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Conținutul acestui Buletin informativ este realizat pe baza propunerilor Dumneavoastră
de echipa de cercetători de la I.N.C.D. Turism București

CUVÂNT ÎNAINTE
România și lumea trec printr-o perioadă foarte dificilă. Atât pentru sănătatea noastră
cât și pentru sănătatea economiei. Este evident și inevitabil că nu vom scăpa de
efectele economice ale crizei dar, depinde de noi, să luăm din timp măsurile necesare
pentru a-i limita efectele.
Rostul acestui buletin informativ – ”CĂUTĂM SOLUȚII” – este să punem cap la cap
propunerile noastre, ale Dumneavoastră, și, împreună, să construim un proiect
anticriză care să ne ajute în depășirea crizei pentru domeniul turistic. Evident, într-un
context mai amplu, cel al întregii economii, cel al economiei globale.
Le mulțumim tuturor acelora care și-au exprimat interesul să participe sau numai să
afle informații, idei, soluții și propuneri legate de relansarea domeniului turismului.
Demers pe care îl considerăm ca unul cât se poate de responsabil fiindcă,
Dumneavoastră, cei care lucrați în economia reală și vă confruntați zilnic cu probleme
serioase, știți cel mai bine ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Obiectivul nostru este
să punem cap la cap toate aceste sugestii, să le analizăm într-un context complex
(legislativ, financiar, de reglementare a Uniunii Europene, de strategie și dezvoltare a
turismului) și să vă propunem proiecte de legi, de ordonanțe de urgență, de hotărâri de
guvern, de alte acte normative, de strategii și studii care să susțină ieșirea domeniului
turismului din criză.
Toate proiectele noastre, înainte de a fi trimise factorilor de decizie – Guvern,
Parlament, autorități publice locale – vă vor fi aduse la cunoștință Dumneavoastră și
sperăm că vor obține susținerea de care este nevoie.
România este o țară cu un uriaș potențial turistic. Să încercăm să folosim acest
moment profund de analiză pentru a da un nou impuls unui domeniu care poate aduce
multe beneficii României și românilor.
Acest buletin informativ nu își asumă niciun fel de partizanat politic. Asta pentru că
TURISMUL trebuie să fie o preocupare principală a tuturor partidelor și a tuturor
românilor.

Grupul de cercetători de la INCD Turism București
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CUPRINS
1. Măsuri guvernamentale aprobate în folosul mediului de afaceri din România;
2. Măsuri de urgență solicitate Guvernului României din partea mediului de afaceri din
turism de către președintele Patronatului din Turismul Românesc, domnul Mohammad
Murad;
3. Informații pe scurt utile tuturor celor care lucrează în domeniul turismului
4. Propunere a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism București privind
modificarea conținutului Planului Operațional Regional pentru exercițiul financiar 20212027
5. Chestionar privind modul în care autoritatea/firma/persoana
Dumneavoastră
apreciază următoarele 3 măsuri de susținere a turismului românesc pentru perioada de
criză și pentru perioada post-criză
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Măsuri guvernamentale aprobate în folosul mediului de afaceri din România
În sprijinul mediului de afaceri din România și pentru protecția socială a angajaților din economie pe perioada
situației de urgență determinată de criza COVID – 19, Guvernul României a dat OUG nr. 30/2020 prin care a
aprobat o serie de măsuri intrate în vigoare din 21 martie 2020, iar prin OUG 32/2020 a modificat și completat
OUG 30/2020. Măsurile se aplică pe perioada stării de urgență și vizează:
•

condițiile pentru intrarea în șomaj tehnic a salariaților și chiar a liber profesioniștilor, din domeniile
afectate de întreruperi ori reduceri de activitate ca urmare a efectelor pandemiei;

•

modul de acordare și plată a zilelor libere pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ;

•

depunerea online a documentelor pentru obținerea unor beneficii sociale;

•

asigurarea acordării în continuare a stimulentului de inserție și a indemnizației de sprijin pentru creșterea
copiilor pentru părinții afectați de starea de urgență, precum și a concediilor și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate pentru persoanele aflate în carantină.

