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Măsuri pentru ROMÂNIA 

 

Către: Guvernul României 
În atenția: Domnului Ludovic ORBAN, prim-ministru al României 
 
În copie: 
Domnului Virgil-Daniel POPESCU, ministru al Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri 
Domnului Cosmin MARINESCU, Consilier Prezidențial 

 

Introducere 

Cetățenii și mediul privat nu pot prospera decât dacă economia îi susține. În acest 
sens, este esențial ca întreprinderile mici și mijlocii și în genere antreprenorii, 
care formează coloana vertebrală a economiei să aibă libertatea necesară pentru 
a-și desfășura activitatea în condiții cât mai aproape de normal. Dată fiind situația 
actuală dificilă în care ne aflăm, este impetuos necesar să se ia măsuri de sprijin 
a mediului privat astfel încât revenirea după perioada de izolare socială și 
economică să fie ușor de trecut iar impactul economic să fie cât mai redus pentru 
antreprenori și societate în ansamblu.  

Având ca și exemplu experiența celorlalte state care se confruntă cu criza creată 
de coronavirus, CONAF a creionat o serie de măsuri necesare a fi aplicate în 
regim de urgență pentru a împiedica erodarea evoluției macroeconomice a țării. 
Sub nicio formă nu trebuie subestimată profunzimea și durata scăderii economice 
și trebuie intervenit pentru redresarea companiilor, crearea unui echilibru 
fundamental în sensul diminuării inegalităților și impactului economic, investiții 
în domenii strategice precum sectorul construcțiilor, gazelor naturale, etc.  
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Măsuri imediate necesare:  

Criza echipamentelor de producție. 

 
1. Inițierea unei platforme centralizate de cerere și ofertă.  

Necesitatea: În acest moment se crează un flux eronat al cererii pe piață– datorită 
faptului că o cerere exprimată public de o unitate spitalicească ajunge să fie supra-
ofertată de sponsori, în vreme ce alte unități rămân lipsite de mijloace. 
Exemplu: Un spital din jud. Teleorman, avea nevoie de 50.000 de seturi de 
echipamente (combinezon, mască, vizieră, botoși speciali, manuși nitril). 
Necesarul lor a fost preluat de 3 ONG-uri și 5 oameni de afaceri din județ. Astfel, 
furnizorii au primit cererea ca pe un necesar de 8 ori mai mare decât nevoia reală, 
ceea ce a contribuit masiv la achiziții exagerate, care au determinat creșterea 
costurilor de transport și investiții care au blocat lichidități și furnizori. 

Soluție: Centralizarea oficială și reală, asumată, a necesarului, astfel încât să se 
poată evalua corect nevoia reală. Se poate realiza sub formă de platformă on-line 
“bursa echipamentelor medicale”, însoțită de promovarea acestei platforme prin 
toate canalele media, pentru a direcționa eforturile donatorilor către spitalele 
aflate în necesitate.  

 

2. Digitalizarea sistemului de sănătate, digitaizarea administrației publice. 
 
Necesitate: Este necesară sprijinirea digitalizării, atât în sectorul privat cât și cel 
public. În statele membre cu cele mai dezvoltate servicii online, canalul online 
este canalul implicit pentru până la 43 % dintre serviciile destinate cetățenilor. 
Cu toate acestea, 48 % dintre cetățenii UE care au nevoie să apeleze la serviciile 
publice nu pot încă să utilizeze canalul online, principalul obstacol fiind lipsa 
competențelor. De exemplu, 10 % dintre serviciile necesare pentru începerea unei 
afaceri au fost automatizate, dar această cifră este mult mai scăzută pentru 
serviciile destinate cetățenilor.  
Digitalizarea are efecte şi asupra mobilitǎţii forței de muncă, facilitând 
combinarea muncii cu viaţa privatǎ. În principiu, formele mobile de muncă pot fi 
avantajoase pentru angajați și angajatori deopotrivă, dar pentru aceasta este 
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nevoie de includerea în contractele de muncǎ a unor specificaţii suplimentare, 
care sǎ trateze cu claritate particularitǎţile legate de specificul muncii la distanţǎ. 
Studiile arată că, o creștere de 10% a gradului de digitalizare ar duce la o scădere 
cu 1,02% a ratei șomajului, cel mai mare efect resimţindu-se în economiile 
emergente din Asia de Est, Asia de Sud și America Latină, care beneficiazǎ în 
total de peste 4 milioane de locuri de muncă create ca urmare a digitalizǎrii 
acestor regiuni. Este impetuos să avem o infrastructură tehnologică uniformizată 
în cadrul instituţiilor publice cât și preocupări în ceea priveşte dezvoltarea 
competenţelor digitale necesare în aparatul administrativ. 
 
