerează utilizarea 
sărbătorilor și încurajează utilizarea de muncă 
inteligentă, permițând angajatorilor să o 
utilizeze chiar și fără un acord scris cu 
angajații 
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Oferă posibilitatea angajaților cu copii cu 
vârsta până la 12 ani (sau fără limită de vârstă 
pentru copiii cu dizabilități certificate) să 
beneficieze de concediu parental de până la 15 
zile, acoperit de o prestație de securitate 
socială egală cu 50% din remunerație. 
Ca alternativă la concediul pentru creșterea 
copilului, angajații pot beneficia de o 
indemnizație pentru îngrijirea copilului, în 
valoare de 600 euro (1.000 euro pentru medici, 
asistenți medicali, personal care lucrează în 
sectorul sănătății și biomedicale etc.) 

LUXEMUBRG Pentru a ajuta IMM-urile 
Ministerul Economiei din Luxemburg a înființat o 
linie directă și un site web cu informații pentru 
întreprinderi, care include o întrebare frecventă 
asupra măsurilor existente pentru companii, 
inclusiv IMM-urile (sprijin financiar și angajare 
parțială). 
Guvernul a subliniat că IMM-urile întâmpină mai 
multe provocări legate de lichiditate decât 
companiile mari ca urmare a unor astfel de 
evenimente. Acordarea de ajutor prin intermediul 
proiectului de lege este supusă la trei condiții: 
-faptul că un eveniment a fost recunoscut ca 
având un impact dăunător asupra activității 
economice a anumitor întreprinderi într-o anumită 
perioadă; 
-că firma întâmpină dificultăți financiare 
temporare; 
-că există o legătură cauzală între aceste 
dificultăți și evenimentul în cauză. 

 - - 

OLANDA  IMM-urile afectate de SARS Cov-2 vor fi 
sprijinite printr-o schemă extinsă de garantare a 
creditelor pentru IMM-uri (BMKB-C). Garanția 
de credit a fost majorată până la 90% din 75% 
dintr-o linie de credit, iar procentul pentru prima 
datorată este redus de la 3,9% până la 2% valabil 
pe o durată de 16 trimestre. 
Deschiderea temporară a instrumentului de 

 În pachetul de urgență pentru locuri de muncă 
și economie prezentat pe 17 martie 2020, 
guvernul a anunțat „măsura temporară de 
combatere a situațiilor de urgență pentru a 
menține locuri de muncă” (Tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid; ACUM). 
Pe scurt, schema ACUM înseamnă că 

Companiile pot solicita soluții 
personalizate dacă nu pot respecta 
termenele stricte legale, cum ar fi 
depunerea declarațiilor vamale 
suplimentare (declarație lunară). 
Companiile sunt sfătuite să depună 
contestații administrative sau rambursări și 
solicitări de emisii pro-forma. 
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garanție BMKB pentru companiile agricole și 
horticole (BL-C) 
Lărgirea măsurii de finanțare a antreprenorilor în 
garanție (GO) pentru IMM-uri și firme mai mari. 
Suma pentru care guvernul este garant a crescut 
până la 150 de milioane euro. Procentul maxim de 
garanție a crescut de la 50% la 80% pentru 
companiile mari (societăți pe acțiuni, nv) și până 
la 90% pentru IMM-uri. Plafonul garanției GO a 
fost ridicat până la 10 miliarde de euro. 
Întreprinderilor mici li se oferă o întârziere de 
șase luni la rambursarea micro-împrumuturilor 
prin credite, cu dobânzile reduse până la 2% 
În condiții, o rambursare scutită de impozite de 
4.000 euro este acordată antreprenorilor dintr-o 
serie de sectoare specifice care au fost afectate de 
măsurile coronavirus (TOGS). La 29 aprilie 2020, 
această sumă este acordată și pe baza unor 
activități secundare calificate. 

companiile care într-o perioadă de trei luni 
consecutive aleasă în perioada 1 martie 2020 - 
31 iulie 2020 (perioada de referință a cifrei de 
afaceri) suferă o pierdere a cifrei de afaceri de 
cel puțin 20%, pot obține compensații pentru 
maximum 90% din salariile proporționale cu 
scăderea cifrei de afaceri. Compensarea 
acoperă costurile de salarizare în perioada 1 
martie - 31 mai 2020, indiferent de perioada de 
referință a cifrei de afaceri. Dacă subvenția 
este acordată, 80% vor fi plătite în avans. 
Măsuri suplimentare de susținere a lucrătorilor 
independenți, care pot primi ajutor de venit 
nerambursabil timp de trei luni printr-o 
procedură rapidă și / sau un împrumut de 
dobândă de 2% pentru fondul de rulment la o 
sumă maximă de 10.157 euro (TOZO) pentru 
un termen maxim de trei ani. 

Circumstanțele vor fi luate în considerare 
la ratarea termenelor legale. 
Neîndeplinirea termenului legal pentru 
procedurile de tranzit ca urmare a 
măsurilor corona va fi considerată o 
întârziere scuzabilă.  
Guvernul oferă un link pentru informarea 
oamenilor 
 
Agenția Netherlands Enterprise oferă un 
link cu o secțiune de întrebări frecvente. 
Conține informații referitoare la sănătate, 
dar și informații pentru angajatori cu 
privire la scurtarea programului de lucru. 
Furnizarea de informații globale către 
companii în caz de focar are loc prin 
camerele de comerț. 
Măsuri pentru ușurarea blocajului 
Munca acasă este menținută până la o nouă 
notificare. Școlile se redeschid pe 11 mai 
pentru 50% din timp. Sportivii de nivel 
superior vor avea voie să reia sesiunile de 
antrenament la unitățile dedicate de 
antrenament dacă vor păstra o distanță de 
1,5 metri față de ceilalți. Interzicerea 
evenimentelor până la 1 septembrie. 
Restricții de călătorie pentru străini: 15 mai 
pentru țara terță 

DANEMARCA  Sprijin pentru evenimente de divertisment de 
la Ministerul Finanțelor, 10 martie 2020 
Subvenție în numerar pentru a compensa costurile 
directe și indirecte, legate de anularea sau 
amânarea unor evenimente de divertisment mai 
mari (de exemplu, concerte, sport etc.). Subvenția 
servește numai la acoperirea costurilor și nu ar 
trebui să conducă la un profit pentru companiile 
organizatoare de evenimente 
Restrângeri de împrumut reduse de către 
Ministerul industriei, afacerilor și afacerilor 
financiare, 12 martie 2020 

 Subvenție privind beneficiile concediului de 
boală Ministerul Finanțelor, 12 martie 2020 
Beneficiile de concediu medical sunt furnizate 
în mod normal de către angajator în prima lună 
de boală, însă acum, dacă este legat de SARS 
Cov-2, guvernul va acoperi acestea. Este 
destinat tuturor companiilor care trebuie să fie 
legate de boală cu SARS Cov-2. 
Despăgubiri salariale, 15 martie 2020 și 30 
martie 2020 
Guvernul va subvenționa 75% din costurile 
salariale pentru angajații care altfel ar fi fost 
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De la criza financiară, băncile și instituțiile 
ipotecare li s-a cerut să facă rezerve de 1% din 
totalul fondurilor sale, ca un tampon împotriva 
unei noi crize financiare. 
Această restricție nu se mai aplică acum, ceea ce 
este de așteptat să îmbunătățească mediul de 
finanțare pentru companii. 
Garanții de împrumut de către Ministerul 
Finanțelor, 12 martie 2020 
Guvernul oferă o garanție de împrumut pentru 
70% din noile împrumuturi corporative emise 
pentru acoperirea pierderilor legate direct de 
SARS COV-2. Împrumutul se ridică la 1 miliard 
DKK în pierderi (total în Danemarca) destinate 
tuturor companiilor care sunt: 
Companii mici și mijlocii: pierderi operaționale 
de 50% sau mai mult. 
Companii mari: pierderi de venituri de 30% sau 
mai mult. 
Garanții SAS, 17 martie 2020 
Guvernul danez și suedez oferă SAS, noi garanții 
mai mari, până la 2 miliarde DKK. 
Compensarea costurilor, 19 martie 2020 și 18 
aprilie 2020 
Guvernul va subvenționa între 25 și 80% din 
costurile fixe ale unei companii dacă se estimează 
că veniturile companiei vor scădea semnificativ 
ca urmare a SARS COV-2. 
Ponderea costurilor fixe subvenționate depinde de 
scăderea veniturilor preconizate: 
-80% dacă scăderea veniturilor cu 80-100%; 
-60–80% dacă scăderea veniturilor cu 60-80%; 
-25% dacă  scăderea veniturile este de 35-60%. 
În plus, companiile cărora li sa comandat 
închiderea vor beneficia de toate costurile fixe 
subvenționate. 
Compensarea costurilor este limitată la perioada 9 
martie - 8 iulie. Despăgubiri maxime în perioada 
pe companie: 60 milioane DKK. În cazul în care 
scăderea veniturilor efective se dovedește a fi mai 

concediați ca urmare a pierderilor financiare 
ale companiei cauzate de SARS Cov-2. 
Subvenția are un plafon fix de 30.000 DKK 
per angajat lunar. 
cerinţe: 
-o companie este eligibilă dacă ar fi concediat 
altfel minimum 30% din angajații săi; 
-angajatul nu are voie să lucreze în timp ce 
salariul este subvenționat; 
-angajatul trebuie să petreacă cinci zile de 
vacanță înainte de începerea subvenției. 
Despăgubiri independente din 19 martie 
2020 și 18 aprilie 2020 
Guvernul va compensa angajații independenți 
pentru 90% din veniturile pierdute rezultate 
din SARS Cov-2. Subvenția are un plafon fix 
pe lună și este direcționat către lucrătorii 
independenți cu veniturile preconizate a se 
scadeacu peste 30% ca urmare a SARS Cov-2; 
Mai puțin de 10 angajați; 
Venituri medii peste DKK 15.000 pe lună într-
o perioadă anterioară; 
Venitul personal al proprietarului va fi mai 
mic de 8,8 DKK în 2020. 
Cu o sumă de până la 23.000 DKK per 
proprietar în care fiecare proprietar deține un 
minimum de 25%, este limitat la perioada 9 
martie - 8 iulie, iar subvenția nu poate fi 
combinată cu alte subvenții SARS Cov-2 (cum 
ar fi costul acoperire). 
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mică, subvenția trebuie rambursată. Cerințele 
companiei sunt: 
-scăderea veniturilor preconizate cu peste 40% ca 
urmare a SARS Cov-2; 
-Costuri fixe minime lunare de 12.500 DKK. 
Documentația privind scăderea veniturilor 
preconizate trebuie să fie semnată de un auditor. 
Acest cost va fi parțial rambursat de către guvern 
în cazul în care cererea va avea succes. 
 
Guvernul și-a mărit garanția cu agenția publică de 
credit la export („EKF”) pentru a permite 
împrumuturi suplimentare companiilor daneze în 
cadrul exporturilor care se confruntă cu 
lichiditatea din cauza impactului SARS COV-2. 
Fondul de garantare a călătoriilor funcțioază 
începând cu  19 martie 2020 
 
Fondul danez de garantare a călătoriilor 
(„Rejsegarantifonden”) oferă sprijin financiar 
clienților finali dacă o agenție de turism intră în 
faliment. Guvernul și-a mărit garanția cu fondul 
cu 1,5 miliarde DKK. 
În plus, obiectivul fondului a fost modificat 
pentru a oferi un sprijin financiar agențiilor de 
turism pentru aranjamentele de călătorie anulate. 
Investiții publice gestionate de către Ministerul 
Finanțelor începe cu data de 26 martie 2020 
 
Municipalitățile și regiunile daneze au fost 
încurajate să avanseze investiții pentru renovarea 
clădirilor, drumurilor etc., odată cu eliminarea 
unui plafon existent pentru acestea în 2020. 
În plus, municipalitățile au opțiunea de a amâna 
scadențele privind impozitul pe profit. Mai mult, 
municipalitățile au voie să plătească în avans 
facturi de până la 1 milion DKK să ia o serie de 
măsuri vamale, fără măsuri naționale. 
 
În prezent, autoritățile vamale daneze nu au luat 
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nicio măsură în ceea ce privește reglementările 
vamale aplicabile în Danemarca. 
UE a introdus restricții la export pentru anumite 
echipamente individuale de protecție. Este 
posibilă solicitarea unei licențe de export pentru 
echipamente de protecție pe site-ul autorității 
comerciale din Danemarca. (Efectiv 6 săptămâni) 

IRLANDA    Măsurile includ un sistem de subvenții 
salariale temporare SARS Cov-2 care prevede, 
timp de 12 săptămâni, un program axat pe 
asistența angajatorilor cu angajați care au fost 
concediați fără remunerare. Toate companiile, 
inclusiv IMM-urile, pot folosi acest sistem. 
Caracteristicile cheie ale schemei includ: 
-inițial, începând cu 26 martie 2020, sistemul 
de subvenții restituie angajatorilor până la 
maximum 410 euroo pe fiecare angajat 
calificat. Cu toate acestea, angajatorii nu ar 
trebui să plătească mai mult decât plata 
normală a angajatului. 
-începând cu 16 aprilie 2020, subvenția pentru 
salarii este extinsă pentru a sprijini angajații 
unde salariul lor înainte de SARS Cov-2 a fost 
mai mare de 76.000 euro, iar salariul lor post-
SARS Cov-2 a scăzut sub 76.000 euro, sub 
rezerva anumitor aranjamente și niveluri 
pentru a asigura că plata netă nu depășește 960 
euro pe săptămână. 
Începând cu 4 mai 2020, plata subvenției 
devine un sistem cu niveluri bazat pe fiecare 
salariat, în medie, săptămânal, până la o 
subvenție maximă de 85%, din media 
salariaților pe săptămână. 
Asigurările sociale asociate cu salariile (PRSI) 
nu se vor aplica la valoarea subvenției, iar 
PRSI-ul angajatorului se va aplica cu o rată de 
0,5%. 
Alte măsuri de susținere a veniturilor pentru 
angajați și lucrători independenți. 
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Pe lângă „Schema de subvenții salariale 
temporare SARS Cov-2”, guvernul a anunțat 
câteva măsuri suplimentare de susținere a 
veniturilor, inclusiv în cazul în care angajații 
care au fost disponibilizați, care pot apela la o 
plată îmbunătățită de șomaj pe pandemie 
SARS Cov-2 prin depunerea unei cereri direct 
la Departamentul pentru afaceri și protecția 
socială (DEASP). Această plată a crescut de la 
203 euro la 350 euro pe săptămână. Persoanele 
care desfășoară activități independente vor fi 
eligibile pentru plata șomajului Pandemic 
SARS Cov-2 de 350 euro direct de la DEASP, 
în loc să primească plăți din venituri. 
Plata pentru boala SARS Cov-2 disponibilă 
lucrătorilor cărora li s-a spus să se auto-izoleze 
sau au fost diagnosticați cu SARS Cov-2 de 
203 euro a crescut la 350 euro pe săptămână. 
Relaxarea unor reguli în ceea ce privește 
tratamentul de tip beneficiu în natură. 