Aspecte generale
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.30/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.231/21.03.2020, iar
Hotărârea nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere
părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, a fost
publicată în Monitorul Oficial nr.230/21.03.2020. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.32/2020 a fost
publicată în Monitorul Oficial nr.260/30.03.2020. Cele trei acte normative au intrat în vigoare din ziua publicării.
Prezentăm în continuare aspectele cheie pe care acestea le reglementează.
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Indemnizația pentru șomajul tehnic
Codul Muncii stipulează că angajatorii pot dispune unilateral suspendarea contractelor de muncă ale
salariaților, din motive tehnico-economice, dar și obligația acestora de a garanta plata unei indemnizații de
minim 75% din salariul de bază al salariaților, din surse proprii.
Pe durata stării de urgență, însă, indemnizațiile de care beneficiază angajații pot fi suportate din bugetul
asigurărilor pentru șomaj în limita a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu
mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut, pentru anul 2020, de legea bugetului asigurărilor
sociale de stat (i.e. 5.429 lei). Conform modificărilor aduse prin OUG 32/2020, de indemnizația pentru șomaj
tehnic beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau partial, ca
urmare a efectelor epidemiei de coronavirus, pe perioada stării de urgență declarate, conform unei declarații
pe propria răspundere a angajatorului.
Indemnizația de șomaj tehnic este decontată din bugetul asigurărilor de șomaj în sumă brută, din care
angajatorul are obligația reținerii impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii (i.e. impozit pe venit,
contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate), dar este exceptată de la plata
contribuției asiguratorii pentru muncă, datorată de angajator. Termenul de declarare și plată a obligațiilor
fiscale aferente indemnizației de șomaj tehnic este data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care se face
plata din bugetul asigurărilor de șomaj. Modificările și completările aduse de OUG 32/2020 vizează:
pentru decontarea indemnizației de șomaj tehnic nu mai este necesar certificatul de situații de urgență
pentru angajatorii care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile
publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate;
s-a eliminat limita de 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării
în vigoare a OUG nr. 30/2020, care pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic;
s-a renunțat la noțiunea de ,,capacitate financiară de plata’’, dar rămâne declarația pe propria
răspundere;
dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract
cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta NU beneficiază de
indemnizația de șomaj tehnic;
dacă un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca
urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația de șomaj tehnic aferentă
contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase;
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-

-

-

în situația în care bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, indemnizația de
șomaj tehnic (maximum 75% din salariul mediu brut pe economie) poate fi suplimentată de angajator cu
sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de
muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. 1 din Legea nr. 53/2003;
perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii
acestor salariați nu datorează contribuție asiguratorie pentru muncă constituie stagiu de cotizare fără plata
contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate;
angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în
documentele depuse;
plata indemnizației se face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale;

-

plata din bugetul asigurărilor de șomaj a indemnizațiilor de somaj tehnic se face în cel mult 15 zile de la
depunerea documentelor (vechea prevedere era de 30 de zile);

-

plata indemnizației de șomaj tehnic se efectuează către salariat în maximum 3 zile lucrătoare de la
primirea de către angajator a sumelor respective.