Soluție:  Este necesară  sprijinirea digitalizării sistemului de sănătate prin 
modificarea  cadrului legislativ care să permită salvarea datelor și procedurilor 
printr-un sistem  unitar folosind inteligența artificială și stocând date ce pot fi 
utilizate ulterior în diagnostic sau partea de propunere tratamente. Un sistem 
unitar, actualizat în permanență, din care să facă parte și farmaciile, medicii de 
familie și casele de asigurari de sănătate. 
De asemenea, pot fi încheiate convenţii pentru optimizarea interacţiunii cu 
instituţiile guvernamentale (de ex., între instituţii bancare şi agenţii naţionale de 
administrare fiscală), iar sistemele digitale facilitează dezvoltarea incluziunii 
sociale sau aplicaţiile consolidate de self-service din aria serviciilor financiare, 
medicale, sociale, imobiliare, transport (e-tax, e-health, servicii de asigurări şi 
fonduri de pensii, istoric medical, etc). 
 

3. Liberalizarea circulației de consumabile de protecție și medicale pentru 
agenții private.  

Necesitate: capacitatea statului de a gestiona în mod centralizat distribuția de 
echipamente de protecție este limitată încă din acest stadiu al epidemiei. 
Contractele gestionate exclusiv de stat se dovedesc a avea termene de livrare mari 
și pe măsura ce criza la nivel mondial se extinde, este îndoielnică posibilitatea 
producătorilor străini de a onora comenzi în următoarele 2-3 luni (a se vedea 
comenzile blocate pentru ventilatoare, sau supra-ofertarea măștilor la 
producătorii chinezi de către SUA).  

Soluție: susținerea de către stat a unei politici liberale de auto-gestionare a 
agenților economici prin prisma asigurării necesarului de echipamente de 
protecție și testare, din orice surse identificate (interne sau importuri). 
În condițiile în care importurile firmelor private sunt amenințate cu 
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rechiziționarea și confiscarea, nici un agent economic nu își va risca lichiditățile 
pentru a pune pe piață produse de maximă necesitate (măști, combinezoane, 
dezinfectanți, teste). Aceasta va genera o lipsă din ce în ce mai acută de 
consumabile medicale.  

Din informațiile noastre, inclusiv o mare parte din personalul medical este dispus 
să își susțină achizițiile de echipamente de protecție din fonduri personale, 
problema însă este absența completă de pe piață a oricărui produs. 
Cu un efort minimal, statul trebuie doar să asigure evitarea speculei, însă trebuie 
să încurajeze plasarea în regim privat de consumabile medicale pe piață, din 
fondurile agenților economici.  

Un exemplu de bună practică în acest sens îl constituie Administrația pentru 
Medicamente din Australia, care pe pagina sa de web a publicat o listă cu 
producătorii agreați pentru importul de teste SARS-CoV-2, importul fiind permis 
oricărui agent economic: https://www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-
artg-legal-supply-australia  

 

4. Preluarea și implementarea de bune practici dezvoltate de țările care au 
gestionat cu succes epidemia.  

Necesitate: în acest moment, în lume, la nivel național, există mai multe practici 
de abordare a epidemiei, fiecare țară creionându-și propria strategie. 
Este imperios necesar ca la nivel guvernamental să se analizeze și să se adopte 
acele măsuri de bună practică ce s-au dovedit eficiente în țări precum Coreea de 
Sud, Taiwan, Japonia, dar și preluarea unor măsuri parțiale ale altor state.  