GRECIA    Măsurile de sprijin pentru angajații 
companiilor ale căror operațiuni au fost 
suspendate în virtutea unui ordin de stat  sunt 
următoarele: 
-acordurile de angajare ale angajaților (cu 
excepția anumitor categorii de angajați, de 
exemplu, angajații care lucrează de acasă) sunt 
suspendate pe perioada suspendării 
operațiunilor comerciale ale angajatorilor. 
Suspendarea acordurilor poate fi revocată în 
anumite condiții. 
Începând cu data de 18.3.2020 și atât timp cât 
măsurile de urgență sunt în vigoare, 
concedierile sunt interzise, în timp ce orice 
concedieri care încalcă restricția în cauză sunt 
nule. 
Angajații au dreptul de a încasa o indemnizație 
în scop special în sumă de 800 euro care 
împovărează statul. 
Indemnizația cu scop special nu poate fi 
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confiscată sau compensată cu nicio datorie și 
nu este fiscală. 
Acoperirea completă a securității sociale a 
angajaților de către stat pe baza salariului lor 
contractual. 
Anumite categorii de angajați sunt scutite de la 
mecanismul de susținere special (de exemplu, 
angajații care lucrează de acasă sau angajații al 
căror contract de muncă nu este suspendat din 
cauza restricției de funcționare a companiilor). 
În plus, obligațiile specifice sunt impuse 
angajatorilor și angajaților pentru ca angajații 
lor să încaseze indemnizația cu scop special 
(depunerea unei declarații statutare etc.). 
Până la data de 20.04.2020, companiile 
afectate în baza codului de activitate 
performante (KAD) își puteau suspenda 
contractele de angajare din 21.03.2020 (toți 
angajații sau o parte din aceștia). Perioada de 
punere în aplicare a măsurii nu a fost încă 
prelungită. 
Perioada de suspendare a fost stabilită la 45 de 
zile calendaristice (luate consecutiv sau 
intermitent). Suspendarea contractelor de 
muncă poate fi revocată în anumitecondiții. 
Angajații au dreptul de a încasa o indemnizație 
în scop special la suma de 800 euro care 
împovărează statul. Indemnizația cu scop 
special nu poate fi confiscată sau compensată 
cu nicio datorie și nu este fiscală. Acoperirea 
completă a securității sociale a angajaților de 
către stat pe baza salariului lor contractual. 
În plus, obligațiile specifice sunt impuse 
angajatorilor și angajaților pentru ca angajații 
lor să încaseze indemnizația cu scop special 
(depunerea unei declarații statutare etc.). 
Companiile nu pot proceda cu concedieri în 
perioada de suspendare și orice astfel de 
concedieri cu încălcarea restricției aferente nu 
sunt valabile. 
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După expirarea perioadei de suspendare, sunt 
obligați să mențină același număr de angajați 
pentru o perioadă de timp egală cu perioada de 
suspendare. 
Până la 10% din angajații suspendați pot fi 
solicitați să lucreze de la distanță (telelucrare) 
pentru a acoperi nevoile excepționale ale 
angajatorului (salariul corespunzător acestei 
perioade este plătit de angajator și compensat 
cu indemnizația cu scop special). 
Suspendarea contractelor de muncă poate fi 
combinată cu alte măsuri de sprijin (numirea 
personalului de operare sigură, transferul 
angajaților între companii din același grup) 
Reglementări privind alte relații de muncă 
Angajatorii a căror activitate este afectată 
semnificativ sau a fost restricționată se pot 
transfera personal între companii din același 
grup, pe baza unui acord reciproc și cu 
condiția ca numărul total de angajați angajați 
înainte de transfer să nu fie redus. Detaliile 
privind aplicarea dispoziției în cauză sunt 
prevăzute a fi stabilite în deciziile ministeriale. 
Pentru o perioadă de până la șase luni 
începând cu data de 20 martie 2020, 
angajatorii pot numi personal de „operațiune 
sigură” după cum urmează: 
-fiecare angajat poate fi ocupat cel puțin 2 
săptămâni lunar (continuu sau intermitent); 
-organizarea muncii de mai sus se face 
săptămânal și acoperă cel puțin 50% din 
personalul companiei. 
Angajatorii care doresc să beneficieze de 
posibilitatea anterior menționată nu trebuie să 
reducă numărul de angajați care lucrează 
pentru companie la momentul implementării 
sistemului și să continue notificările necesare 
cu Sistemul de informații ERGANI. Detaliile 
privind aplicarea dispoziției în cauză sunt 
prevăzute a fi stabilite printr-o decizie 
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ministerială. 
Acordarea concediului special prevăzut în 
Decretul legislativ din 11 martie 2020 
părinților angajați ai anumitor companii 
(companii angajate în sectoarele de energie și 
alimentare cu apă încărcate cu aprovizionarea 
continuă a țării cu energie electrică, gaz, 
combustibil lichid și apa, companiile angajate 
în producția, transportul și furnizarea de 
bunuri, combustibil, medicamente și livrări 
paramedice către magazinele/companiile care 
vând mărfurile în cauză) este condiționată de o 
opinie justificată a conducerii companiilor pe 
baza poziției reclamanților și atribuțiile. 
Angajatorii care au epuizat limitele aplicabile 
ale ocupării orei suplimentare pot continua să 
ocupe orele angajaților lor fără aprobarea 
Ministerului Angajatorului pe baza unui aviz 
al Consiliului Suprem de Muncă în condiții. 
Anumite companii pot înlocui în mod 
extraordinar și temporar restricționarea 
activității de duminică și a sărbătorilor publice 
în condiții. 
Ambele posibilități sunt valabile pentru o 
perioadă de până la șase (6) luni de la intrarea 
în vigoare a Decretului legislativ din 14 martie 
2020. 
Reducerea maximă a muncii a cuprins până la 
6 luni (până la 20 septembrie 2020) și o 
reducere lunară de până la 2 săptămâni a 
programului de lucru lunar. 
Aranjamentele de lucru de scurtă durată, 
datorate reducerii activităților comerciale și 
datorită SARS COV-2, pot fi impuse unilateral 
(fără acordul angajaților). 
Oferirea concediului special pentru angajații 
părinților copiilor până la vârsta de 15 ani. 
Orele suplimentare care depășesc 120 de ore 
pe an nu necesită aprobare prealabilă, cu 
condiția să nu depășească restricțiile legale 
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zilnice de lucru. 
Măsuri de sprijin de securitate socială 
Prelungirea termenului de plată a contribuțiilor 
la asigurările sociale (atât ale angajatorului, cât 
și ale angajatului) pentru angajarea din 
februarie și martie 2020, datorată la 
31.03.2020 și 30.04.2020, până la 30.09.2020, 
respectiv 31.10.2020. 
Prelungire de trei luni a termenului de plată a 
ratelor datoriilor angajatorilor decontate în 
cadrul decontării speciale datorate la 
31.03.2020 și ulterior. 
Prelungirea a trei luni (începând cu data de 
31.03.2020) a termenului de plată a tranșelor 
sau a sumelor decontate de către angajații 
companiilor (care au fost blocate sau afectate 
în mod semnificativ pe baza codurilor de 
activitate ale afacerii). 
Suspendarea până la data de 31.08.2020 a 
dreptului statului de a colecta contribuții 
restante la asigurările sociale. 
Plata contribuțiilor de securitate socială ale 
freelancerilor corespunzătoare lunilor 
februarie și martie 2020 și a contribuțiilor de 
securitate socială evaluate din anii precedenți 
scadente la 31.03.2020 și, respectiv, 
30.04.2020, în 4 rate lunare egale începând cu 
data de 30.09.2020. 
Prelungire de trei luni a termenului limită 
pentru plata ratelor pasivelor decontate ale 
freelancerilor care expiră la data de 
31.03.2020 și ulterior. 
Reducerea cu 25% a contribuțiilor de 
securitate socială a freelancerilor 
corespunzătoare lunii februarie și martie 2020, 
dacă este plătită la timp (și până la 
10.04.2020). 

PORTUGALIA   Măsurile anunțate includ o linie de credit de 60 
de milioane euro pentru micro-companiile din 
sectorul turismului; 

 Au fost emise instrucțiuni specifice de 
sănătate pentru companii. 
 

S-au alocat 5,2 miliarde de euro pentru 
stimulare fiscală, 3 miliarde euro în garanții 
de credit garantate de stat și 1 miliard de 
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La 9 martie, guvernul a anunțat că alocă 
împrumuturi de 200 de milioane euro pentru 
sprijinirea IMM-urilor. Aceasta a fost urmată 
la 10 martie de anunțul lansării unei linii de 
credit care să sprijine trezoreria companiilor 
afectate de focar, în valoare inițială de 100 de 
milioane euro. Pachetul include măsuri pentru 
susținerea lichidității, dar și pentru susținerea 
salariilor. 
Măsurile anunțate includ, de asemenea, un 
buget special care să permită persoanelor care 
nu au un loc de muncă să se pregătească, 
precum și angajații care fac obiectul 
concedierii simplificate. 
Măsuri extraordinare pentru menținerea 
contractelor de muncă pentru companii aflate 
în criză de afaceri (concediere simplificată) - 
sprijin financiar acordat de securitatea socială 
companiei, echivalent cu 70% din 2/3 din 
remunerația brută a salariatului până la 1.905 
euro, pentru durata de 1 lună, reînnoită lunar 
până la maximum 3 luni (restul de 30% este 
suportat de angajator). 
 Sprijin financiar extraordinar pentru a asigura 
faza de normalizare a activității (companii care 
fac obiectul „concedierii simplificate”)-
Stimulent extraordinar corespunzător unui 
maxim de 635 euro, per angajat, pentru a 
susține plata salariilor în faza de normalizare a 
activității. 
Contribuții la asigurările sociale - Regim 
excepțional și temporar de scutire de la plata 
contribuțiilor la asigurările sociale în perioada 
„concedierii simplificate” de către angajatori 
(și lucrători independenți care sunt angajatori). 
Au fost implementate câteva măsuri 
suplimentare privind beneficiile atribuite 
angajaților/lucrătorilor independenți, ca 
urmare a pandemiei SARS Cov-2, și anume, a 
unui set de indemnizații care trebuie plătite de 

euro aferentă plăților de securitate socială 
care vor include împrumuturi 
nerambursabile și o întârziere a unor plăți 
fiscale pentru sprijinirea întreprinderilor 
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securitatea socială în cazul (i) profilactic 
izolarea, (ii) infecția cu COVID, (iii) asistența 
copilului/nepotului (atunci când nu este posibil 
să lucreze de la distanță), (iv) angajat acoperit 
de disponibilizarea simplificată sau (v) 
angajați independenți cu o scădere a activității. 
Au fost emise instrucțiuni specifice de sănătate 
pentru companii. 
 
La 9 martie, guvernul a anunțat că alocă 
împrumuturi de 200 de milioane euro pentru 
sprijinirea IMM-urilor. Aceasta a fost urmată 
la 10 martie de anunțul lansării unei linii de 
credit care să sprijine trezoreria companiilor 
afectate de SARS Cov-2, în valoare inițială de 
100 de milioane euro. Pachetul include măsuri 
pentru susținerea lichidității, dar și pentru 
susținerea salariilor. 
Măsurile anunțate includ un buget special care 
să permită persoanelor care nu au un loc de 
muncă să se pregătească, precum și angajații 
care fac obiectul concedierii simplificate. 
Măsuri extraordinare pentru menținerea 
contractelor de muncă pentru companii aflate 
în criză de afaceri (concediere simplificată) - 
sprijin financiar acordat de securitatea socială 
companiei, echivalent cu 70% din 2/3 din 
remunerația brută a salariatului până la 1.905 
euro, pentru durata de 1 lună, reînnoită lunar 
până la maximum 3 luni (restul de 30% este 
suportat de angajator). 
 Sprijin financiar extraordinar pentru a asigura 
faza de normalizare a activității (companii care 
fac obiectul „concedierii simplificate”) - 
Stimulent extraordinar corespunzător unui 
maxim de 635 euro, per angajat, pentru a 
susține plata salariilor în faza de normalizare a 
activității. 
Contribuții la asigurările sociale - Regim 
excepțional și temporar de scutire de la plata 
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contribuțiilor la asigurările sociale în perioada 
„concedierii simplificate” de către angajatori 
(și lucrători independenți care sunt angajatori). 
Au fost implementate câteva măsuri 
suplimentare privind beneficiile atribuite 
angajaților / lucrătorilor independenți, ca 
urmare a pandemiei SARS Cov-2, și anume, a 
unui set de indemnizații care trebuie plătite de 
securitatea socială în cazul (i) profilactic 
izolarea; (ii) infecția cu COVID; (iii) asistența 
copilului/nepotului (atunci când nu este posibil 
să lucreze de la distanță); (iv) angajat acoperit 
de disponibilizarea simplificată sau (v) 
angajați independenți cu o scădere a activității. 
Programe de stimulare financiară 
-măsuri pentru accelerarea stimulentelor la 
plata avansurilor sau rambursări; 
-extinderea (timp de 12 luni) și fără dobândă, a 
termenului de rambursare a împrumuturilor 
acordate prin QREN, pentru anumite situații; 
-eligibilitatea cheltuielilor efectuate cu 
inițiative sau evenimente anulate sau amânate, 
prevăzute în proiectele aprobate de Portugalia 
2020 și alte programe de finanțare; 
-luarea în considerare a impactului negativ al 
SARS Cov-2  în cazul implementării 
insuficiente a acțiunilor sau obiectivelor 
stabilite în acordurile de grant din Programul 
Portugalia 2020; 
-stimulent financiar extraordinar pentru a 
asigura faza de normalizare, pentru a preveni 
riscul șomajului și menținerea locurilor de 
muncă (până la un salariu minim pe lucrător); 
-facilitatea financiară „Capitaliza” - SARS 
Cov-2 a fost creată, în valoare de 200 de 
milioane de euro, pentru a sprijini companiile 
a căror activitate este afectată de efectele 
economice rezultate din izbucnire. Această 
facilitate financiară este supusă îndeplinirii 
anumitor condiții. 
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SPANIA   Fonduri în valoare de aproximativ 1,6 % din 
PIB, respectiv 18 miliarde euro (în funcție de 
utilizarea și durata măsurilor suma ar putea fi mai 
mare) sunt alocate, în principal, pentru: 
-transferuri în avans către regiuni pentru serviciile 
regionale de sănătate (2,8 miliarde euro);  
-finanțări suplimentare pentru cercetări referitoare 
la dezvoltarea de medicamente și vaccinuri pentru 
SARS Cov-2 (110 milioane euro);  
-asigurarea ajutorului de șomaj pentru salariații 
concediați temporar în cadrul schemei de ajustare 
temporară a forței de muncă (ERTE) din cauza 
SARS Cov-2, fără a fi necesară o contribuție 
minimă prealabilă sau reducerea dreptului 
acumulat;  
-majorarea indemnizației de boală pentru salariații 
infectați cu SARS Cov-2 sau pentru cei în 
carantină, de la 60% la 75% din salariul de bază, 
plătită din bugetul securității sociale;  
-plata indemnizațiilor pentru salariații 
independenți afectați de suspendarea activității 
economice; 
plata subvențiilor temporare pentru angajații 
afectați de SARS Cov-2 cu o sumă egală cu 70% 
din salariul de bază87;  
-plata indemnizațiilor lunare temporare de 
aproximativ 430 euro pentru salariații temporari 
al căror contract (cu durata de cel puțin două luni) 
expiră în timpul stării de urgență și nu au dreptul 
să încaseze indemnizații de șomaj. 