Observație importantă: În acest context, menționăm că prin OUG nr. 29/2020, s-a stabilit că nu se calculează
și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale devenite scadente după
21.03.2020 și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență, nefiind considerate obligații fiscale
restante. Totodată, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare.
Măsurile fiscale menționate încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență;
În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației pentru șomaj tehnic, angajatorii vor intra pe platforma
https://aici.gov.ro unde, pentru depunerea diferitelor documente online, se va selecta procedura. În cazul
șomajului tehnic se va selecta Procedura acordare somaj tehnic potrivit OUG nr. 30/2020 modificata prin
OUG nr. 32/2020 și apoi instituția dorită, respectiv agenția județeană de care aparține angajatorul. Se apasă pe
Continuă și, în fereastra deschisă, se completează informațiile solicitate și se descarcă cele 3 documente de
completat și anume: cerere pentru acordarea șomajului tehnic, declarația pe propria răspundere și lista
persoanelior cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului. Ele se
completează online și se semnează electronic sau se semnează olograf dacă nu există semnătură electronică,
iar apoi se încarcă pe pagina respectivă și se trimit documentele încărcate.
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Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației plătită de către angajatori în luna
anterioară, urmând ca decontarea să se efectueze în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentelor.
În OUG nr. 30/2020 modificată și completată prin OUG 32/2020 se prevede că alți profesioniști, astfel cum
sunt reglementați prin Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, care nu au calitatea de angajatori, precum și
persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și
funcționarea cooperației, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului pe perioada stării de
urgență, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară
de 75% din câștigul salarial mediu brut. Inițial beneficiau de indemnizație doar profesioniștii care
întrerupeau activitatea total sau parțial, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice. Indemnizația
inițială era egală cu salariul de bază minim brut pe țara garantat în plată. În concret, aici se încadrează
persoanele fizice autorizate, întreprinderile familiale sau întreprinderile individuale.
Indemnizația pentru zile libere plătite pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ
La data de 17 martie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 19/2020 privind zilele libere plătite acordate părinților
pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, modificată prin
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020, în vigoare din 21.03.2020, dată la care s-a publicat și a
intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 (HG nr.
217/2020).
Astfel, se acordă zile libere unuia dintre părinți în scopul supravegherii copiilor pe durata suspendării
cursurilor sau pe parcursul închiderii temporare a unităților de învățământ la care copiii sunt înscriși, ca
urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme astfel decretate de către
autoritățile competente cu atribuții în domeniu, cum ar fi actuala criză COVID-19. În acest context, părinții vor
beneficia de zile libere plătite. Acestea sunt stabilite ca fiind zilele lucrătoare până la încetarea situației de
urgență decretată, exceptând zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.
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Cuantumul indemnizației pentru zilele libere plătite este de 75% din salariul de bază corespunzător unei
zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe
economie (i.e. 5.429 lei). Pentru această indemnizație angajatorul are obligația reținerii impozitelor și
contribuțiilor sociale (i.e. impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale
de sănătate și contribuția asiguratorie pentru muncă). Doar valoarea netă a indemnizației plătită de
angajator (încasate efectiv de părinte) va fi rambursată din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor
salariale, deci impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente acesteia sunt suportate de
angajator. Pentru rambursarea valorii nete a indemnizației, angajatorii vor depune o cerere la Agențiile
pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, însoțită de următoarele
documente:
•

lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și de indemnizația acordată pe această
perioadă;

•

copie a ștatelor de plată lunare, care atestă plata indemnizației;

•

declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al angajatorului care atestă că lista mai sus
menționată cuprinde angajații care au întrunit condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020;

•

dovada plății taxelor și contribuțiilor aferente lunii pentru care s-a plătit indemnizația.

Documentele se transmit către autoritățile menționate în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății
contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Decontarea indemnizației va fi efectuată în 60 de zile
calendaristice de la înregistrarea acestor documente.
Precizăm, în continuare, care sunt condițiile de acordare a indemnizației și excepțiile la lege.
Acordarea se face la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul acestuia. Cererea va fi însoțită de
o copie a certificatului de naștere a copilului/copiilor și de o declarație pe propria răspundere a celuilalt
părinte care atestă că acesta nu a solicitat la locul său de muncă același drept, respectiv că nu se află în
concediu de odihnă sau concediu fără plată (modelul declarațiilor este stabilit în HG nr. 217/2020).
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Dreptul se acordă și următoarelor categorii de persoane:
•

Părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru
acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr.
448/2006), doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a
condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către
autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

•

Părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă
încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care
s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, doar dacă beneficiază de
servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile
sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Părinții (astfel cum sunt definiți mai sus)
îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

care

solicită

zilele

libere

plătite

trebuie

să

•

au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu
dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;

•

locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Dreptul nu se acordă dacă unul dintre părinții copilului este în una sau mai multe din următoarele situații:
•

este în concediu de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
dizabilități;

•

este asistentul personal al unuia dintre copii pe care îi are în îngrijire;

•

beneficiază de concediu de odihnă de odihnă/concediu fără plată;

•

are contractul de muncă suspendat pentru șomaj tehnic;