Copierea cap-coadă a unui mod de abordare a epidemiei de la țări precum Italia, 
Spania sau Franța, va avea aceleași consecințe grave asupra populației și 
economiei ca și în aceste țări. Axarea exclusivă pe strategia carantinării nu 
înlătură riscul ca după ieșirea din carantină epidemia să reizbucnească, cu efecte 
devastatoare pe fondul unui sistem medical deja afectat și a unei economii 
incapabilă să susțină alte măsuri de sprijin.  
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Exemplu de bune practici: 
 
- Testarea masivă a populației, chiar și cu teste rapide, pentru izolarea de 
urgență (și tratarea din timp) a cazurilor pozitive. În ciuda vocilor negative care 
au blamat lipsa de acuratețe a testelor non PCR, țările din Asia le-au folosit cu 
mare succes, având în vedere că acestea au 5 mari calități: 
 
o Pot fi utilizate și în afara unui cadru spitalicesc (deci ambulatoriu, mai ales de 
către companiile care au nevoie să își testeze angajații datorită expunerii– 
companii de transport, servicii publice, unități de producție alimente, etc). 
 
o Conform informațiilor oferite de diverși producători, au rezultate fals pozitive 
într-o marjă perfect acceptabilă (max. 1%). 

 
o Conform informațiilor oferite de diverși producători, identifică persoanele 
imunizate (care au dezvoltat anticorpi IgG și la care au dispărut anticorpii IgM) 
cu aceeași marjă de precizie; persoanele imunizate se pot întoarce la activitatea 
curentă fără riscul de a contacta boala sau de a o răspândi (cel puțin pentru o 
perioadă de timp, exact ca și în cazul gripei comune). 

 
o Sunt foarte ieftine comparativ cu soluțiile PCR. 

 
o Sunt foarte rapide comparativ cu soluțiile PCR (10-15 min) ceea ce permite 
izolarea imediată a persoanei dovedită pozitiv.  

Nota bene: în acest moment, datorită lipsei testării, ajung să fie incluse în statistici 
exclusiv cazurile grave de pacienți. Rezultatul final al acestei politici va fi o rată 
de mortalitate (statistică) mult mai mare a României decât a celorlalte state, ceea 
ce va pune mare presiune pe imaginea Guvernului după perioada de carantină. 
Testarea în masă, chiar dacă va ridica numărul cazurilor evidențiate statistic, va 
menține o mortalitate scăzută, ceea ce va conferi încredere populației în strategia 
guvernamentală (vezi cazul Germaniei).  

-  Menținerea în funcțiune a acelor agenți economici care pot aduce plus 
valoare în perioada de criză, cu măsuri de precauție, protecție, testare permanentă 
și distanțare socială, de exemplu: unitățile de producție, inclusiv cei din domenii 
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non- esențiale, dar care au în derulare contracte de export sau pentru piața internă; 
firmele de transport, etc...  

-  Organizarea (după modelul SUA) a unor puncte de tip drive-in de testare 
Covid -19, sub coordonare medicală; este de luat în calcul inclusiv apelarea la 
entități private de medicină, inclusiv prin prestarea serviciilor de testare contra 
cost, la prețuri rezonabile și nu speculative. Aceasta ar degreva sistemul public 
de sănătate de o răspundere imposibil de asumat în condiții de creștere 
exponențială a numărului de cazuri.  

-  Eliberarea unor certificate medicale de imunitate, pentru persoanele 
vindecate și imunizate, pentru a se putea întoarce la serviciu și în societate în 
condiții de siguranță.  

Nota bene: în acest moment persoanele vindecate și imunizate pot fi mult mai 
multe decât cele din datele oficiale, având în vedere că nu s-a efectuat testarea 
persoanelor care au dezvoltat simptome dar au depășit boala stând izolate la 
domiciliu și fără tratament spitalizat. Această abordare este dezvoltată în prezent 
în Germania, inclusiv analizată la nivelul Comisiei Europene, însă metoda avută 
în vedere de nemți este mult prea complexă pentru a fi implementată în timp util 
în România; aceasta presupune dezvoltarea unei platforme electronice și 
eliberarea unor “pașapoarte electronice de imunitate”. Soluția simplificată, 
aplicabilă imediat, ar fi eliberarea de către medicul de familie a unui certificat 
medical, însă, și această măsura presupune creșterea capacității de testare, 
inclusiv prin teste rapide achiziționate în regim privat de persoanele fizice sau 
juridice, cu instruirea corespunzatoare asupra utilizării lor.  