Măsuri excepționale în legătură cu procedurile 
de suspendare a contractelor și reducere a 
programului de muncă din motive de forță 
majoră (art. 24) 
Procedura va fi inițiată de către companie, 
însoțită de un raport privind pierderea 
activității ca urmare a SARS Cov-2. 
Forța majoră trebuie considerată a fi existentă 
de către autoritatea muncii, indiferent de 
numărul lucrătorilor afectați. 
La primirea raportului de la serviciul de 
inspecție a muncii și securității sociale, 
autoritatea muncii trebuie, după caz, să emită o 
decizie în termen de cinci zile de la solicitare. 
Raportul inspecției muncii și a securității 
sociale va fi întocmit într-o perioadă nelimitată 
de cinci zile. 
Măsuri excepționale în legătură cu procedurile 
de suspendare și reducere a programului de 
lucru din motive economice, tehnice, 
organizaționale și legate de producție legate de 
SARS Cov-2. (Art. 24) 
În cazul în care nu există reprezentanți 
statutari ai lucrătorilor, comitetul reprezentativ 
va fi format din sindicatele cu cel mai mare 
număr de membri din sector și dacă nu poate fi 
format cu acești reprezentanți, comitetul va fi 
format din trei lucrători. 
Perioada de consultare între companie și 
lucrători până la 7 zile, ca și raportul privind 

Guvernul Spaniei a extins cu până la 100 
de miliarde de euro garanțiile 
guvernamentale pentru firme și angajații 
independenți, care acoperă atât 
împrumuturile, cât și hârtiile de valoare ale 
companiilor mijlocii care participă la piața 
alternativă a investițiilor cu venituri fixe 
din Spania (MARF)89; totodată acordă 
garanții publice de până la 2 miliarde de 
euro pentru exportatori prin intermediul 
Companiei Spaniole de Asigurare a 
Creditelor pentru Export (CESCE) și 
garanții pentru prelungirea la scadență a 
împrumutului pentru fermieri, folosind 
liniile speciale de credit pentru secetă din 
2017 
Acesta a mai adoptat o serie de alte măsuri 
care includ90: 
-finanțarea suplimentară a liniilor de credit 
ale Institutului de Credit Oficial 
(Instituto de Credito Oficial- ICO) în 
valoare de 10 miliarde euro;  
-introducerea unei linii de credit speciale 
pentru sectorul turistic prin intermediul 
ICO în valoare de 400 milioane euro;  
-acordarea unui moratoriu de trei luni 
pentru plățile ipotecare alte celor mai 
vulnerabili, inclusiv gospodării, angajații 
independenți și proprietarii de case care și-
au închiriat proprietățile ipotecate; 
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Printre alte măsuri economice adoptate la nivelul 
Spaniei mai putem menționa:  
-extinderea schemei de ajutor și pentru salariații și 
companiile afectate de reducerea semnificativă a 
activității în sectoarele considerate esențiale; 
-întărirea protecției împotriva șomajului pentru 
salariații care au contracte de muncă discontinue 
permanente, dar care nu pot relua munca și nu 
sunt calificați pentru ajutoarele de șomaj;  
-alocarea de fonduri bugetare suplimentare de 300 
de milioane euro pentru acordarea de asistență 
persoanelor dependente;  
-transferul a 25 de milioane euro către 
comunitățile autonome pentru finanțarea meselor 
pentru copiii afectați de închiderea școlilor; 
-scutirea de plată a contribuțiilor sociale a 
companiilor afectate care mențin ocuparea forței 
de muncă;  
-amânarea de plată a impozitelor pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
persoanele fizice autorizate pentru șase luni (14 
miliarde euro);  
-prelungirea termenelor pentru depunerea 
declarațiilor fiscale și bilanț până la 30 mai; 
-flexibilitate pentru a calculul impozitul pe venit 
și a TVA-ului (1,1 miliarde euro)88;  
-aplicarea cotei zero de TVA la achizițiile de 
materiale medicale esențiale pentru combaterea 
SARS Cov-2 până la 31 iulie 2020 (1 miliard de 
euro);  
-reducerea TVA la publicațiile digitale de la 21% 
la 4% (24 milioane euro);  

inspecția muncii și securitatea socială: până la 
7 zile. 
Măsuri excepționale în legătură cu procedurile 
de suspendare a contractelor și reducere a 
programului de muncă din motive de forță 
majoră (art. 24) 
În procedurile care implică suspendarea 
contractelor și reducerea programului de lucru 
din cauza forței majore temporare legate de 
SARS COV-2, autoritatea de securitate socială 
va scuti compania de la plata contribuției 
angajatorului și contribuțiile pentru articolele 
colectate în comun, în timp ce suspendarea 
autorizată a contractelor și reducerea 
programului de lucru persistă 
Cu 50 sau mai mulți lucrători înregistrați la 
securitatea socială, scutirea de la obligația de a 
plăti contribuțiile va acoperi 75% din 
contribuția angajatorului. 
Această scutire nu are efecte asupra 
lucrătorului, deoarece perioada menționată mai 
sus este considerată a fi o contribuție la toate 
intențiile și scopurile. 
Măsuri extraordinare privind ajutoarele de 
șomaj pentru aplicarea procedurilor 
menționate la articolele 22 și 23. (Art. 25) 
Dreptul la prestația contributivă de șomaj este 
recunoscut chiar dacă lucrătorii nu au 
îndeplinit stagiul minim de cotizare necesar. 
Timpul în care se primește prestația 
contributivă de șomaj din motivele 
extraordinare menționate anterior nu este 

-suspendarea dobânzii și rambursării 
împrumuturilor acordate de Secretariatul de 
Stat pentru Turism timp de un an, fără a fi 
necesară o cerere prealabilă;  
-amânarea rambursării creditelor acordate 
întreprinderilor de către Ministerul 
Industriei, Comerțului și Turismului;  
-amânarea plăților la anumite împrumuturi 
acordate de Institutul pentru Diversificarea 
și Economisirea Energiei (Instituto para la 
Diversificación y ahorro de la Energía- 
IDAE);  
adoptarea unui mecanism pentru 
renegocierea și amânarea închirierii 
spațiilor comerciale; 
interzicerea tranzacționării acțiunilor 
spaniole cu vânzare scurtă pe piața de 
valori cel puțin până la 18 mai;  
autorizarea unui screening guvernamental 
special al ISD în sectoarele strategice;  
adoptarea unui nou instrument de 
lichiditate macroprudențială care abilitează 
Comisia Națională a Pieței Valorilor 
Mobiliare să modifice cerințele aplicabile 
societăților de administrare ale schemelor 
de investiții colective;  
împuternicirea Consorțiului de Compensare 
a asigurărilor (Consorcio de Compensación 
de Seguros) să acționeze ca reasigurator al 
riscurilor de asigurare de credit. 
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-scutirea de 50% la plata contribuțiilor de 
asigurări sociale ale angajatorului, din februarie 
până în iunie 2020, pentru salariații cu contracte 
permanente discontinue din turism și alte 
activități conexe; 
-6 luni de suspendare fără dobândă a 
contribuțiilor la asigurările sociale pentru 
angajații independenți, cu condiția continuării 
activității în mai și iunie;  
-mai multă flexibilitate pentru salariații care 
doresc să acceseze economiile din planurile lor de 
pensii; 
 -flexibilitate bugetară pentru a permite 
transferurile între liniile bugetare și pentru ca 
administrațiile locale să utilizeze excedele 

inclus în scopul determinării finalizării 
perioadelor maxime stabilite pentru primirea 
prestațiilor. 
Limitarea temporară a efectelor depunerii 
tardive a cererilor pentru prestațiile de șomaj 
(art. 26) 
Aceste efecte nu se aplică în perioada de 
aplicare a măsurilor extraordinare adoptate cu 
privire la sănătatea publică. 
Măsuri extraordinare legate de extinderea 
prestațiilor de șomaj și perioada de depunere a 
declarațiilor anuale de impozit pe venit (art. 
27). 
Entitatea de gestionare este autorizată să 
extindă din oficiu dreptul de a primi prestații 
de șomaj în cazul lucrătorilor care sunt 
eligibili pentru o prelungire de șase luni 
(indiferent dacă au solicitat-o). 
În cazul beneficiarilor de prestații de șomaj cu 
o vârstă mai mare de 52 de ani, plata 
prestațiilor și a contribuțiilor la asigurările 
sociale nu va fi întreruptă nici în cazul 
depunerii tardive a declarației anuale de 
impunere necesare pe venit 
Durata măsurilor prevăzute la capitolul II (art. 
28). 
Măsurile prevăzute la articolele 22, 23, 24 și 
25 din prezentul decret-lege rămân în vigoare 
atât timp cât este pandemia. 
Muncitorii își vor păstra dreptul la remunerație 
care le-ar fi corespuns dacă prestau servicii. 
Recuperarea programului de lucru: din ziua 
următoare încheierii stării de alarmă până la 31 
decembrie 2020. 
Această recuperare trebuie negociată într-o 
perioadă de consultare deschisă în acest scop 
între companie și reprezentarea legală a 
lucrătorilor, care va avea o durată maximă de 
șapte zile. 
În orice caz, recuperarea acestor ore nu poate 
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presupune încălcarea perioadelor minime de 
repaus zilnic și săptămânal prevăzute în lege și 
în contractul colectiv, stabilirea unei perioade 
de preaviz mai mică decât cea colectată. 
Măsuri de muncă și securitate socială 
Decretul-lege 8/2020 a adaptat mecanismul 
pentru circumstanțele de forță majoră definite 
în legislația respectivă. Conceptul de forță 
majoră, a fost acum lărgit pentru a desfășura o 
parte din activitățile care nu erau obligate să 
continue în conformitate cu legislația 
prevăzută cu starea de urgență, în sectoarele 
economice care sunt obligate să o facă. 
În ceea ce privește măsurile de ajustare 
extraordinară în cadrul regimurilor de 
acoperire care decurg din Decretul-lege 
8/2020, au fost modificate circumstanțele în 
care lucrătorii sezonieri permanenți au dreptul 
să primească ajutoare de șomaj, pentru a 
prevedea până la șase scenarii diferite de 
extindere a acestei acoperiri la lucrători care 
nu au putut să-și reia activitatea. 
Preferința pentru aranjamentele de telemuncă 
și dreptul de adaptare sau reducere a timpului 
și a timpului de lucru - ambele măsuri 
prevăzute în Decretul-lege 8/2020 și denumit 
acum Planul MECUIDA - a fost prelungit cu 
două luni. Aceste aranjamente vor rămâne în 
vigoare până la trei luni după ridicarea stării 
de urgență (în principiu până în august), cu 
posibilitatea extinderii de către Guvern. 
Muncitorii ale căror contracte de muncă sunt 
încetate de către angajator, în perioada de 
probă, vor fi considerate șomeri legal atunci 
când această încetare a avut loc începând cu 9 
martie 2020. Acesta va fi  în cazul lucrătorilor 
care au încetat în mod voluntar relația lor 
anterioară de la 1 martie 2020, pe baza unei 
oferte ferme a unui contract de muncă primit 
de la o altă companie care s-a retras ulterior 
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din contract ca urmare a crizei declanșate de 
SARS Cov-2. 
Starea de urgență și orice prelungire a acesteia 
nu vor fi luate în considerare în scopul 
calculării duratei procedurii de inspecție a 
forței de muncă și a asigurărilor sociale, a 
perioadelor legale pentru respectarea cererilor 
sau a statutului de limitare a acțiunilor de 
revendicare a răspunderii în ceea ce privește 
respectarea legislației în domeniul muncii și 
securității sociale. 
Decretul-lege 11/2020, în legătură cu 
procedura prin care companiile și lucrătorii 
independenți pot amâna contribuțiile la 
asigurările sociale din aprilie până în iunie a 
fost modificată. 
Începând cu o lună, după 23 aprilie 2020, 
lucrătorii care desfășoară activități 
independente ale căror prestații de incapacitate 
temporară sunt acoperite de Institutul Național 
pentru Ocuparea Forței de Muncă, întrucât nu 
sunt înregistrați la o societate de asigurări 
reciproce, trebuie să opteze pentru o societate 
mutuală care să coopereze cu autoritățile de 
securitate socială, care își va asuma 
responsabilitățile lor de protecție și plată în 
ceea ce privește întreruperea activității și 
incapacitatea temporară. Decretul-Lege Regal 
reglementează beneficiul extraordinar pentru 
întreruperea activității în baza Decretului 
Regal 8/2020. 
În ceea ce privește modificarea Legii privind 
încălcările și sancțiunile securității sociale, 
prin modificarea Decretului-lege nr. 9/2020, 
încălcarea gravă rezervată încălcărilor care 
implică prestațiile excepționale prevăzute în 
DLR a fost extinsă pentru a se referi nu numai 
la falsificarea documentației în vederea 
obținerii în mod fraudulos a unor beneficii, dar 
și la raportarea datelor false sau inexacte care 
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generează beneficii necuvenite. Sunt prevăzute 
rambursări automate ale prestațiilor primite în 
mod necuvenit de către companie și 
răspunderea solidară a întreprinderilor pentru 
prestațiile de șomaj primite în mod necuvenit 
de lucrători este definită în continuare. 

AUSTRIA   Măsuri de sprijin sectorial 
Austria introduce măsuri de sprijin pentru 
sectoarele puternic afectate de focar, cum ar fi 
turismul și transportul aerian și folosește măsurile 
existente pentru a reduce orele lucrate 
(Kurzarbeit). 100 de milioane euro sunt 
disponibile pentru împrumuturi către hoteluri care 
suferă mai mult de 15% pierderi din vânzări. 
Maximul este de 80% din împrumut sau 500 000 
euro. 
Garanții de împrumut 
Serviciul Austria Wirtschaftservice (AWS) oferă 
noi garanții pentru IMM-uri în valoare de 10 
milioane euro până la 80% din valoarea 
împrumutului sau 2,5 milioane euro pentru 5 ani. 
Garanțiile vor avea o taxă de procesare o singură 
dată începând cu 0,25% din suma finanțată și o 
taxă de garanție, începând cu 0,3% p.a. (variabil 
la risc) de răspundere restantă 
Fondul de gestionare a crizelor 
La 15 martie, a fost anunțat un fond SARS Cov-2 
pentru gestionarea crizelor, cu 4 miliarde de euro 
finanțare. La 18 martie, a fost anunțat un fond de 
sprijin suplimentar de 38 de miliarde de euro. 
Măsurile includ: 
-9 miliarde euro în garanții și garanții; 
-15 miliarde euro pentru ajutor de urgență; 
-10 miliarde euro amânare fiscală. 