•

nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri
din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
supuse impozitului pe venit.
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Legea se aplică tuturor angajaților din sectoarele public și privat, însă tratează separat câteva situații
excepționale.
În primul rând, anumite categorii de angajați (cum ar fi cei angajați în întreprinderile care fac parte din
sistemul național de apărare, în penitenciare, personal din sistemul public de sănătate etc.) nu vor beneficia
de zilele libere plătite acordate în temeiul legii, dar vor avea dreptul la o majorare suplimentară drepturilor
salariale, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada stării de urgență, în situația în care celălalt
părinte nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 sau de o astfel de majorare.
În al doilea rând, pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile cu foc continuu, din
unitățile de asistență socială, de telecomunicații, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea
localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar,
producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul
unităților farmaceutice etc. acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului. Cu toate
acestea, angajatorii din domeniile enumerate, vor acorda zilele libere plătite numai după epuizarea opțiunilor
prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării
continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la
domiciliu și telemuncă.
Procedura de depunere online a cererilor pentru beneficii sociale
OUG nr. 30/2020 introduce utilizarea poștei electronice ca principal mijloc de comunicare între cetățean și
autoritățile implicate în asistența socială. Prin intermediul acesteia, persoanele fizice vor putea depune către
toate agențiile teritoriale, instituțiile administrației publice locale și agențiile de ocupare a forței de muncă,
cererea și documentele necesare pentru obținerea beneficiilor sociale menționate în cuprinsul ordonanței, cum
ar fi:
•

cererile pentru concediul de creștere și îngrijire a copiilor de până la vârsta de 2 ani;

•

cererile pentru stimulentul de inserție;

•

cererile pentru alocația de stat pentru copil;

•

cererile pentru ajutorul de șomaj;

•

cererile pentru alte beneficii sociale.
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Totodată, pe durata aplicabilității Decretului nr. 195/2020, autoritățile responsabile pentru emiterea
aprobării/respingerii/încetării/suspendării dreptului la beneficiile sociale au opțiunea de a trimite rezoluțiile
prin intermediul poștei electronice.
În condiții excepționale, termenele prevăzute de lege pentru a emite soluționarea cererilor de prestații
sociale pot fi extinse cu până la 15 zile lucrătoare, pentru ca autoritățile să efectueze verificări
suplimentare, certificări și să valideze conformitatea documentelor primite prin intermediul poștei
electronice.
Observații importante: Posibilitatea de a comunica prin intermediul poștei electronice cu instituțiile
teritoriale, instituțiile administrației publice locale și agențiile de ocupare a forței de muncă este aplicabilă
doar pentru instituțiile care dispun de sisteme electronice de recepție ce respectă legislația cu privire la
protecția
datelor
cu
caracter
personal.
Instituțiile au o perioadă de 10 zile pentru a implementa un sistem de transmitere prin postă electronică si
de a stabili procedurile necesare care să le permită primirea prin e-mail a solicitărilor pentru prestațiile
sociale. De asemenea, în aceeași perioadă de 10 zile instituțiile trebuie să publice pe site-urile lor web
procedurile și modelele de cereri.
Plata stimulentului de inserție, precum și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
Ca măsură de protecție socială, în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României, OUG nr.
30/2020 garantează plata stimulentului de inserție tuturor persoanelor îndreptățite, pentru o perioadă
continuă de 90 de zile, în cazul în care persona se regăsește într-una sau mai multe dintre următoarele
situații:
•

Concediul medical pentru incapacitate temporară de muncă, concediu medical pentru prevenirea
îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă sau concediu medical pentru îngrijirea copilului
bolnav;

•

Concediu plătit pentru părinți acordat în temeiul Legii nr. 19/2020;

•

Șomaj tehnic;

•

Suspendarea contractului de muncă sau încetarea contractului de muncă, ca urmare a declarării
stării de urgență, în conformitate cu prevederile legii.
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Ordonanța aduce modificări ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate (“OUG nr. 158/2005”), care vizează:
•

•

Concediul medical de carantină: toate persoanele asigurate în sistemul public de sănătate, astfel
cum sunt definite de OUG nr. 158/2005, au dreptul la concediu medical de carantină, fără a fi
necesară o perioadă minimă de contribuție la fondul de asigurări sociale de sănătate.
Certificatele de concediu medical: ca excepție de la prevederile OUG nr. 158/2005, astfel de
certificate care acoperă a 91-a zi sau depășesc 183 de zile de boală, acordate pe durata stării de
urgență stabilită prin Decretul nr. 195/2020, sunt eliberate și plătite fără avizul medicului
specializat în asigurări sociale.