 

5. Ghidul de calitate  

Necesitate: toate echipamentele medicale trebuie realizate la anumite standarde 
de calitate, ceea ce nu trebuie să însemne îngrădirea producției, ci încadrarea 
corespunzătoare a produselor pe nivelul de calitate/protecție corespunzător. 
Exemplu: În Franța s-a realizat un ghid de realizare a măștilor-barieră, care să 
permită tuturor confecționerilor din țară, să aibă acces la o opinie avizată de 
realizare și la o listă cu materiale care pot fi eficiente. În multe alte țări, 
Ministerele Sanătății sau centre specializate, publică tipare, compoziții, surse de 
materii prime, care să facilitateze accesul micilor producători la informații 
corecte și avizate astfel încât să se poată realiza materialele atât de necesare, în 
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regie proprie. Un studiu recent în Coreea, preluat de presa internațională, a 
demonstrat că orice tip de mască protejează împotriva infecției într-o masură mai 
mică sau mai mare. Spre exemplu, dacă o mască chirurgicală N95 protejează 
99%, iar una de unică folosință oferă protecție de 50%, o simplă mască de bumbac 
protejează 30% împotriva infecției. Concluzia specialiștilor coreeni este însă că, 
la nivel de mase, orice filtru de protecție este mai bun decât nici un filtru, deoarece 
reducerea chiar și cu 30% a gradului de infectare are efecte exponențiale în câteva 
luni.  

Susținem cu argumente și exemple concrete (la cerere), că antreprenorii din 
industria de confecționare au capacitatea să se implice și să se reprofileze foarte 
rapid. Au însă nevoie de suport și de acces la informații avizate, însă au nevoie și 
de:  

•  Ridicarea barierelor birocratice.  
•  Suport informațional (know how) și de acces la informații avizate. 

Standardizările și respectarea strictă a acestor standarde sunt vitale pentru 
domeniul medical, însă pentru restul populației, orice măsură de prevenție are 
efecte majore pe termen mediu– lung. 

 
Soluție: Preluarea (tot ca model de bune practici) și promovarea pentru 
producătorii români, a unor ghiduri de calitate pentru realizarea consumabilelor 
și echipamentelor de protecție.  

 

6. Ajustarea / simplificarea metodologiilor de autorizare a producătorilor.  

Necesitate: Pentru consumabilele de maximă urgență, care urmează a fi folosite 
în alte condiții decât în unități medicale (unde este nevoie să se mențină 
standardul ridicat de siguranță ca și până acum), este necesară relaxarea 
procedurilor de autorizare a producătorilor autohtoni, pentru a putea livra pe piață 
dezinfectanți, măști, combinezoane.  

Soluție: Simplificarea, numai pentru perioada de criză pe care o vom traversa, a 
metodologiilor de autorizare a producției pentru echipamente de protecție, 
consumabile și dezinfectanți, altele decât cele pentru uz spitalicesc. Facilitarea 
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creditării cu dobândă preferențială pentru IMM-urile care au idei sustenabile de 
redresare economică sau idei de investiții în domeniile de urgentă necesitate.  

 

7. Degrevarea temporară a bugetului de stat de anumite cheltuieli 
nejustificate în perioada de criză.  

Necesitate: pentru că o mare parte din efortul guvernamental prezent are nevoie 
de o sursă de finanțare și pentru că mediul de afaceri privat nu mai generează la 
capacitate sursele de finanțare din perioada normală a economiei, se impune 
operarea de ajustări în anumite capitole de cheltuieli bugetare.  

Soluție: Suspendarea plăților excedentare pentru funcționarii publici, alții decât 
cei direct implicați în gestionarea problemelor economice și sociale generate de 
criză. 

 

8. Piața muncii și persoanele revenite din diaspora.  

Necesitate: este de așteptat ca persoanele întoarse din diaspora să rămână în țară 
o perioadă relativ îndelungată. Pentru a evita problemele sociale pe care această 
categorie de populație le-ar putea genera, în absența unor venituri și în 
imposibilitatea statului de a asigura ajutoare sociale pe fondul diminuării 
încasărilor bugetare, este nevoie de un plan de integrare în muncă a acestor 
persoane.  