  Munca de scurtă durată 
Programul de lucru al angajaților este redus 
între 10% și 90%, iar salariile sunt ajustate în 
consecință. 
Angajatorul plătește angajaților un sprijin 
financiar (asistență de muncă pe termen scurt) 
pentru pierderea câștigului lor. 
În total, angajatul trebuie să primească cel 
puțin o anumită sumă din salariul net anterior 
(„garanție de remunerare netă”) în timpul 
noului model de muncă de scurtă durată pentru 
criza coronavirusului. 
Angajatorul primește un sprijin financiar de la 
Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă 
(AMS) pe baza tarifelor forfetare determinate 
de AMS (indemnizație de muncă de scurtă 
durată). 
Compania trebuie să fie afectată de dificultăți 
economice temporare care nu sunt sezoniere. 
Dificultățile economice cauzate de coronavirus 
sunt acoperite. 
A fost creat un nou model pentru criza 
coronavirusului care poate fi încheiat pe o 
perioadă de maximum 3 luni. Dacă este 
necesar, acesta poate fi prelungit cu încă 3 luni 
după discuțiile cu partenerii sociali. 
Pentru a reacționa la circumstanțele actuale cu 
privire la închiderea întreprinderilor, cu efect 
retroactiv începând cu 01.03.2020, a intrat în 
vigoare un nou model de lucru pe termen scurt 
care prevede îmbunătățiri semnificative: 
Perioade de aplicare scurtate, Finanțare mai 
mare și procesul de cerere redus 

  Parcuri publice, magazine mici, magazine 
de aprovizionare cu bricolaj și grădinărit s-
au redeschis cu reguli stricte de distanțare 
și măști. Magazine mai mari și frizerii 
trebuie să fie deschise începând cu 1 mai. 
Restaurante la mijlocul lunii mai. Pe 14 
aprilie, se vor deschide mici magazine (sub 
400 de metri pătrați), precum și feronerie și 
centre de grădină. Măștile vor fi obligatorii 
în interior, cu maximum o persoană pe 20 
de metri pătrați. La 1 mai, toate magazinele 
se vor deschide dacă nu se va decide altfel, 
iar restaurantele și hotelurile vor urma până 
la mijlocul lunii mai. Cu toate acestea, 
guvernul își rezervă dreptul de a trage 
„frâna de urgență” în orice moment și de a 
inversa deschiderile dacă numerele o cer. 
Până la sfârșitul lunii iunie nu vor mai 
exista evenimente și școlile vor continua cu 
școlarizarea până la jumătatea lunii mai. 
Pentru studenți, actualul semestru va fi 
probabil complet digital, iar examenele și 
cercetările la universități vor avea loc în 
continuare, atât timp cât va rămâne posibil. 
Problema libertății de a călători a devenit 
un subiect dezbătut deosebit de fierbinte și 
Kurz a provocat o agitație în weekend, cu 
un mesaj difuzat care anunța că libertatea 
de a călători va fi acordată numai după ce 
un vaccin va fi gata de utilizare. 

FINLANDA   Acțiuni cheie ale băncilor direcționate către   Acțiuni cheie ale companiilor finlandeze de   Guvernul a decis un pachet general total 
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persoane juridice 
Băncile din Finlanda sunt surse cheie de finanțare 
pentru companiile care oferă credite, Capex și 
facilități de capital de lucru. Garanțiile Finnvera 
sunt adesea utilizate pentru împărțirea riscurilor. 
Băncile nordice au o solvabilitate puternică 
pentru a face față crizei SARS Cov-2. 
BCE și FIN-FSA 
BCE a aplicat cerințele de solvabilitate și 
lichiditate pentru instituții direct sub 
supravegherea sa. În Finlanda, aceste instituții 
cuprind Nordea Bank Plc, OP Group și MuniFin 
(finanțare pentru sectorul public). 
Alte entități financiare finlandeze sunt 
supravegheate de FIN-FSA, care a indicat că 
măsurile BCE sunt disponibile și pentru alte 
instituții de credit. La 17 martie, FIN-FSA a decis 
să reducă toate cerințele principale de 
solvabilitate cu aproximativ 1,0% cu variații ale 
băncii. Prin calculele FIN-FSA, măsura, împreună 
cu alte cerințe de supraveghere, crește capacitatea 
de creditare a instituțiilor de credit finlandeze cu 
30 de miliarde de euroo. 
Scopul acțiunilor este de a sprijini băncile de 
pierdere de credit și de a acorda împrumuturi atât 
corporațiilor, cât și gospodăriilor, pentru a atenua 
efectele financiare nefavorabile de la focar. FIN-
FSA supraveghează că cerințele de solvabilitate 
scăzute și ajutorul public nou sunt direcționate 
către împrumuturi și nu, de ex. pentru dividende 
sau remunerare. La 27 martie, FIN-FSA și BCE 
au sfătuit cu fermitate băncile să se abțină de la 
distribuirea dividendelor până în 20 octombrie. 
Banci comerciale 
Acțiunile oferă băncilor posibilitatea de a acorda 
perioade fără rate pentru companiile de IMM-uri 
de până la 12 luni și/sau să crească limitele de 
credit. Acțiunile depind de abordarea bancară și 
de la caz la caz. 
Băncile vor utiliza probabil Finnvera în întreaga 

pensii pentru ocuparea forței de muncă, 
destinate persoanelor juridice 
Companiile finlandeze de pensii pentru 
angajare sunt responsabile pentru sistemul de 
pensii pentru angajați din Finlanda. Sunt 
investitori instituționali importanți cu active de 
aproximativ 200 miliarde euro. Măsuri luate: 
-companiile pot solicita o perioadă mai mare 
de până la 3 luni pentru plata pensiilor 
angajaților (TyEL și YEL) cu dobândă curentă 
de 2%. Acest lucru necesită încă aprobarea 
definitivă a guvernului; 
-fondul de pensii de stat (VER) este obligat să 
investească 0,5-1 miliarde de euro în 
documente comerciale pentru a sprijini 
lichiditatea pe termen scurt. 
-in plus, companiile de pensii discută cu 
guvernul dacă ar trebui să se utilizeze 
tamponul UEM (fond tampon, care ar putea fi 
utilizat pentru reducerea plăților de pensii ale 
angajaților); 
-guvernul finlandez a propus unele reduceri la 
limitele de timp deja existente.  

de 15 miliarde de euro pentru sprijinirea 
corporațiilor, asigurarea locurilor de muncă 
și finanțarea subvențiilor pentru șomaj 
pentru angajații disponibilizați (20 martie 
2020, Guvernul Finlandei). La 7 aprilie, 
Guvernul a anunțat că are în vedere 
redirecționarea de fonduri suplimentare de 
0,5 miliarde de euroo către sprijinirea 
corporațiilor. Adăugarea este direcționată 
spre distribuirea de către furnizorii de 
finanțe publice existente (de exemplu, 
Finnvera, Business Finland, ELY etc.). 
 
Măsurile temporare includ (i) o reducere de 
2,6% a contribuțiilor la pensii ale sectorului 
privat (aplicabile la începutul lunii iunie și 
valabile până în 20 decembrie); (ii) 
perioada de preaviz de reducere la cinci 
zile, inclusiv că pot fi disponibilizate chiar 
și condiții fixe ale angajaților; (iii ) 
angajații aflați în perioada de probă pot fi 
eliberați din motive financiare (toți 
lucrătorii concediați vor avea dreptul 
imediat la subvenții pentru șomaj); (iv) 
agențiile pentru șomaj vor primi ajutor de 
stat suplimentar de 20 de milioane de euro; 
(v) nu vor fi solicitați angajați independenți 
să închidă întreprinderile pentru a avea 
dreptul la ajutor de șomaj; (vi) drepturile 
creditorilor de a urmări debitorul în 
faliment sunt reduse. În prezent, lipsa de 
lichiditate este un motiv acceptat. Prin 
modificarea recentă a legislației, acest 
drept este suspendat temporar. Posibilitățile 
de a intra în proceduri de restructurare a 
datoriilor sunt desfășurate; (vii) legislația 
finlandeză restricționează taxele maxime 
de colectare de la consumatori, în timp ce 
restricții similare nu se aplică 
întreprinderilor. Conform legislației 
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sa capacitate de a împărți riscuri. 
Băncile pot prioriza clienții actuali pentru a evita 
pierderile de credit și, prin urmare, potențialii 
clienți noi se pot confrunta cu o politică mai 
strânsă de finanțare. 
O provocare constă în identificarea clienților buni 
cu adevărat afectați de focarul de la clienții care 
erau în suferință deja înainte. 
Finnvera Plc este o instituție de finanțare de stat 
înființată în mod eficient pentru a sprijini 
exporturile, dar furnizează, de asemenea, 
finanțare pentru IMM-urile, dar și pentru nevoile 
de capital și de capital ale companiilor mari. În 
primul rând, finanțarea constituie garanții pentru 
facilități comerciale, dar, de asemenea, 
împrumutul direct este uneori utilizat, o garanție 
tipică este de 50% din instalație, dar poate fi, de 
la caz, până la 80%. Prin politicile aplicate, 
companiile aflate în dificultate nu pot fi finanțate. 
O companie aflată în dificultate a cerut de obicei 
pierderea a mai mult de jumătate din capitalul 
social. Finnvera este agenția cheie pentru 
susținerea companiilor afectate de SARS Cov-2 
cărora li s-a stabilit în prezent o capacitate totală 
de finanțare de 12 miliarde de euroo. Exisră trei 
instrumente de garanție pentru a satisface nevoia 
crescută de finanțare. În mod efectiv nu sunt 
oferite în prezent alte instrumente pentru a 
gestiona vârful indus de SARS Cov-2. Primul 
contact este întotdeauna banca comercială. 
Pachetele nu sunt produse noi, dar procesele și 
condițiile de credit au fost modificate pentru a 
sprijini situația generată de SARS Cov-2: 
Pachet de garanție Start - 12.000 euro -100.000 
euro împrumut bancar (10.000 euro - 80.000 euro 
garanție) 
Pentru întreprinderile cu răspundere limitată care 
au operat mai puțin de trei ani. Nu se aplică 
agriculturii, activităților de M&A sau sectorului 
construcțiilor; 

recente, se modifică aceleași restricții 
pentru întreprinderile mici și mijlocii; (viii) 
comercializarea directă a creditelor de 
consum este suspendată; (ix) APR maximă 
pentru creditele de consum este scăzută de 
la 20% la 10% curent; (x) consumatorilor 
aflați în procedură de recuperare oficială 
beneficiază de scutiri, dar noua legislație 
este în curs de desfășurare. 
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Primul contact este la principala bancă comercială 
a întreprinderii, care solicită Finnvera o garanție; 
Garanția este max. 80% din valoarea creditului și 
o întreprindere poate avea o singură garanție. 
Finnvera nu necesită nicio autofinanțare, dar 
necesită ca solicitantul și proprietarii principali să 
fie demni de credit; 
Principalii proprietari ai solicitanților trebuie să 
garanteze personal 25% (min. 3.000 euro) din 
riscul Finnvera 
Garanție SMA - maxim 150.000 euro împrumut 
bancar comercial (max. 120.000 euro garanție) 
Pentru întreprinderile cu răspundere limitată care 
au funcționat mai mult de trei ani. Nu se aplică 
agriculturii, activităților de M&A, sectorului 
construcțiilor, pentru achiziționarea de spații sau 
achiziționarea de vehicule. 
A fost inițial destinată să finanțeze diverse nevoi 
de cercetare și dezvoltare și fonduri de rulment, 
dar acum a fost extinsă pentru a include 
finanțarea nevoilor imediate de numerar induse de 
SARS Cov-2; 
Primul contact este la principala bancă comercială 
a întreprinderii, care solicită Finnvera o garanție; 
Nu necesită nicio garanție. Solicitantul și 
responsabilul principal trebuie să fie de gradul de 
investiții (intervalul de asigurare a garanției este 
de 0,95% -3,00% pa. În funcție de rating A - 
AAA, min. A). 
Garanție Finnvera - max. Împrumut de capital de 
rulment de 1.000.000 euro (garanție maximă de 
800.000 euro) 
Inițial destinată drept garanție pentru diverse 
IMM-uri și, în anumite cazuri, finanțarea 
întreprinderilor mari. Astfel de nevoi includ 
capex, exporturi, capital de lucru și activități de 
M&A. În timp ce pachetul de garanție inițială și 
garanția pentru IMM-uri pot fi stabilite ca 
garanție doar pentru biletele la ordin, garanția 
Finnvera poate asigura, de asemenea, limite de 
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credit, facilități rotative, garanții bancare și 
finanțare prin factoring. Forestierul și agricultura, 
precum și dezvoltarea proprietății sunt excluse, 
altfel industria nu este definită. 
Din cauza SARS Cov-2, garanția Finnvera a fost 
majorată la 80% și este necesară renunțarea la 
necesitatea garanției. A fost stabilită o procedură 
„rapidă” pentru facilități de împrumut cu capital 
de lucru de 150.000 - 1.000.000 euro. Este vital 
ca facilitatea să fie negociată inițial cu banca, care 
să ia legătura cu Finnvera pentru garanție. 
Procedura „rapidă” necesită min. Client cu 
evaluare și afaceri profitabile înainte de 
restricțiile datorate focarei SARS Cov-2. În plus, 
o procedură „rapidă” necesită ca împrumutul să 
fie oun bilet la ordin, cuprinsă între 150-1.000 de 
mii de euro, maxim timp de cinci ani, primii doi 
fiind lipsiți de rate, dar altfel echipate cu un 
program de rate, utilizarea fondurilor este 
acoperită. nevoi de numerar datorate declinului 
rapid economic, care nu sunt utilizate pentru a 
converti facilitățile existente și că acordarea de 
subvenții bancare renunță la alte facilități 
existente. 
Prețul garanției este de 2,5% comision anual. 
Perioada de timp pentru o procedură „rapidă” nu 
este dezvăluită, dar în funcție de dimensiunea 
facilității pe care a prevăzut să fie de la câteva 
zile la câteva săptămâni. 
Finnvera nu efectuează nici o evaluare proprie de 
credit pentru facilități mai mici (mai puțin de 
150.000 euro). Pentru cei mai mari, Finnvera 
evaluează în continuare analiza proprie de credit. 
Acțiuni cheie ale Business Finland 
Business Finland oferă subvenții și împrumuturi 
pentru IMM-uri și companii cu capital mediu. 
Măsuri luate: 
Lansarea a două noi programe de subvenții 
pentru IMM-uri și societăți cu răspundere 
limitată pentru societăți cu capital mediu 
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limitat: 
-cercetarea și planificarea noilor operațiuni 
comerciale, înlocuirea lanțurilor de livrare și 
reorganizarea producției și a modurilor de lucru. 
Subvenția este în total 80% din cheltuielile totale 
ale proiectului, plafonată la 10.000 euro, la care 
proiectul total este de 12.500 euro. O plată în 
avans de 70% poate fi aplicată înainte / pe 
parcursul proiectului, iar restul este creditat la 
finalizarea proiectului, cu pachete de cheltuieli 
acceptate; 
-dezvoltarea și executarea acestor acțiuni de 
dezvoltare planificate. Subvenția este în total 80% 
din totalul cheltuielilor proiectului, plafonată la 
100.000 euro, la care proiectul total este de 
120.500 euro. O plată în avans de 70% poate fi 
aplicată înainte/pe parcursul proiectului, iar restul 
este creditat la finalizarea proiectului, cu pachete 
de cheltuieli acceptate; 
-finanțarea de minimis, până la 200 de mii de 
euro se permite în termen de trei ani, pentru orice 
tip de costuri. 
-subvențiile sunt destinate în special industriilor 
care suferă cel mai mult de consecințele SARS 
Cov-2 (de exemplu, călătorii și restaurante). 
Nu poate fi aplicată subvenția  în scopuri de 
marketing și de vânzări, de suferință a fluxului de 
numerar operativ sau pentru a acoperi pierderile 
operațiunilor curente. 
Acțiuni cheie ale ELY (Centre de Dezvoltare 
Economică, Transporturi și Mediu) 
Centrele ELY oferă subvenții pentru dezvoltare, 
servicii de dezvoltare și suport pentru transport 
pentru întreprinderile mici și mijlocii. Măsuri 
luate: 
Centrele ELY au primit un buget suplimentar de 
50 de milioane de euroo pentru a sprijini 
întreprinderile mai mici, în mod similar ceea ce 
face Business Finland pentru întreprinderile ceva 
mai mari. Diferența dintre subvențiile Business 
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Finland și ELY este că ajutorul ELY este mai mic 
și poate fi acordat oricărei forme de întreprinderi, 
care angajează 1-5 angajați (nu sunt angajați pe 
cont propriu, min. 1 angajat/nu proprietar, care 
lucrează (30 ore/săptămână) și au fost afectate 
financiar de întreruperea. 
Începând cu 31 martie a.c., întreprinderile 
îndreptățite vor putea solicita ajutor pe paginile 
web ELY. Ca și în cazul Business Finland, 
subvențiile pot fi aplicate în: 
-cercetarea și planificarea noilor operațiuni 
comerciale. Dimensiunea proiectului poate fi în 
max. 10.000 euro și cota ELY 80% din 
cheltuielile acceptate se reduc; 
-dezvoltarea și execuția acestor acțiuni de 
dezvoltare planificate, max. 100.000 euro și cota 
ELY 80%. 
-nu sunt acceptate cererile pentru sprijinirea 
afacerilor obișnuite; 
-ca modificare a condițiilor obișnuite, datorită 
SARS Cov-2, în ambele forme de subvenții, se 
poate plăti un avans de 70% la acceptarea 
proiectului. 
ELY are intenții de a sprijini, de asemenea, 
persoanele care desfășoară activități independente 
fără alți angajați. Detalii despre aceasta vor fi 
dezvăluite mai târziu, dar se pare că dimensiunea 
este de aproximativ 2.000 euro. 
Acțiuni cheie ale TESI 
TESI oferă un tip de finanțare de capital privat 
pentru companiile din IMM-urile finlandeze, care 
au perspective puternice de creștere și potențial de 
piață. Măsuri luate: 
-pregătire pentru a oferi noi investiții de capitaluri 
proprii în companii de portofoliu; 
-disponibilitatea de a lansa un nou program de 
finanțare a stabilizării împreună cu cel privat; 
-TESI este o agenție guvernamentală, care oferă 
tipuri de finanțare de capital privat pentru 
companiile din IMM-urile finlandeze, care au 
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perspective puternice de creștere și potențial de 
piață.  
Măsuri SARS Cov-2: 
- lansarea pe 14 aprilie 2020 unui program II de 
finanțare de stabilizare II (programul I a fost 
lansat în criza financiară 2008) pentru sectorul 
IMM-urilor. Scopul este împreună cu investitorii 
privați pentru a consolida pozițiile financiare ale 
companiilor. Guvernul direcționează 150 de 
milioane de euro către acest program. 
Investițiile se ridică la 1,0-10,0 milioane euro; 
Ținta va fi un angajator intern notabil, cu vânzări 
nete de minimum 10 milioane euro și 50 de 
angajați. Activitatea țintă trebuie să fie dovedită 
rentabilă înainte de criză, cu perspective posibil 
după criză. 
-acțiuni cheie ale sindicatelor (Acordat, dar nu 
finanțat integral) 
O listă de acțiuni în 16 puncte a fost convenită de 
două dintre cele mai mari sindicate, angajatorul 
industrial și angajații industriali. Cu toate acestea, 
aceasta include anumite elemente care trebuie 
finanțate, iar partea respectivă nu a fost încă 
aprobată. 
-acțiuni cheie ale municipalităților 
Municipalitățile sprijină întreprinderile de auto-
ajutor cu o singură dată 2.000 euro. 
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SUEDIA   Împrumut crescut pentru întreprinderile mici 
și mijlocii prin intermediul Almi (promulgată) 
Almi Företagspartner primește o injecție de 
capital de 3 miliarde SEK pentru a-și crește 
împrumuturile către întreprinderile mici și 
mijlocii din toată țara. Companiilor care își 
desfășoară activitatea sunt afectate în mod negativ 
de izbucnirea covidului-19. 
Cadru de împrumut crescut pentru The Swedish 
Export Credit (SEK) (promulgat) 
 
