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Potrivit unui sondaj 
realizat de IRSOP, eco-
nomia este acum îngrijo-
rarea centrală a oameni-
lor. Peste 70% consideră 
că prăbușirea economiei 
reprezintă un pericol mai 
mare decât pandemia de 
coronavirus. Când au fost 
întrebați de starea pe ca-
re au căpătat-o în urma 
situației create de pande-
mie, 44% au răspuns că 
se simt îngrijorați, 38% 
au spus că se simt încre-
zători, 10% au spus că se 
simt indiferenți, iar 8% 
s-au declarat deprimați. 
Când au fost întrebați 
despre viitorul epidemi-
ei, 71% dintre cei care 
au răspuns consideră că 
„rămâne cu noi”. În lu-
na aprilie, majoritatea 
populației a reușit  să-și 
mențină nivelul de trai. 
Totuși, gospodăriile în-
cep să semnaleze îngus-
tări, mai ales sub forma 
dispariției venitului dispo-
nibil (38%) și a șomajului 
efectiv, potențial sau în 
familie (19%). Când veni-
tul disponibil se evaporă, 
gospodăriile reduc consu-
mul și economisirea. Ce-
rerea agregată scade și 
economia în ansamblu 
începe să sufere, potrivit 
sondajului. 

Soluții pentru 
limitarea 
pierderilor 

CCIR a anunțat că 
are 73 de soluții pe ca-
re le-a propus Guvernului 
României care pot spri-
jini, în mod eficient, limi-
tarea pierderilor suferite 
de comunitatea de afa-
ceri și vor avea menirea 
de a reconsolida afacerile 
românești atât pe dura-
ta stării de urgență, cât și 
după finalizarea acesteia.

Pe plan economic, pe 
lângă măsurile anunțate 
deja de Guvern legate de 
redeschiderea treptată 
a unor activități și servi-
cii economice, CCIR pro-
pune subvenționarea, to-
tală sau parțială, a unor 
cursuri de inițiere și per-
fecționare a personalului 

dar vine cu soluția dema-
rării unei campanii pentru 
susținerea și promovarea 
producătorilor autohtoni, 
a afacerilor locale, prin 
crearea unui mecanism 
on-line – o platformă un-
de producătorii, comer-
cianții, serviciile specifice 
unei anumite zone terito-
riale să se poată înscrie, 
facilitându-se, prin inter-
mediul acesteia, încheie-
rea de contracte și tran-
zacționarea diverselor 
mărfuri.

CCIR vede necesa-
ră suplimentarea finan-
țării în cadrul programu-
lui IMM Invest, respec-
tiv extinderea programu-
lui pentru finanțarea a cel 
puțin 100.000 de între-
prinderi. De asemenea, 
CCIR mai are în vedere 
instituirea unui Program 
național de susținere a 
parcurilor industriale și a 
incubatoarelor de afaceri.

Măsuri financiare 
și fiscale, vizând 
Consilii Locale

CCIR propune la 
acest capitol plata TVA la 
încasare, respectiv plata 
la zi a sumelor TVA de re-
cuperat de la stat, scuti-
rea de la plata impozitului 
de profit aferent anului 
2019 și 2020, dacă aces-
te sume sunt reinvesti-
te și acordarea unor sub-
venții destinate investiții-
lor, dacă numărul mediu 
al salariaților crește cu 
10% față de anul prece-
dent. Este propusă și mo-
dificarea Codului Fiscal în 
sensul instituirii posibili-
tății (în cursul anului pen-
tru care se acordă scuti-
rea) pentru Consiliile Lo-
cale de a acorda, pentru 
agenții economici a căror 
cifră de afaceri a scăzut 
cu peste 25%, reduce-
rea cotei pentru impozi-
tul pe clădirile nereziden-
țiale aflate în proprietatea 
acestora din urmă, până 
la nivelul minim prevăzut 
la art. 460 alin. (2) din 
Codul fiscal, respectiv la 
0,2% sau chiar scutirea 
de impozit pentru astfel 

de proprietăți pe perioa-
da situației de urgență și 
ulterior pentru cel puțin 
12 luni, perioadă necesa-
ră de refacere a mediului 
de afaceri. O altă măsu-
ră prevede instituirea po-
sibilității (în cursul anu-
lui pentru care se acordă 
scutirea) pentru Consilii-
le Locale de reducere în 
cursul anului fiscal a co-
telor adiționale la impozi-
tele locale adoptate prin 
HCL în baza art. 489 din 
Codul fiscal, cu referire 
la posibilitatea de majo-
rare cu 50% față de ni-
velurile maxime stabili-
te prin Codul Fiscal. Tot 
pentru Consiliile Loca-
le, CCIR propune institu-
irea posibilității de scuti-
re (în  cursul anului pen-
tru care se acordă scuti-
rea) a taxelor de concesi-
une/redevențelor, a taxei 
pe clădiri și taxelor pe te-
renuri pe perioada decla-
rării stării de urgență. 