Soluție: Realizarea urgentă a unui recensământ al persoanelor întoarse în țară, în 
această perioadă și cuantificarea calificărilor/experiențelor acestora (servicii de 
consiliere profesională), astfel încât să putem identifica rapid soluții de plasare a 
acestora, post-criză (ex: construcții, agricultură, servicii publice, etc). Încadrarea 
acestora încă din perioada de criză, după ieșirea din izolare la domiciliu, în 
rândurile populației active, necesară pentru diverse activități din domeniul public 
(dezinfectare, igienizare) dar și din domeniul construcțiilor de infrastructură, 
agricultură, etc.  
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9. Stoparea distrugerii infrastructurii de turism datorită carantinelor 
obligatorii.  

Necesitate: au fost semnalate situații în care persoanele plasate în carantină în 
diverse unități hoteliere sau în alte unități de carantină, au distrus interioarele și 
au vandalizat mobilierul și instalațiile. Este necesară stoparea acestui fenomen, 
pedepsirea vinovaților și recuperarea prejudiciilor.  

Soluție: Lansarea unei campanii publice de informare cu privire la consecințele 
penale ale acestui gen de comportament și declanșarea unor proceduri în regim 
de urgență de recuperare a prejudiciului de la persoanele vinovate; este de așteptat 
ca multe dintre acestea să dețină proprietăți în țară, care pot fi puse sub sechestru 
până la soluționarea litigiilor. Statul va trebui să despăgubească unitățile de 
cazare pentru pagubele create, urmând să recupereze prejudiciul după 
consumarea în instanță a proceselor penale și civile de la persoanele vinovate.  

 

10. Măsuri de stimulare a IMM-urilor acordate de guvern (în cuantumul 
câștigului salarial mediu brut per angajat) pe perioada stării de urgență 
pentru fiecare angajat păstrat timp de 6 luni.  

Necesitate: Menținerea numărului de angajați în întreprinderile mici și mijlocii, 
fără de care rata șomajului (imposibil de anticipat în acest moment) ar genera 
cheluieli bugetare certe și pe perioadă îndelungată. Eliminarea șomajului tehnic 
și înlocuirea lui cu măsuri de stimulare a companiilor private în cuantumul 
salariului mediu brut, va elimina și inechitatea dintre sectorul public și cel privat.  

Fără stimulente acordate mediului privat, rata șomajului ar putea depăși 12% la 
nivel mondial, iar experiența crizelor anterioare ne-a învățat că, cu cât este mai 
tardivă redresarea companiilor cu atât se va prelungi asistența socială a 
angajaților disponibilizați, iar consumul va avea de suferit, creându-se astfel 
dezechilibre fundamentale în economie. 
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Soluție: Aplicarea modelelor de susținere economică oferite de Germania, 
Danemarca, Elveția, Australia, prin care se asigură în primul rând resursa umană. 
Provocările economice și presiunea asupra bugetului de stat și asigurărilor sociale 
este extrem de mare în contextul în care la ora actuală vorbim de cel puțin 900.000 
de contracte de muncă suspendate, ceea ce va conduce implicit la o creștere a 
presiunii fiscale în condițiile reducerii activității economice în România.  

Astfel încât propunerea noastră este de a sprijini antreprenorii să mențină 
angajații și nu să ii trimită în șomaj/șomaj tehnic. Practic antreprenorul își 
conservă resursa umană (beneficiind de subvenție) iar angajatul beneficiază în 
continuare de vechime în câmpul muncii, are resursele financiare pentru 
asigurarea coșului zilnic, etc.  

Un astfel de program ar încetini ritmul concedierilor și ar ajuta totodată economia 
românescă, reducând riscul pierderii locului de muncă.  
 
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, prin  reprezentanții și 
membrii săi, vă mulțumește pentru timpul acordat și sutem deschiși pentru un 
dialog constructiv care să prevină sau chiar să conducă la diminuarea efectelor 
negative, generatoare de riscuri și vulnerabilități la scară macroeconomică. 

 

Cu stimă, 

Cristina Chiriac  

Președinte CONAF  

 
CONAF – www.conaf.ro, reuneşte interesele femeilor antreprenori, promovează și susține antreprenoriatul românesc, 
deschizând orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. Confederația a luat ființă ca urmare a 
necesității de a crea o cultură antreprenorială adaptată la noile trenduri în materie de business. Astăzi 28,9% din antreprenorii 
români sunt femei, iar vocea femeilor antreprenor trebuie să se facă auzită. CONAF s-a născut prin asocierea a 2 Federații 
patronale, 6 Patronate și 5 Asociații naționale.  