Cadrul de împrumut suedez pentru exportul 
exportului (SEK) a crescut de la 125 la 200 
miliarde SEK și poate fi utilizat pentru a emite 
credite comerciale susținute de guvern și 
comerciale către companiile exportatoare 
suedeze. Aceste măsuri, împreună cu dividendul 
anulat, anunțat pe 19 martie, înseamnă că SEK 
are condiții suplimentare pentru a răspunde cererii 
crescute de credit a industriei exportatoare. 
Banca Centrală a Suediei 
 
Împrumută SEK 500b băncilor suedeze. 
Propunerea înseamnă că, la rândul lor, băncile vor 
împrumuta bani companiilor pentru a asigura 
împrumuturile de credit necesare prin intermediul 
băncilor). 
Banca Centrală a Suediei a anunțat pe 16 și 19 
martie că își va extinde achizițiile de valori 
mobiliare pe parcursul anului cu până la 300 de 
miliarde SEK. Dacă este necesar, achizițiile vor 
include obligațiuni guvernamentale și municipale, 
obligațiuni acoperite și titluri emise de corporații 
nefinanciare. 
Obligațiile corporative emise de corporațiile 
nefinanciare sunt eligibile pentru un program de 
cumpărare 
Credite USD: 
 
Riksbank va permite împrumuturi în dolari 
americani cu garanții pentru a asigura o 
aprovizionare continuă și adecvată a uneia dintre 
cele mai importante monede pentru companiile 
suedeze. O ofertă adecvată atât de coroane 
suedeze (SEK), cât și de dolari americani (USD) 
este importantă pentru a atenua consecințele 
asupra producției și a ocupării forței de muncă în 
urma pandemiei corona 
cerinţe: 
Riksbank va oferi împrumuturi în dolari 
americani contra garanției. Suma-cadru este de 60 
de miliarde USD pentru perioada 19 martie 2020 
până la 18 septembrie 2020 inclusiv. 

li i   ik b k i   
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CHINA   Au fost anunțate măsuri economice în valoare de 
aproximativ 2,5% din PIB. Unele din acestea în 
valaoare de 1,2% din PIB au fost deja 
implementate și au urmărit: 
-creșterea cheltuielilor pentru prevenirea și 
controlul epidemiilor; stimularea producției de 
echipamente medicale; decontarea accelerată a 
asigurărilor pentru șomaj; scutirea de impozite și 
renunțarea la plata contribuțiilor de asigurări 
sociale. Ministerul Finanțelor a redus plățile de 
asigurări sociale cu 1 trilion de yeni pentru a 
stimula companiile să-și păstreze salariații;  
-oferirea de ajutor financiar populației, 
companiilor și regiunilor afectate; 
-întârzierea plăților împrumuturilor și a altor 
forme de creditare pentru populație și IMM-urile 
eligibile. 
Valoarea ajutoarelor financiare este de așteptat să 
fie semnificativ mai mare, ca urmare a aplicării 
unor măsuri suplimentare anunțate deja, cum ar fi 
creșterea plafonului pentru obligațiunile speciale 
ale administrației publice locale cu 1,3% din PIB, 
îmbunătățirea sistemului național de gestionare a 
situațiilor de urgență pentru sănătate publică. 
Pentru bugetul 2020-2021 guvernul chinez a 
adoptat mai multe măsuri, ca de exemplu:  
-scutirea de TVA pentru o gamă largă de servicii 
(servicii medicale, catering, cazare, transport 
public, servicii de livrare, unele servicii 
personale) pentru o perioadă nelimitată; 
-scutirea de TVA pentru companiile producătoare 
de  materiale medicale, utilizate în legătură cu 
SARS COV-2; 

Ministerul Finanțelor a redus plățile de 
asigurări sociale cu 1 trilion de RMB pentru a 
stimula companiile să-și păstreze angajații. La 
sfârșitul lunii ianuarie, ministerul a anunțat că 
compensația lucrătorilor va fi subvenționată 
pentru lucrătorii medicali infectați, iar 
departamentele de finanțe locale s-au extins 
zilnic pentru ei. 
Amânarea plății contribuțiilor la asigurările 
sociale (și, în unele cazuri, rambursarea 
contribuțiilor făcute deja) 
În marile orașe din China (Beijing / Shanghai / 
Guangdong), companiile care se găsesc în 
dificultăți temporare din cauza focarului de 
coronavirus și care nu concediază angajații sau 
minimizează disponibilizările pot primi o 
rambursare a primelor de asigurare pentru 
șomaj. 
În provincia Guangdong, zona de producție a 
Chinei, peste 6,08 milioane de lucrători 
migranți s-au întors la muncă, ceea ce 
reprezintă aproximativ o treime din populația 
totală de lucrători migranți din provincie. 

Banca Națională a Chinei (People’s Bank 
of China- PBC) a oferit sprijin pentru 
politica monetară și a acționat pentru a 
proteja stabilitatea pieței financiare. 
Măsurile-principale adoptate vizează:  
-injecția de lichiditate de 3,27 miliarde 
Yeni (brut) în sistemul bancar prin 
operațiuni pe piață, extinderea facilităților 
de împrumuturi la rate de dobânzi scăzute 
în valoare de 1,8 trilioane de Yeni pentru a 
sprijini producătorii de materiale medicale 
și a întreprinderilor micro, mici și mijlocii 
producătoare de bunuri care asigură 
necesitățile zilnice, sectorul agricol; 
-o toleranță mai mare pentru creditele 
neperformante (NPL) ale  IMM-urilor și 
sectoarelor afectate de epidemie; 
-sprijinirea emiterii de obligațiuni de către 
instituțiile financiare pentru a putea finanța 
împrumuturile pentru IMM-uri;  
-un sprijin suplimentar de finanțare pentru 
corporații prin emisiune crescută de 
obligațiuni; 
sporirea ajutorului fiscal pentru garanțiile 
de credit. 
Banca Centrală Chineză, a anunțat  
reducerea a ratei de rezerve obligatorii ale 
băncilor, eliberând 550 miliarde de yeni 
(70,6 miliarde de euroo) pentru a sprijini 
economia. 
Ministerul Finanțelor permite 
administrațiilor locale să păstreze venituri 
fiscale cu 5% mai multe din martie până în 
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-stabilirea unei perioade mai lungi de reportare a 
pierderilor fiscale (de la cinci la opt ani) pentru 
companiile afectate grav.91 

iunie 2020, ceea ce se estimează că va 
conduce la creșterea veniturilor totale cu 
110 miliarde Yeni (16 miliarde 
USD). Guvernele locale au emis 
obligațiuni în valoare de 1,2 miliarde Yeni, 
cu 66% mai mult față de cota lor alocată 
pentru 2020. 
Rata de schimb a fost permisă să se 
ajusteze flexibil. Un plafon al finanțării 
transfrontaliere în cadrul cadrului de 
evaluare macroprudențială a fost ridicat cu 
25% pentru bănci, non-bănci și 
întreprinderi. 

RUSIA   Reglementări bancare vizează: 
-Banca Centrală a permis băncilor să nu crească 
provizioanele privind pierderea creditului dacă 
împrumutul a fost restructurat din cauza 
consecințelor coronavirusului; 
-reducerea presiunii de reglementare asupra 
instituțiilor financiare (prelungirea termenului 
pentru îndeplinirea ordinelor emise de Banca 
Rusiei, pentru depunerea rapoartelor obligatorii 
etc.); 
-amânarea plăților de împrumuturi de până la 6 
luni către IMM-uri în industrii cu impact greu 
(timp liber și ospitalitate, transport, călătorii etc.); 
-imprumuturi cu dobânzi de șase luni la 0% 
pentru întreprinderile mici și mijlocii pentru plata 
salariilor angajaților; 
-imprumuturi de dobândă de 5% către companii 
„importante de sistem” (lista acestor companii 
este adoptată de Guvern); 

  Politica muncii 
Conform decretului președintelui, în Rusia a 
fost stabilită o perioadă nelucrătoare plătită 
până la 30 aprilie 2020 pentru angajați, cu 
excepția celor care sunt angajați în organizații 
specifice („SO”) (organizații care operează 
constant, organizații medicale și farmaceutice, 
organizații care furnizează oameni cu alimente 
și mărfuri esențiale etc.) 
Măsurile indicate în decretul președintelui ar 
putea fi modificate / specificate prin decretele 
șefilor regiunilor rusești, pe baza situației 
epidemiologice din regiunea particulară. De 
exemplu, la Moscova, angajații au dreptul să 
meargă la birou cu condiția ca angajatorii să 
asigure siguranța angajaților. Prin urmare, 
relațiile de muncă din Rusia depind de 
regiunea particulară 
Muncă la distanță (birou la domiciliu) și 

  Scutirea datoriei 
Scutire de la taxe vamale de import pentru 
echipamente individuale de protecție, 
dezinfectanți, reactivi de diagnostic, 
anumite tipuri de echipamente și materiale 
medicale. În vigoare până la 30 septembrie 
2020. Decizia relevantă a Uniunii 
Economice Euroasiatice se aplică relațiilor 
juridice care decurg din 16 martie 2020 
Auditurile vamale 
Comisia premierului: suspendarea 
auditurilor vamale (inspecții vamale 
planificate la fața locului) până la 1 mai 
2020. Cu excepția inspecțiilor 
neprogramate, a căror bază dăunează vieții, 
sănătății cetățenilor, verificărilor care 
conduc la emiterea de permise, licențe etc. 
Export 
 

102 
 

                                                 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/china-tax-developments-in-response-to-covid-19.html


-împrumuturi cu 8,5% dobândă pentru toate 
IMM-urile; 
-subvenții acordate operatorilor de turism pentru 
returnarea fondurilor către turiști și rambursarea 
cheltuielilor operatorilor de călătorie pentru 
returnarea turiștilor din țările străine din cauza 
focarului de coronavirus; 
-fiecare regiune rusă poate oferi măsuri de sprijin 
care se vor aplica companiilor din această 
regiune,  
-Măsurile cheie ale Moscovei sunt: i) 
împrumuturi cu dobândă de 8% pentru IMM-urile 
sectoarelor prioritare înființate în urmă cu mai 
puțin de 3 ani; ii) subvențiile acordate 
exportatorilor de IMM-uri, francizaților; iii) 
compensarea parțială a cheltuielilor pentru 
achiziționarea de echipamente noi (IMM-uri - 
hoteluri și rezidenți ai grupului de inovație din 
Moscova); iv) compensații parțiale (până la 
700.000 RUB până la 31.12.2020) pentru IMM-
uri pentru promovarea mărfurilor și serviciilor lor 
pe piețele online; pentru plata serviciilor de 
livrare a alimentelor online 
Măsuri la nivelul întregului sistem 
-crearea unei rezerve financiare în valoare de 
până la 300 de miliarde de RUB înființate pentru 
a sprijini economia și pentru a compensa cetățenii 
în carantină pentru venitul pierdut; 
-neaplicarea de penalități pentru anumite 
contracte guvernamentale în cazul încălcării 
obligațiilor de către contractant din cauza 
consecințelor răspândirii noii boli coronavirus; 
-un moratoriu de șase luni pentru inițierea 
procedurilor de faliment în ceea ce privește 
companiile și întreprinzătorii individuali din 
industriile cu impact puternic (timp liber și 
ospitalitate, transport, călătorii etc.); companii 
„importante de sistem”; companii strategice; 
-amânarea plăților de leasing în baza contractelor 
de închiriere de bunuri imobiliare, până la 1 

săptămână de muncă mai scurtă (sub rezerva 
consimțământului angajaților sau fără 
consimțământul angajaților în cazuri 
excepționale justificate cu notificarea 
anterioară a angajaților de 2 luni) 
Declarația de oprire (suspendarea temporară a 
lucrării) de către SO din motive de natură 
economică, tehnologică, tehnică sau 
organizațională. Angajații sunt plătiți 2/3 din 
băutură sau salariul de bază fix lunar în 
perioada de oprire 