Măsuri pentru 
forța de muncă

Continuarea plății șo-
majului tehnic pentru în-
că minim 3 luni după în-
cetarea stării de urgență, 
pentru acei salariați ca-
re încă nu pot fi reînca-
drați în muncă și  scuti-
rea de la plata contribu-
țiilor sociale și a impozi-
tului specific pe perioada 
stării de urgență și până 
la 6 luni de la data înce-
tării acesteia pentru sala-
riile (indemnizațiile) afe-
rente șomajului tehnic, 
sunt alte măsuri propuse 
de CCIR. Se cere și impli-
carea ANOFM și a Agenți-
ilor Județene pentru Ocu-
parea Forței de Muncă în 
activitățile de mediere în-
tre cererea și oferta de 
forță de muncă, începând 
cu lucrătorii din agricultu-
ră și construcții. Concret, 
se propune să se solici-
te din partea angajatori-
lor necesarul de lucrători, 
pe categorii de calificări, 
și să fie afișate, pe site-

urile publice, locurile de 
muncă disponibile, astfel 
încât să fie încurajate cu 
prioritate angajările lucră-
torilor români. Instituția 
propune și modificarea 
O.U.G. nr. 158/2005 pri-
vind concediile și indem-
nizațiile de asigurări soci-
ale de sănătate, astfel în-
cât și persoanele fizice in-
dependente (autorizate) 
sa poată fi indemnizate la 
un nivel minim – în con-
dițiile în care sunt o se-
rie de activități cu sezo-
nalitate mare care nu au 
obținut venituri în ultime-
le șase luni. Este solicitată 
în lista de măsuri și abro-
garea H.G. nr. 903/2016 
pentru aprobarea Planu-
lui național de mobilitate 
concomitent cu modifica-
rea art. 751 din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj. 
O altă măsură destinată 
forței de muncă se referă 
la modificarea legislației 
privind angajații sezonieri 
(în special pentru cei care 
lucrează în turismul de li-
toral), astfel încât aceștia 
să poată beneficia de aju-
tor de șomaj, la sfârșitul 
sezonului estival.

CCIR mai  propune 
suportarea impozitelor și 
a contribuțiilor de asigu-
rări sociale, de asigurări 
sociale de sănătate, pre-
cum și a plății contribuției 
asiguratorii pentru mun-
că, aferente indemniza-
ției prevăzute de Legea 
nr. 19/2020 modificată si 
completată, de la bugetul 
de Stat și nu de către an-

gajator, așa cum este re-
glementat în prezent.

Implementarea de 
fonduri europene

La acest capitol este 
propusă extinderea pe-
rioadei de implementa-
re a proiectelor finanța-
te din fonduri europene 
aflate în derulare, dinco-
lo de perioada maximă 
prevăzută inițial, precum 
și demararea unor pro-
grame cu finanțare din 
fonduri europene, prin 
POR,  POCU etc. având ca 
obiectiv calificarea, reca-
lificarea și perfecționarea 
forței de muncă, dotarea 
cu echipamente și mate-
riale necesare desfășură-
rii activității acestora în 
noile condiții de ”convie-
țuire” cu noul coronavi-
rus, precum și pentru di-
gitalizarea activităților în-
treprinderilor.

Demararea 
marilor investiții

Specialiștii propun 
realizarea, cu priorita-
te, de investiții din fon-
duri publice pentru con-
strucția și reparația de 
autostrăzi, drumuri na-
ționale și județene, de-
mararea marilor investiții 
în infrastructură – trans-
porturi, sănătate, educa-
ție, energie și mediu, cu 
acordarea unor drepturi 
prioritare în licitațiile pen-
tru execuție către compa-
niile din România, cât și 
realizarea urgentă de in-

vestiții din fonduri publice 
pentru modernizarea in-
frastructurii de transport 
– căile feroviare deteri-
orate, extinderea și mo-
dernizarea aeroporturilor 
etc. CCIR mai are în ve-
dere între altele și finan-
țarea de lucrări edilitare 
prin PNDL și identificarea, 
cât mai rapidă, a unor so-
luții viabile pentru finan-
țarea lucrărilor de reface-
re sau extindere a rețelei 
de irigații.

Sprijin pentru 
agricultură

CCIR propune reali-
zarea de plăți anticipate 
ale subvențiilor în agri-
cultură, pentru a permi-
te fermierilor să înfiin-
țeze culturi agricole, să 
efectueze lucrările agri-
cole necesare și să achi-
ziționeze mașini, utilaje și 
echipamente agricole ne-
cesare, dar și realizarea 
de investiții pentru reac-
tivarea sistemelor de iri-
gații. Alte măsuri prevăd 
subvenționarea, măcar 
parțială, a costului ener-
giei electrice consumate 
pentru apa pompată pen-
tru irigații în treptele 3-4 
de udare, precum și re-
luarea și extinderea pro-
gramelor de creare a per-
delelor forestiere, pentru 
protejarea culturilor agri-
cole de secetă, ori înfiin-
țarea, cu credite având 
dobânda subvenționată, 
a unităților de procesare 
a legumelor și fructelor 
produse în România

Economia îngrijorează mai mult decât pandemia

Peste 70% dintre români cred că prăbuşirea 
economiei reprezintă un pericol mai mare decât 
epidemia de coronavirus. Din fericire, specialiştii 
vin cu soluții. Camera de Comerț şi Industrie a 
României are 73 de măsuri menite să inducă 
efecte pozitive pe plan economic, financiar, 
investițional, al pieței muncii şi în domeniul 
agriculturii. 
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Economiștii propun 73 de 
soluţii pentru afaceri