Restricții temporare la exportul de măști 
medicale, mănuși și ochelari, costume de 
riscuri biologice, haine medicale, 
medicamente antivirale, tifon și alte 
produse. În vigoare până la 1 iunie 2020. 
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octombrie 2020, pentru companii și 
întreprinzători individuali din industriile afectate 
(timp liber și ospitalitate, transport, călătorii etc.) 
Locatarul are dreptul la o scădere a plăților de 
leasing pentru perioada de carantină dacă 
locatarul nu a putut folosi spațiul din cauza 
măsurilor de carantină.Măsurile SARS Cov-2 ar 
putea declanșa clauza de forță majoră a 
contractului dacă aceste măsuri afectează într-
adevăr capacitatea părții afectate de a-și îndeplini 
obligațiile contractuale; 
-suspendarea inspecțiilor care urmează să fie 
efectuate cu privire la IMM-uri de către 
autoritățile statului și municipale, conform Legii 
federale din 26.12.2008 nr. 294-FZ „Cu privire la 
protecția persoanelor juridice în cursul 
supravegherii statului și municipal” până la 31 
Decembrie 2020; 
-modificări ale legislației corporative privind 
societățile pe acțiuni (desfășurarea adunărilor 
acționarilor într-un mediu îndepărtat, amânarea 
termenelor de depunere și dezvăluire a situațiilor 
financiare anuale și intermediare, amânarea 
auditului intern obligatoriu pentru PJSC până la 1 
ianuarie 2021 etc.) 

104 
 



SUA  Măsurile economice adoptate s-au realizat în mai 
multe etape legislative:  
Faza 1 (6 martie 2020)- adoptarea programului 
Coronavirus Preparedness and Response 
Supplemental Appropriations Act prin care vor fi 
alocate fonduri în valoare de 8,3 miliarde de 
dolari SUA. Defalcat pe categorii acest program 
prevede finanțarea următoarelor măsuri: 
-peste 3 miliarde de dolari pentru „cercetarea și 
dezvoltarea vaccinurilor, tratamentul și 
diagnosticul medical;” 
-2,2 miliarde de dolari pentru finanțarea sănătății ; 
-aproape 1 miliard de dolari pentru  achiziția de 
materiale și echipamente medicale, pregătirea 
pentru îngrijirea sănătății, dezvoltarea Centrelor 
Comunitare de Sănătate (Community Health 
Centers)  și a capacității de supraveghere 
medicală; 
-1,25 miliarde USD pentru combaterea SARS 
Cov-2 la nivel internațional. 
Faza 2 (18 martie 2020 adoptarea programului 
Families First Coronavirus Response Act  prin 
care vor fi alocate fonduri în valoare de192 
miliarde dolari SUA. Acest program impune 
angajatorilor să ofere angajaților concedii 
medicale sau de îngrijire a familiei din motive 
specifice legate de SARS Cov-2. Salariații pot 
beneficia de două săptămâni de concediu medical 
plătit 100% sau 75% în funcție de diferite situații 
specifice ca de exemplu: angajatul nu poate lucra, 
deoarece este în carantină  și / sau se confruntă cu 
simptome SARS Cov-2 și așteptă un diagnostic 
medical; angajatul se ocupă de îngrijirea unui 
copil (sub 18 ani) a cărui școală sau furnizor de 
educație este închis sau indisponibil din motive 
legate de SARS Cov-2  
Faza 3 (27 martie 2020) adoptarea programului 
CARES Act (Coronavirus Aid, Relief and 
Economy Security Act ) prin care se estimează că 
vor fi alocate  2,1 trilioane de dolari SUA 

Prin Legea plății și angaajării lucrătorilor se 
oferă 349 de miliarde de dolari, în credite 
directe, pentru garanțiile de împrumut ale 
Administrației pentru Întreprinderi Mici 
(SBA) și finanțare suplimentară pentru 
programele SBA și scutire de împrumuturi și 
creditori pentru întreprinderile mici. Reperele 
includ: 
 
Un nou „Program de protecție a salariilor” din 
secțiunea 7 (a) a programului de împrumut 
SBA. Caracteristicile includ: 
-o sumă maximă de împrumut de 10 milioane 
de dolari (bazată pe costurile de salarizare) și o 
dobândă maximă de patru la sută. Utilizările 
permise pentru împrumuturi ar fi extinse 
pentru a include salariile angajaților, concediul 
medical, primele de asigurare, ipotecile, chiria 
și plățile pentru utilități; împrumuturile vor 
primi o garanție guvernamentală de 100 la sută 
până la 31 decembrie 2020; 
-eligibilitatea de a include anumite organizații 
nonprofit, organizații de veterani sau 
întreprinderi tribale, precum și proprietari 
unici și contractori independenți. Calitatea de 
împrumutat ar avea în vedere dacă 
împrumutatul a fost operațional la 15 februarie 
2020, mai degrabă decât capacitatea de 
rambursare; 
-plăți amânate de capital, dobânzi și taxe de 
până la un an. 
Autoritatea delegată tuturor actualei secțiuni 
SBA 7 (a) creditorilor și creditorilor care se 
alătură și acordă împrumuturi în cadrul 
programului. 
Ponderea riscului de capital de la zero la sută 
și scutirea temporară de dezvăluiri cu 
probleme de restructurare a datoriilor (TDR). 
Secțiunea 1102. 
Iertare limitată a împrumuturilor pentru 

Rezerva Federală a introdus facilități 
pentru a sprijini fluxul de credit folosind 
fonduri în conformitate cu programul 
CARES. Printre facilitățile acordate se pot 
menționa:  
Commercial Paper Funding Facility  
pentru a facilita emiterea de hârtii de 
valoare de către companii municipalități;  
Money Market Mutual Fund Liquidity 
Facility (MMLF) pentru a oferi 
împrumuturi instituțiilor depozitare pentru 
achiziția de active din fonduri de pe piața 
monetară primară;  
Primary Market Corporate Credit Facility  
pentru a achiziționa noi obligațiuni și 
împrumuturi de la companii;  
Secondary Market Corporate Credit 
Facility pentru a oferi lichiditate 
obligațiunilor corporative restante;  
Term Asset-Backed Securities Loan 
Facility  pentru a permite emiterea de titluri 
garantate de active susținute de 
împrumuturi pentru studenți, împrumuturi 
auto, împrumuturi cu carduri de credit, 
împrumuturi garantate de Administrația 
Întreprinderilor Mici și alte active;  
Paycheck Protection Program Liquidity 
Facility (PPPLF)  pentru a oferi lichidități 
instituțiilor financiare care generează 
împrumuturi în cadrul Programului 
Paycheck Protection Program (PPP) 
Main Street Lending Program pentru 
achiziționarea de împrumuturi noi sau 
extinse pentru întreprinderile mici și 
mijlocii;  
Supraveghetorii Băncii Federale au 
încurajat instituțiile depozitare să 
folosească capitalul și lichiditățile tampon 
pentru a împrumuta, să lucreze în mod 
constructiv cu debitorii afectați de SARS 

105 
 



(aproximativ 11% din PIB) astfel: 
-250 miliarde USD pentru a oferi reduceri fiscale 
unice persoanelor fizice;  
-250 miliarde USD pentru extinderea ajutoarelor 
de șomaj;  
-24 miliarde USD pentru asigurarea siguranței 
alimentare pentru cei mai vulnerabili;  
-510 miliarde USD pentru prevenirea falimentului 
companiilor prin acordarea de împrumuturi, 
garanții și subvenții;  
-359 miliarde USD în împrumuturi și garanții 
pentru întreprinderile mici;  
-100 de miliarde USD pentru spitale; 
-150 miliarde USD transferuri de către guvernele 
locale și statale;  
-49,9 miliarde USD pentru asistență 
internațională (inclusiv 28 miliarde dolari pentru 
noul acord al FMI). 
La 24 aprile a fost aprobat programul “Paycheck 
Protection Program and Health Care 
Enhancement Act . Prin acest program SUA 
intenționează să utilizeze aproximativ 484 
miliarde de dolari pentru: alocarea unei finanțări 
suplimentare de 320 de miliarde de dolari 
programului de protecție a salariului (Paycheck 
Protecion Program). Programul  a avut inițial o 
alocare bugetară de 349 de miliarde de dolari și 
urmărește oferirea de fonduri sub formă de 
împrumuturi cu dobândă scăzută întreprinderilor 
mici (până în 500 de salariați) pentru a plăti până 
la opt săptămâni salariile, dobânzile la credite, 
chiriile sau utilitățile; alocarea a 75 de miliarde 
de dolari suplimentari Fondului de urgență pentru 
servicii de sănătate public ă pentru cheltuielile 
furnizorilor de servicii medicale; alocarea a 25 
de  miliarde de dolari Fondului de urgență pentru 
servicii de sănătate publică și servicii sociale 
pentru cercetarea, dezvoltarea, validarea, 
fabricația, achiziționarea, administrarea și 
extinderea capacității de testare SARS Cov-2 . 

sumele cheltuite cu plata chiriei și a utilităților 
și a dobânzilor la creditele ipotecare pentru 
debitorii care se aplică. Suma iertată va fi 
redusă cu orice reducere a angajaților reținuți. 
Secțiunea 1106. 
Eligibilitate extinsă pentru împrumuturi în caz 
de catastrofe pentru prejudiciu economic 
(EIDL). Secțiunea 1110. 
O cerință pentru SBA să plătească principalul, 
dobânzile și orice comisioane asociate care se 
datorează împrumuturilor existente în 
secțiunea 7 (a), împrumuturile secțiunii 504 
sau produsele microloane, pentru o perioadă 
de șase luni începând cu data de scadență 
următoare. Împrumuturile la amânare vor 
primi, de asemenea, șase luni de plată de către 
SBA, la fel ca și împrumuturile făcute până la 
șase luni de la înregistrare. Împrumuturile 
furnizate în cadrul Programului de protecție pe 
salarii nu sunt incluse. Creditorii sunt 
încurajați să ofere în continuare amânări de 
plată și prelungiri la scadență, după caz. 
Secțiunea 1112. 
Crește pragul de eligibilitate pentru a fi depus 
în subcapitolul V din capitolul 11 din Codul de 
faliment al Statelor Unite pentru a include 
întreprinderile cu până la 7,5 milioane dolari; 
majorarea se va încheia după un an. Secțiunea 
1113. 

Cov-2 .  
Împrumuturile acoperite de PPP vor primi 
o pondere de risc de la zero la sută, iar 
activele dobândite și ulterior gajate ca 
garanții pentru facilitățile MMLF și PPPLF 
nu vor conduce la cerințe de capital 
suplimentare de reglementare. 
. 
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ANEXA 2. MASURI LUATE DE  STATELE UE 13,  PARTE A UNIUNII DUPĂ 2004 

 

Masura 
 
 
Țara 

Măsuri de stimulare economică Măsuri legate de ocuparea forței de muncă Alte tipuri de măsuri 

ROMÂNIA Creșterea plafonului garanțiilor de credit 
pentru IMM-urile afectate de criza 
coronavirusului cu 5 miliarde de lei care, 
în funcție de nevoile de finanțare ale 
IMM-urilor, poate fi crescut și mai mult, 
până la 15 miliarde de lei. Dobânda este 
subvenționată 100%. Garanția va acoperi 
90% din sumele împrumuturilor de până 
la 1 milion LEI și 50% pentru credite de 
peste 1 milion LEI. 

Finanțare publica -Acoperirea a 75% din salariul 
angajaților trimiși în șomaj tehnic de către companiile 
afectate de criza coronavirusului dacă activitatea lor 
este întreruptă, total sau parțial sau este redusă ca 
urmare a efectelor pandemiei SARS COV-2, pe durata 
stării de urgență, pe baza unei declarații solemne a 
angajatorului. 
Reducerea timpului de două ori 
Angajatorii inițiază consultarea prealabilă a sindicatului 
reprezentativ sau a reprezentanților angajaților, după 
caz, cu privire la reducerea programului de lucru de la 5 
la 4 zile / săptămână - consimțământul lor nu este 
obligatoriu, ci consultativ; 
Decizia angajatorului privind reducerea timpului de 
lucru și a drepturilor salariale ale salariaților 
Înregistrarea cu REVISAL a programului de lucru și a 
modificării salariilor angajaților în condițiile legale 
(adică cu o zi lucrătoare înainte de modificare), sub 
sancțiunea sancțiunilor administrative care pot fi 
aplicate de autoritățile de muncă competente. 
Măsuri de protecție socială 
În timpul stării de urgență, prestațiile în natură sunt 
scutite de impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
pentru angajații care sunt considerați esențiali pentru 
întreprindere și care se află în izolare preventivă la 
locul de muncă sau în zone special dedicate, unde nu se 
acordă acces exterior, pentru o perioadă determinat de 
angajator. 
Indemnizațiile pentru șomaj tehnic și zilele libere 
acordate părinților nu sunt scutite de impozitul pe venit 
și contribuții, indiferent de cine li se acordă, dacă sunt 

 Banca Națională a României a adoptat 
o serie de măsuri care vizează 
stabilitatea macro-financiară, respectiv: 
Măsuri de politică monetară:  
reducerea ratei dobânzii de politică 
monetară cu 0,5 puncte procentuale, de 
la 2,5% la 2%; 
îngustarea coridorului format de ratele 
dobânzilor facilităților permanente în 
jurul ratei dobânzii de politică monetară 
la ±0,5 puncte procentuale de la ±1 
punct procentual. Astfel, rata dobânzii 
pentru facilitatea de depozit se menține 
la 1,5%, iar rata dobânzii Lombard se 
reduce la 2,5% de la 3,5%. Efectul 
așteptat va fi acela de a scădea 
dobânzile la credite atât pentru 
populație, cât și pentru companii;  
furnizarea de lichiditate băncilor; 
cumpărarea de titluri de stat în lei de pe 
piața secundară pentru finanțarea în 
bune condiții a economiei reale și a 
sectorului public. 
Măsuri privind flexibilizarea cadrului 
de reglementare pentru ca instituțiile 
de credit și IFN-urile să poată ajuta 
persoanele și companiile cu credite: 
împrumutătorii vor putea să amâne la 
plată creditele oricărei persoane fizice și 
juridice afectate de epidemia SARS 
COV-2, fără aplicarea condițiilor ce 
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plătite din bugetul de stat. 
 

vizează gradul de îndatorare, limitarea 
creditului în funcție de valoarea 
garanției și durata maximă a creditului 
de consum. 
Măsuri privind rezoluția bancară:  
amânarea cu 3 luni, cu posibilitate de 
prelungire până la 6 luni, a termenului 
de colectare a contribuțiilor anuale la 
fondul de rezoluție bancară pentru anul 
2020;  
amânarea termenelor de raportare a unor 
informații aferente planificării 
rezoluției. 
Măsuri operaționale:  
asigurarea unei bune funcționări a 
sistemelor de plăți și de decontare în 
monedă națională, în vederea 
desfășurării, în condiții normale, a 
tranzacțiilor comerciale și financiare; 
BNR va asigura băncilor fluxuri 
neîntrerupte de numerar pentru toate 
operațiunile, inclusiv cele de lichidități 
pentru bancomate92 

BULGARIA - Banca Națională a Bulgariei și-a anunțat 
decizia de a obligat toate băncile 
comerciale bulgare să pregătească și să 
prezinte un proiect unic de reguli privind 
împrumuturile bancare determinate de 
situația SARS COV-2 („Moratoria”), ceea 
ce ar permite băncilor să ofere 
flexibilitate și stimulente pentru 

- Telemunca poate fi introdusă fără consimțământul 
angajaților  
- Reducerea programului de lucru sau munca în regim 
part-time poate fi făcut fără acordul angajaților  
- Întreprinderea poate oferi jumătate din concediul 
anual plătit fără consimțământul angajaților  
- Anumite categorii de angajatori pot primi de la stat 
60% din salariul angajaților, precum și 60% din 

Prin programul operațional 
„Dezvoltarea resurselor umane” 10 
milioane euro utilizați pentru a acorda 
un bonus lunar de 500 euro pe lună 
întregului personal medical care se 
ocupă de coronavirus, 10 milioane euro 
suplimentare vor fi acordate 
municipalităților pentru sprijinirea 

92 https://www.bnr.ro/Masurile-BNR-in-contextul-situa%c8%9biei-generate-de-epidemia-COVID-19-21312.aspx 
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împrumuturi bancare. 
- Amânarea plăților în cadrul 
împrumuturilor bancare pentru o perioadă 
de până la șase luni, dar cel târziu la 31 
decembrie 2020. Sub rezerva amânării 
pot fi toate sumele datorate sau numai 
creditul principal. 
- Domeniul de aplicare al Moratoria 
acoperă cea mai largă gamă posibilă de 
debitori, atât persoane fizice, cât și 
persoane juridice. Moratoria se va aplica 
tuturor împrumuturilor bancare încheiate 
înainte de 31 martie 2020, indiferent de 
tipul, dimensiunea, scopul și garanțiile lor 
stabilite Eligibili sunt toți debitorii care 
până la 1 martie 2020 și-au îndeplinit 
obligațiile din împrumuturile bancare în 
timp util (băncile au acceptat ca o 
întârziere maximă de până la 90 de zile de 
la data scadenței să fie considerată 
„performanță la timp”). 
- Orice persoană care dorește să 
beneficieze de măsurile prevăzute în 
Moratoria trebuie să se adreseze băncii 
până la 22 iunie 2020, pentru a primi 
instrucțiuni privind procedura ce trebuie 
urmată, documentele necesare care 
trebuie furnizate, precum și condițiile de 
aplicare. 

contribuțiile la asigurările sociale datorate de angajator 
pentru o perioadă de 3 luni. 

socială servicii pentru bolnavi și 
vârstnici care trăiesc singuri, iar 250 
milioane euro vor fi alocați pentru 
cheltuieli suplimentare cu salariile din 
Ministerul Sănătății, Ministerul de 
Interne și Ministerul Apărării. 

CEHIA • Programul inițial COVID1 a fost 
înlocuit cu programul COVID2, care 
alocă fonduri după cum urmează: 5 
miliarde CZK (peste 180 milioane euro) 
pentru împrumuturi fără dobândă care vor 
fi acordate de Banca de Garantare și 
Dezvoltare Cehă (Českomoravská 
Záruční a rozvojová bank); 5 miliarde 
CZK (peste 180 milioane euro) pentru 
oferirea de garanții pentru împrumuturi.  
• Acordarea de sprijin pentru companiile 

• Indemnizațiile de îngrijire a copilului vor fi plătite de 
către stat angajaților (un părinte / îngrijitor) care au în 
grijă copii cu vârsta sub 13 ani sau copii cu handicap cu 
vârste mai mari, care nu merg la școală în timpul stării 
de urgență SARS COV-2 ca urmare a închiderii școlilor 
și a altor unități de îngrijire a copiilor. Valoarea 
indemnizației va fi de aproximativ 60% din salariu. 
Pentru un angajat independent, compensația va fi de 
424 CZK pe zi (aproximativ 15 euro). 
• Prin Programul anti-virus se urmărește protejarea 
locurilor de muncă din companiile direct afectate de 

·   Banca Națională Cehă a decis să 
scadă 1%. ratele dobânzilor cheie in 
următoarele scopuri: 
-pPentru a finanța efectele măsurilor 
SARS COV-2 a fost aprobată o creștere 
a deficitului bugetului de stat de la 40 
miliarde CZK la 200 miliarde CZK; 
-amânarea plăților împrumutului la 
notificarea debitorilor până la 31 
octombrie 2020 fără alte comisioane și 
rata dobânzii limitate pentru clienți este 
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din Praga prin programul Împrumuturi 
COVID pentru Praga. Acesta este un 
program similar cu programul COVID 2 
cu un buget de 4-5 miliarde CZK 
• Deschiderea apelurilor în cadrul 
programelor de finanțare Rise Up Czech 
și The Country For the Future, care 
vizează susținerea luptei împotriva SARS 
Cov-2. Rise Up Czech urmărește 
susținerea companiilor pentru punerea în 
practică de noi soluții prin oferirea de 
sprijin financiar în valoare de 50–90% din 
costurile eligibile, min 500000 CZK 
(aproximativ 18000 euro) și maxim 
200000 euro pe durata a trei ani. 
Programul The Country For the Future 
susține inovarea tehnologică și 
organizațională a companiilor și asigură 
un sprijin financiar de 50% din costurile 
eligibile. 
• Oferirea de garanții companiilor mari cu 
peste 250 de angajați de către Compania 
de Garantare a Exportului și de Asigurare. 
• Acordarea de împrumuturi fără dobândă 
pentru IMM-urile afectate de coronavirus 
de către Banca Cehă de Garanție și 
Dezvoltare. Împrumuturile pot fi în 
valoare de 500000 CZK până la 15mil 
CZK, au scadența până la 2 ani și 
beneficiază de amânarea plății tranșelor 
până la 12 luni.  
• Întreprinderile și angajații care nu 
desfășoară activități independente nu vor 
trebui să efectueze plata taxelor în avans 
pe luna iunie; 
• Pierderile din acest an vor fi deductibile 
din profiturile anilor precedenți; 
• Înregistrarea cu întârziere a impozitului 
pe transferul proprietății va fi permisă 
fără penalități până la 31 august;  

restricțiile legate de SARS Cov-2. Ministerul Muncii 
din Republica Cehă oferă o subvenție de salariu pe baza 
unei cereri depuse de angajator. Subvenția acordată este 
între 60% și 80% din salariul mediu a salariatului. 
• Sprijin pentru angajații independenți. Se acordă un 
sprijin în valoare de 25.000 CZK (aproximativ 900 
euro) sau de 500 CZK (aproximativ 18 euro) maxim 
pentru fiecare zi calendaristică a perioadei 12 martie - 
30 aprilie 2020. 
• Persoanele care desfășoară activități independente vor 
fi scutite timp de șase luni de la plata taxelor de 
asigurări sociale și de sănătate- minim de 4,896 CZK 
(188 euro) pe lună.  

în prezent discutat în Parlament; 
-amânarea plății chiriilor pentru 3 sau 6 
luni. 
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CROATIA - Măsuri pentru lichiditatea financiară, 
inclusiv un moratoriu de 3 luni pentru 
datoriile la Banca Croată pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (HBOR) și la 
băncile comerciale (moratoriu supus unor 
prelungiri suplimentare), precum și 
aprobarea împrumuturilor pentru fluxul 
de numerar pentru plata salariilor, 
furnizori și pentru a reprograma alte 
pasive. 
- Aprobarea de noi împrumuturi de 
lichiditate de către HBOR și băncile 
comerciale pentru întreprinderi pentru a 
finanța salariile, costurile de utilități și 
alte costuri de exploatare de bază ale 
afacerii în condiții favorabile (dobândă 
începând cu 0% pentru împrumut 
HBOR). 
- Creșterea alocării pentru „micro-
împrumuturi” prin Euroopean Structural 
and Investment Founds pentru capitalul 
de lucru pentru întreprinderile mici 
implementată de Agenția pentru IMM-uri, 
Inovare și Investiții (HAMAG-BICRO);  
- Banca Națională a Croației a redus rata 
obligatorie a rezervelor obligatorii de la 
12% la 9%. 

- Subvenții pentru păstrarea locurilor de muncă în 
sectoarele afectate de SARS Cov2 . 
- Suspendarea temporară a subvențiilor anterioare 
pentru activități independente și ocuparea forței de 
muncă pentru a asigura fonduri suplimentare pentru 
păstrarea locurilor de muncă în sectoarele afectate de 
SARS Cov-2. Pentru majoritatea angajatorilor, aceasta 
înseamnă o compensare a costurilor salariale în 
cuantumul salariului net minim pe perioada de 3 luni 
începând cu 1 martie 2020. 
- Subvenție pe angajat: pentru martie 2020: 430 euro 
pentru angajații cu normă întreagă sau pro-rata pentru 
angajații cu timp parțial, în funcție de numărul de ore 
lucrate; pentru aprilie și mai 2020: 530 euro pentru 
angajații cu normă întreagă sau pro-rata pentru angajații 
cu timp parțial, în funcție de numărul de ore 
lucrate. Subvențiile se acordă începând de la 1 martie 
2020 pe o perioadă de maxim 3 luni. 

- Stabilirea unui nou instrument 
financiar: „Împrumut de dezvoltare 
rurală pentru capitalul de lucru” prin 
care se urmărește prelucrare mai rapidă 
a creditului, perioadă de grație mai mare 
și rata dobânzii mai mică. 
- Un nou instrument financiar 
„Împrumuturi SARS Cov-2” pentru 
asigurarea forței de muncă a 
întreprinderilor mici și mijlocii. 
 

CIPRU • 450 de milioane de euro vor fi alocați 
pentru sprijinirea IMM-urilor și 
companiilor private.  
• 240 de milioane de euro vor fi alocați 
consolidării lichidității prin suspendarea 
temporară a plăților de TVA (între 10 
aprilie și 10 iunie 2020) pentru de 
companiile a căror cifră de afaceri nu a 
depășit 1 miliard de euro în 2019 sau au 
înregistrat scăderi ale cifrei de afaceri cu 
peste 25%. 
• 110 milioane euro vor fi alocați 
companiilor care au decis să își suspende 

În cadrul Programului de susținere financiară pentru 
combaterea impactului economic al bolii SARS Cov-2, 
aprobat de Camera Reprezentanților la 27/3/2020, s-a 
stabilit:  
• scutirea de la plata contribuțiilor generale la sistemul 
de sănătate pentru o perioadă de 3 luni; 
• sprijinirea angajaților responsabili cu îngrijirea 
copiilor până la 15 ani și / sau a copiilor cu dizabilități 
de toate vârstele; 
-alocația specială pentru îngrijirea copilului va fi 
acordată părinților care datorită naturii muncii prestate 
nu pot lucra prin telemuncă, de acasă sau cu orar de 
lucru flexibil. 

• Reducerea prețurilor la electricitate cu 
10% timp de 3 luni. 
• Suspendarea obligației de a păstra 
garanții în cadrul contractelor publice și 
private pentru furnizarea de servicii sau 
produse care vor fi întârziate de criză. 
• Amânarea plății taxei anuale de 
afaceri. 
• Toate băncile autorizate din Cipru sunt 
obligate să suspende încasarea ratelor 
bancare, inclusiv dobânzile, până la 
sfârșitul anului, sub condiția depunerii 
unei cereri scrise a debitorului și 
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activitățile și acelor companii care au 
continuat să își desfășoare activitatea, dar 
au suferit reducerea cifrei de afaceri cu 
peste 25%.  
• Alocarea de resurse financiare 
suplimentare, în cooperare cu companiile 
aeriene și organizatorii de turism, în 
valoare de 11 milioane euro pentru 
sectorul turismului pentru perioada iunie-
septembrie 2020 și pentru acțiuni de 
îmbunătățire a inițiativelor de atragere a 
turiștilor în perioada octombrie 2020 - 
martie 2021. 

inexistenței unor sume neplătite, cu 
peste 30 de zile întârziere de  la 29 
februarie 2020. Suma ratelor suspendate 
și dobânda aferentă, pentru perioada în 
cauză, nu va fi scadente înainte de 31 
decembrie 2020, dar durata 
împrumutului va fi prelungită în mod 
automat cu perioada pentru care s-a 
acordat suspendarea. 

ESTONIA Programul de sprijin include următoarele 
măsuri de stimulare economică: 
• Garanții bancare în valoare de 1 miliard 
de euro pentru împrumuturile bancare 
deja contractate, pentru a permite ajustări 
ale programului de rambursare prin 
intermediul Fundației KredEx. 
• Credite de afaceri ale Fundației KredEx 
în valoare de 500 de milioane pentru a 
depăși problemele de lichiditate cauzate 
de coronavirus;  
• Împrumuturi de investiții al Fundației 
KredEx în valoare de 50 de milioane de 
euro pentru a profita de oportunitățile de 
afaceri create de coronavirus 

Fondul de asigurări pentru șomaj din Estonia va acoperi 
reducerea salariilor, în valoare de 250 de milioane de 
euro, pentru perioada martie-mai 2020.. Valoarea 
subvenției va fi de 70% din salariul mediu lunar al 
salariatului, dar nu mai mult de 1000 euro. Angajatorul 
trebuie să plătească cel puțin 150 euro salariatului. 
Pentru a beneficia de subvenții angajatorul trebuie să 
îndeplinească cel puțin două din următoarele condiții: 
• să fi suferit o scădere de cel puțin 30% a cifrei de 
afaceri sau a veniturilor în luna pentru care doresc să 
obțină subvenția, comparativ cu aceeași lună a anului 
trecut. 
• nu este capabil să asigure cel puțin 30% sarcinile de 
muncă convenite ale salariaților. 
• a redus salariile la cel puțin 30% dintre angajați cu cel 
puțin 30% sau la nivelul salariului minim. 

• Companiile din mediul rural pot 
solicita Fundației pentru Dezvoltare 
Rurală garanții bancare (până la 50 de 
milioane de euro), împrumuturi pentru 
afaceri (până la 100 de milioane de 
euro) și finanțarea capitalului de lucru 
(până la 50 de milioane de euro) 
• Plățile în Pilonul II al fondului de 
pensii sunt suspendate temporar. Statul 
compensează costurile directe ale 
evenimentelor culturale și sportive 
anulate din cauza Coronavirus, până la 3 
milioane de euro. 
• Consiliul Vamal și Fiscal al Estoniei 
(ETCB) a închis instrumentul public de 
informare a datoriei publice și a sistat 
furnizarea de informații în masă despre 
debitori prin serviciile X-tee. Totodată, 
ETCB nu va publica analize privind 
impozitele plătite, cifra de afaceri sau 
numărul de personal pe site-ul său web. 

LETONIA • O bancă letonă a lansat o inițiativă 
pentru a sprijini IMM-urile și companiile 
Fintech. 
• ALTUM (instituția financiară pentru 
dezvoltare națională) oferă garanții 
bancare și împrumuturi pentru 

• acoperirea de către stat a 75% din costurile 
concediilor medicale sau a salariilor salariaților pe 
perioada de încetare a activității ca urmare a SARS 
COV-2 - până la 700 EURO pe lună. 
• dacă angajatorul își întrerupe activitatea din cauza 
SARS COV-2 statul acordă sprijin angajaților în  

• pentru anumite industrii se vor aloca 
suplimentar 10 milioane euro pentru 
asistența medicală- în principal, 
achiziționarea de echipamente medicale; 
• concediul fiscal (impozit pe venit, 
TVA, acciză) pentru întreprinderile de 
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întreprinderile afectate de criza SARS 
Cov-2. Ratele dobânzilor la 
împrumuturile pentru întreprinderile din 
sectorul turistic vor fi reduse cu 50% 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
cu 15% pentru întreprinderile mari din 
turism și sectoarele conexe; 
• anularea plăților în avans privind 
impozitul pe venit pentru munca 
independentă de la 1 ianuarie 2020; 
• băncile comerciale (SEB, Swedbank și 
Luminor) au anunțat amânarea plăților 
pentru împrumuturi pentru afaceri și 
credite ipotecare pentru perioade cuprinse 
între trei și șase luni fără comision bancar 
suplimentar; 
• utilizarea fondurilor de rambursare a 
Trezoreriei Statului în valoare de 1 
miliard EURO ca garanții pentru 
împrumuturi de afaceri de urgență și 
garanții de împrumut; 

perioada de oprire a activității, prin plata lunară de 75% 
din salarii, limitată la 700 EURO (nesupusă impozitelor 
pe salarii), în perioada 14 martie - 14 mai 2020; 
• guvernul a decis să aloce 8 milioane euro bonusuri 
salariale persoanelor care lucrează în sectorul medical 
care se ocupă de SARS Cov-2 timp de trei luni, 
începând cu luna martie; 
• statul; acoperă concediul medical al salariaților din 
prima zi de boală. 

la 1 la 3 ani; 
• prelungirea termenului de depunere a 
declaraților fiscale până la 31 iulie 
2020.; 
 • municipiile au voie să prelungească 
termenele de plată a impozitelor pe 
proprietăți imobiliare; 
• adunările generale ale societăților cu 
răspundere limitată pot vota electronic; -
-alocarea a 0,3 milioane euro pentru 
achiziționarea de dispozitive inteligente 
pentru familiile nevoiașe pentru 
asigurarea învățământului la distanță. 
-emiterea de obligațiuni în valoare de 
550 de milioane euro la 26 martie. 
-serviciul de Venituri al Statului va plăti 
rambursările de TVA în termen de 30 de 
zile de la data limită de declarare a 
TVA. Efectul fiscal indicativ al măsurii 
ar fi estimat la euro 60 milioane.  

LITUANIA • guvernul a lansat un plan de sprijin de 5 
miliarde de euro, care include 500 de 
milioane de euro pentru menținerea 
lichidității în afaceri și 1 miliard de euro 
pentru accelerarea investițiilor. 
• planul de acțiune economică și 
financiară prevede accelerarea 
programelor de investiții prin accelerarea 
plăților și creșterea intensității finanțării. 
Acest plan își propune realocarea 
fondurilor de investiții ale UE către 
sănătate, ocuparea forței de muncă și 
afaceri,  

Ca parte a planului de sprijin, Guvernul prevede 
ajutoare în valoare totală de 500 de milioane euro 
pentru plata către salariații disponibilizați sau salariații 
cu timp de muncă redus salariului minim. Aceasta 
include plăți fixe către lucrătorii independenți care au 
contribuit anterior la sistemul de securitate socială.  

• Guvernul a decis amânarea plăților 
fiscale, precum și a plăților pentru 
consumul de gaze și energie electrică 
către compania de stat fără penalități.  

MALTA • 210 milioane euro (1,5% din PIB-ul 
Maltei în 2019) sunt alocate pentru a 
acoperi cheltuielile legate de SARS Cov-
2; 
• prin intermediul Băncii de Dezvoltare 
din Malta, Guvernul va garanta 

Începând cu 9 martie 2020, Guvernul va finanța: 
• pentru cei angajați în sectoarele cele mai afectate: 800 
euro pe lună pe angajat cu normă întreagă pentru 
întreprinderile sau angajații care au fost cel mai 
puternic afectați de SARS Cov-2 (500 euro / lună în 
cazul angajaților part-time). În cazul în care salariul 

- Guvernul va adopta măsuri pentru 
combaterea pandemiei în valoare totală 
de 800 de milioane euro. Parlamentul a 
aprobat o modificare a Legii asigurărilor 
sociale printr-o procedură legislativă 
rapidă prin care se introduc mai multe 
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împrumuturile acordate de băncile 
comerciale din Malta pentru a răspunde 
noilor cerințe de capital de lucru ale 
întreprinderilor care se confruntă cu 
perturbări ale fluxurilor de numerar din 
cauza pandemiei SARS Cov-2. Schema 
va permite băncilor comerciale, acreditate 
de Banca de Dezvoltare din Malta, să 
utilizeze fondul de garanție de 350 de 
milioane euro în scopul acordării de noi 
împrumuturi de capital de lucru în valoare 
de 777,8 milioane de euro. Valoarea 
maximă a împrumutului pentru fiecare 
companie este de 2 milioane de euro 
pentru IMM-uri și 5 milioane de euro 
pentru întreprinderile mari. Sumele mai 
mari necesită aprobarea prealabilă a 
Băncii de Dezvoltare din Malta și trebuie 
limitate la 4 milioane euro pentru IMM-
uri și 8 milioane euro pentru 
întreprinderile mari. Cu toate acestea, în 
toate cazurile, valoarea împrumutului nu 
trebuie să depășească 25% din cifra de 
afaceri totală a beneficiarului în 2019; 
-un moratoriu atât pentru dobânzi, cât și 
pentru rambursări de capital va fi acordat 
pentru o perioadă minimă de 6 luni, cu 
posibilitatea de a se prelungi la un an de 
la caz la caz; 
• guvernul va acorda o subvenție de 
dobândă de până la 2,5% la 
împrumuturile bancare. Subvenția este 
condiționată de plata  unei rate minime de 
0,1%. Subvenția are ca scop sprijinirea 
funcționării întreprinderilor în timpul 
perioadei de carantină impusă de COVID 
și, în cele din urmă, redresarea acestora; 
• instituțiile de credit și financiare 
autorizate de Autoritatea de Servicii 
Financiare din Malta au fost direcționate 

depășește 800 euro pe lună, angajatorii trebuie să 
asigure diferența de  plată. În cazul în care salariul 
depășește 1.200 de euro este necesar un avans minim de 
400 de euro pe angajat. Eligibilitatea pentru finanțare 
va fi determinată pe baza codurilor NACE 
(Nomenclatorul activităților economice) ale activității 
de afaceri. Sectoarele cele mai afectate publicate pe 
site-ul web al companiei Malta Enterprise. 
• pentru angajații din în sectoarele mai puțin afectate de 
SARS Cov-2 se asigură subvenționarea salariilor cu 
sume pornind de la 160 euro/lună până la 480 
euro/lună. Angajatorii care au fost constrânși să își 
concedieze angajații vor fi eligibili pentru această 
subvenție dacă își reangajează angajații disponibilizați. 
Sectoarele mai puțin afectate sunt de asemenea 
publicate pe site-ul web al Malta Enterprise. 
• se acordă o subvenție de 350 de euro angajatorilor 
pentru fiecare angajat care trebuie să fie în concediu de 
carantină obligatoriu; 
• salariații care și-au pierdut sau își vor pierde locul de 
muncă începând cu data de 9 martie 2020 vor beneficia 
de un ajutor de șomaj temporar de 800 euro pe lună 
(500 euro pe lună pentru salariații part-time) 
• persoanele cu dizabilități care trebuie să stea acasă din 
cauza problemelor de sănătate care pot apărea ca 
urmare a SARS Cov-2 și care nu pot lucra prin 
telemuncă vor avea dreptul la un ajutor de 800 euro pe 
lună pentru o perioadă determinată (500 euro pe lună 
pentru salariații part-time); 
• un ajutor de 800 euro pe lună (500 euro în cazul 
pentru salariații part-time) pentru unul dintre părinți 
(inclusiv părinții singuri) în cazul în care ia concediu 
suplimentar neplătit pentru a avea grijă de copii, pe 
perioada în care școlile rămân închise (când ambii 
părinți lucrează în sectorul privat); 
• o prestație de 800 euro pe lună (500 euro în cazul 
pentru salariații part-time)  pentru persoanele angajate 
în sectorul privat, care după 27 martie 2020 au primit 
ordin de a nu părăsi locuința, nu pot lucra de acasă și nu 
sunt plătiți de angajator în timpul absenței lor de la 

dispoziții tranzitorii: indemnizație de 
îngrijire (55% salariu brut) pentru 
părinții copiilor cu vârsta de până la 11 
ani sau 18 ani în caz de invaliditate (cost 
estimat la 319 milioane euro în 2020); 
concediu medical de carantină 
remunerat cu 55% din venitul zilnic 
(cost estimat la 338,5 milioane euro); 
indemnizație pentru angajatori pentru 
păstrarea unui loc de muncă (finanțat de 
către FSE și bugetul de stat) - 
angajatorii fiind obligați să mențină 
locul de muncă după carantină (costul 
estimat situându-se între 254 milioane 
euro și 299 milioane euro). 
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să ofere un moratoriu de șase luni privind 
rambursarea creditelor și a dobânzilor 
„pentru a sprijini persoanele vulnerabile 
din punct de vedere economic care au fost 
afectate semnificativ de focarul SARS 
Cov-2”. Moratoriul se aplică creditelor 
contractate înainte de 1 martie 2020 de 
către persoane fizice/ juridice și care pot 
demonstra că au fost afectate negativ de 
pandemie; 
 guvernul va accelera rambursările de 
TVA pentru a ajuta lichiditatea financiară 
a angajatorilor și a angajaților 
independenți. 

muncă; 
• angajatorii care investesc într-un sistem de telemuncă 
pot beneficia de o subvenție de până la 4000 euro,  
plafonată la 500 euro per contract de telemuncă, 
acordată în limita a 45% din costurile eligibile; 
-acordarea de subvenții pentru chirii sau subvenții 
sporite pentru chirii angajaților care își pierd locul de 
muncă și au chirie de plătit. 

SLOVENIA - linii de credit la Banca SID, Fondul 
pentru Întreprinderi Sloven și Fondul 
Sloven de Dezvoltare Regională; 
- banca de export și dezvoltare deținută de 
stat SID Bank ar putea adopta o a doua 
rundă de măsuri anticiclice în cazul în 
care contagiunea nu este oprită, de 
exemplu, printr-un fond anticiclic 
special; ar putea fi prevăzute scheme de 
garantare pentru anumite sectoare; iar 
pentru companiile orientate la export, SID 
Bank va oferi mai multe instrumente de 
asigurare; 
- ajutor pentru companii aflate în 
dificultate, telemuncă și cazuri de 
carantină; 
- măsuri pentru promovarea turismului. 

- cofinanțarea concedierilor temporare; 
- măsuri privind lucrătorii independenți; 
- statul va plăti contribuțiile pentru pensii și asigurarea 
de invaliditate angajatorilor pentru angajați; 
- majoritatea angajaților vor primi un supliment lunar 
de 200 euro; 
- muncitori disponibilizați temporar obțin 80% din 
salariul de bază, statul plătind toată această sumă și 
contribuțiile sociale aferente (cu anumite condiții); 
- companiile independente afectate în mod semnificativ 
de criză obțin venituri de bază lunare timp de 3 luni și 
contribuții sociale plătite de stat. 

- Garanții guvernamentale și linii de 
credit disponibile pentru sprijin 
financiar pentru întreprinderile afectate, 
în special IMM-urile (600 milioane 
euro). 
- 200 de milioane euro suplimentari de 
la SID Bank pentru noi măsuri 
financiare implementate direct sau prin 
bănci pentru a asigura lichiditate; 
- Fondul Slovac pentru Întreprinderi 
pune la dispoziție 115 milioane euro 
pentru IMM-uri, în timp ce Fondul 
Sloven pentru Dezvoltare Regională 
oferă un sistem în cadrul căruia 
companiile pot răscumpăra datoriile. 

UNGARIA - rambursările împrumuturilor se 
suspendă până la sfârșitul anului 2020 
pentru toți persoanele fizice și juridice 
care au luat împrumuturi înainte de 18 
martie; 
- imprumuturile pentru afaceri pe termen 
scurt sunt prelungite până la 30 iulie; 
- rata procentuală anuală (APR) a noilor 
împrumuturi pentru consum este 

- reglementările privind ocuparea forței de muncă vor fi 
flexibile pentru a facilita acordurile dintre angajați și 
angajatori în situația actuală; 
- angajatorul poate modifica programul de lucru, în 
termen de 96 de ore înainte de începerea efectivă a 
lucrării; 
- telemunca poate fi stabilită unilateral; 
- intreprinderile din sectoarele afectate grav de criză 
(HORECA, turismul, industria de divertisment, 

- Întreprinderile mici din cadrul schemei 
fiscale simplificate „KATA” sunt scutite 
de la plata plăților forfetare până la 
sfârșitul lunii iunie.  
- Întreprinderile din sectorul turistic sunt 
scutite de la plata impozitului / 
contribuției de stat pe dezvoltarea 
turismului până la sfârșitul lunii 
iunie. Întreprinderile media sunt, de 

115 
 



maximizată la rata Băncii Centrale plus 
5%; 
-băncile comerciale își pot folosi 
împrumuturile pentru întreprinderile mari 
ca garanții; 
- Banca Națională a anunțat introducerea 
de noi linii de credit la băncile comerciale 
cu 3, 6 și 12 luni, respectiv 3 și 5 ani; 
- in același timp, băncile trebuie să 
depună garanții la Banca Națională pentru 
credit - pentru aceste garanții, băncile își 
pot folosi portofoliul de credite cu 
întreprinderi mari (valoarea estimată a 
acestor credite pentru întreprinderile mari 
este de 7,4 miliarde euro) și alte garanții 
gratuite (suma estimată de garanțiile 
gratuite ale sectorului bancar sunt de 2 
miliarde euro);  
- Banca Națională va deroga de la 
sancționarea băncilor comerciale pentru 
nerespectarea cerințelor minime de 
rezervă. 

industria sportivă, serviciile culturale, transportul de 
pasageri) sunt scutite de la plata contribuției de 
securitate socială a angajatorilor până la sfârșitul 
anului. Cercul întreprinderilor eligibile a fost extins - în 
prezent, peste 81.000 de întreprinderi pot fi angajate din 
aceste măsuri din 25 de domenii de activitate diferite.  

asemenea, scutite de la plata 
contribuțiilor la asigurările sociale. 

Sursa: https://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999647168 
https://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=detalii&id=999647490 
https://www.fngcimm.ro/imm-invest 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/government-response-global-landscape.html 
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