Echipa redacțională a acestui Buletin informativ, ”CĂUTĂM SOLUȚII”, la solicitarea
Dumneavoastră, pe cazuri punctuale, se oferă să lămurească aspecte de natură procedurală, să
ajute în rezolvarea problemelor apărute în aplicarea celor două ordonanțe de urgență mai sus
menționate.
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Măsuri de urgență solicitate Guvernului României din partea mediului de
afaceri din turism prin președintele Patronatului din Turismul Românesc,
domnul Mohammad Murad
În data de 14 martie 2020, Domnul Mohammad Murad a trimis Domnului Ministru al Finanțelor Publice, Florin Cîțu,
următoarea solicitare:
Stimate Domnule Ministru,
Având în vedere conjunctura pe care o trăim în România în ultima perioadă, venim cu un apel către Dumneavoastră și vom explica în
câteva rânduri prin ce trece mediul de afaceri, în special sectorul turistic.
Luna februarie a fost o lună în care a început să se simtă o scădere pe care am susținut-o din mici rezerve de care dispuneam, dar,
din păcate, scăderea încasărilor și a gradului de ocupare în industria turismului, hoteluri, restaurante … etc , fiind o prăbușire și
ajungând la un grad de ocupare de 15%. Având acest grad de ocupare raportat la nivelul deîincasări, nu putem susține unitățile
dechise, fiind nevoiți să închidemunitățile trimițând angajații în șomaj.
Am făcut apel acum două săptămâni, dar, din păcate, având în vedere situația politică nefavorabilă și imposibilitatea guvernului de la
acel moment de a emite ordonanțe de urgență, situația s-a complicat și mai mult. Astăzi numărul de unități închise a depășit 40% la
nivel de țară și este în creștere zilnic .
Vă propun următoarele măsuri care trebuie luate de urgență pentru a putea stopa acest dezastru care poate duce la închiderea a mai
mult de jumătate de companii active în acest sector economic, ținând cont că peste 90% din acest sector aparține companiilor
autohtone :
1. Amânarea plății taxelor aferent perioadei până la 01 martie 2020. (TVA , impozit pe salariu, taxe aferente salarii, impozit pe
profit sau venit și eșalonarea lor începând de la 01 iunie 2020.
2. Scutire pentru lunile martie, aprilie, mai a impozitului pe profit sau venit.
3. Reducerea plăților taxelor pe salarii în procent de 80% pentru lunile martie, aprilie, mai, cu condiția ca firmele să mențină
în proporție de 90% numărul de angajați.
4. Amânarea plăților ratelor scadente către bănci pentru o perioadă de 3 luni de zile fără perceperea de comisioane sau
penalizări.
5. Decalarea plății impozitelor locale, pe clădiri sau terenuri pentru o perioadă de 6 luni de zile.
Vă mulțumesc pentru înțelegere și fiți convinși că vom fi implicați cot la cot cu instituțiile statului pentru a face față acestei situații
critice ce ne afectează!
Președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc,
Mohammad Murad
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Informații pe scurt utile tuturor celor care lucrează în domeniul turismului
Situație grea pentru agențiile de turism din România. ”Activitatea de rezervare a programelor turistice prin agențiile de
turism a dispărut complet, nimeni nu se mai gândește la programarea excursiilor sau a vacanțelor”, a declarat presei
Domnul Nicolae Demetriade, președintele ANAT (Asociația Națională a Patronatelor din Turism). "Agențiile de turism
sunt asaltate de persoane care vor returnarea avansului plătit pentru vacanțe. Nimic nu mai merge, în fiecare zi se anulează
zboruri și apar state care impun stare de urgență. Facem toate demersurile pentru a recupera de la companiile aeriene sau
partenerii externi sumele achitate de noi. Transmitem călătorilor care au achitat pachete turistice pentru perioadele mai - iulie să
dea dovadă de calm și să ia o decizie mai târziu, în funcție de evoluția situației. Toate agențiile lucrează mai mult dar pentru
rambursări, nu pentru rezervări. Vrem ca statul să plătească urgent toate obligațiile pe care le are, facturi pentru serviciile
neachitate către noi. Trebuie amânate ratele la bănci ale unor agenții care au făcut împrumuturi. Trebuie puse la dispoziție
lichidități pentru companii. Dorim scutirea de la plată a contribuțiilor pentru CAS și CASS pentru minim 3 luni pentru toate
firmele care lucrează în domeniul HoReCa", a mai declarat președintele ANAT.
Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Emil-Răzvan Pîrjol, responsabil cu problemele turismului românesc
încearcă să ajute agențiile de turism. Acesta a declarat recent ”că analizează suspendarea Ordonanţei Guvernului
nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători şi comercianţi în
scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei”. Această ordonanță obliga
operatorii la rambursarea pachetelor turistice. Măsura vine în contextul crizei generate în sector de pandemia de
COVID - 19 și a dificultăților majore pe care le întâmpină agențiile de turism. ”Ideea este că am dori, pentru moment, să
evităm această presiune asupra agenţiilor, pentru că în astfel de situaţie nu vom face decât să grăbim intrarea lor în
insolvenţă. Pe de altă parte, trebuie găsită o măsură care să asigure consumatorul că îşi va recupera banii sau dacă doreşte
să reprogrameze, ceea ce noi îi sfătuim fără doar şi poate și să aibă aceleaşi condiţii ca şi cele precedente", a declarat EmilRăzvan Pîrjol.
Sprijin reciproc între autoritățile județene și unitățile hoteliere din România. Patronatele din turismul românesc și-au
exprimat disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților județene și locale unele din spațiile de cazare pe care le dețin atât
pentru a asigura carantina românilor întorși în țară din zonele roșii din Europa cât și, mai nou, ca spații de odihnă pentru medicii
și personalul medical auxiliar care lucrează în linia întâi a luptei împotriva COVD – 19, în secții de terapie intensivă pentru
pacienții în stare gravă afectați de această epidemie sau în secțiile speciale destinate tratării acestei afecțiuni. Oferta a fost bine
primită de autoritățile județene și locale. Chiar a fost o măsură salutară care a ajutat enorm autoritățile, comitetele județene
pentru situații de urgență pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin stabilite atât prin actele normative aprobate cu acest obiect
și prevederilor Decretului prezidențial privind declararea stării de urgență în România
Se prelungește cu încă 30 de zile starea de urgență în România. Președintele României, Domnul Klaus Iohannis, ca urmare
a întâlnirii cu factorii guvernamentali responsabili în domeniu, a analizat și a anunțat soluția prelungirii cu încă 30 de zile, a
situației de stare de urgență în care se află în prezent România ca urmare a Decretului prezidențial nr. 195/16 martie 2020.
Măsura prelungirii se aplică cu data de 16 aprilie 2020 și va fi valabilă până la data de 16 mai 2020.
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Alte măsuri adoptate de Guvern în sprijinul agenților economici din România. Guvernul României a
modificat, luni, 6 aprilie 2020, ordonanța de urgență prin care firmele și populația vor putea să amâne
plata ratelor la bănci, dacă au fost afectate de situația economică determinată de pandemia
coronavirus COVID-19. OUG 37/2020 s-a publicat în Monitorul Oficial de luni, 30 martie 2020. Conform
Ordonanței de urgență 37/2020, vor putea beneficia de amânarea la plata ratelor, între 1 lună și 9 luni, dar nu
mai târziu de 31 decembrie 2020, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA) întreprinderile
individuale, persoanele cu profesii liberale, întreprinderile familiale, firmele care au fost afectate de pandemia
coronavirus COVID-19. În afara persoanelor fizice, debitorii trebuie să aibă certificat de situație de urgență
(CSU) albastru sau galben. CSU albastru este eliberat firmelor care au fost închise prin măsuri directe luate
de autorități (cum sunt restaurantele și saloanele de înfrumusețare, de exemplu). CSU galbene sunt pentru
firmele care au suferit o scadere a încasărilor sau veniturilor din luna martie cu cel puțin 25% sub media lunilor
ianuarie și februarie 2020.Solicitările către bănci se vor putea face și online și la telefon, verbal. Vom reveni cu
normele de aplicare și cu detalierea conținutului acestei ordonanțe de urgență în Nr.2 al Buletinului Informativ
”CĂUTĂM SOLUȚII”.
2 proiecte de legi au fost aprobate în procedură de urgență la parlament și trimise Președintelui
României pentru promulgare. Cele două legi se referă la amânarea ratelor la bănci, a facturilor la
utilități, a creditului și a leasingului pentru mașini și alte bunuri, ca urmare a situației determinată de
criza COVID – 19. Legea pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul
României ar urma să dea dreptul firmelor (și altor operatori economici), să amâne 3 luni plata către stat a
contribuțiilor sociale, începând cu luna martie 2020. Apoi, firmele vor putea face eșalonat plățile din urmă, în
următoarele 12 luni. În schimb, patronii respectivi vor fi obligați să-și țină toți angajații pe care îi aveau la 1
martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cel puțin. De asemenea,
firmele vor putea amâna 3 luni și plata serviciilor de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii
telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. Condiția generală pentru
firme, pentru a beneficia de ambele facilități, este să fi fost închise de autorități pe perioada stării de urgență,
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus sau să fi avut în luna în curs o scădere a veniturilor cu
minimum 15% față de media lunilor anterioare. Acești operatori economici vor trebui să depună o declarație pe
proprie răspundere în acest sens. Facilitatea amânării plății facturilor ar urma să fie oferită și persoanelor fizice
care „au fost afectat direct sau indirect” de epidemie. PNL a atacat legile la Curtea Constituțională, urmând ca
această instanță să se pronunțe asupra constituționalității ei. Vom reveni cu detalii asupra acestor legi dar și
privind diferențele dintre aceste proiecte și ordonanța de urgență a Guvernului României și motivele de atacare
a legilor la Curtea Constituțională în Nr.2 al Buletinului Informativ ”CĂUTĂM SOLUȚII”.
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Propunere a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism București privind modificarea
conținutului Planului Operațional Regional pentru exercițiul financiar 2021-2027
În aceste zile de maximă analiză a ceea ce a fost dar, mai ales, a ceea ce trebuie făcut pentru români și pentru
turismul românesc, în urma unei întâlniri avută la sediul Ministerului Fondurilor Europene, reprezentanții INCD
Turism București au analizat nevoile acestui domeniu de activitate, resursele necesare unei redresări a acestuia
după perioada de criză și, mai ales, punerea acestei activități în acord cu cea mai mare nevoie a populației
româniei: SĂNĂTATEA.
A rezultat o propunere a specialiștilor din INCD Turism București făcută Domnului Ministru Ioan Marcel Boloș, în
sensul îmbunătățirii și completării programului Operațional Regional, proiectat să funcționeze în perioada
exercițiului financiar 2021-2027.
Pentru toți cei care lucrează în activitatea de turism, pentru administrațiile județene și locale din localitățile și
județele cu potențial turistic este foarte clar că alocațiile stabilite în exercițiul financiar 2014-2020 acestui
domeniu de activitate au fost mai mult decât insuficiente. Este nevoie nu numai de o alocare superioară
ca volum al fondurilor europene pentru exercițIul 2021-2027 dar este și nevoie de o particularizare a
modului în care sunt alocate pentru sprijinirea ramurii cu cel mai mare potențial din România. Turismul
de sănătate. Incluzând aici: turismul balnear, activitatea de wellness&spa, turismul medical și, de ce nu,
turismul rural și ecologic.
Printr-o scrisoare adreasată ministrului Fondurilor Europene, INCD Turism București solicită următoarele:
”INCDT București propune și susține necesitatea introducerii unei noi Axe prioritare în cadrul POR
2021-2027, Axa 7’1, cu următoarea denumire:
Axa prioritară 7’1: ”Îmbunătățirea stării de sănătate prin valorificarea durabilă a resurselor balneoturistice”
O asemenea axă, introdusă între actualele Axe 7 și 8, fiind o continuare firească a POR 2014–2020 care și-a
propus ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și
serviciilor, inclusiv a serviciilor de sănătate, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât
acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic.
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de specializare inteligentă: stil de viață sănătos, îmbătrânire sănătoasă, creșterea imunității organismului uman și îmbunătățirea stării
de sănătate a populației. În toate documentele programatice ale CE, turismul de sănătate, domeniu major de specializare inteligentă,
este și va fi și mai mult în perioada următoare o direcție prioritară și un domeniu de acțiune major, trebuind să acorde o atenție
deosebită și să aloce resurse financiare importante având în vedere uriașul potențial pe care îl deține: saline, ape minerale cu efecte
terapeutice, nămoluri, izvoare, lacuri terapeutice, etc.
Introducerea unei asemenea axe prioritare are ca fundament faptul că i se creează României o situație extrem de favorizantă
determinată de existența a 10 atu-uri extraordinare pe care le are țara noastră:

1.

•
•

•

•

•

Potențialul balnear uriaș al României, recunoscut și apreciat în plan științific internațional (România este a treia forță la nivel
european în ceea ce privește potențialul balnear) face din țara noastră o destinație furnizoare de servicii foarte valoroase de
sănătate. Generozitatea resurselor naturale balneare cu care este înzestrată România au determinat ca marea majoritate a
staţiunilor să poată oferi soluţii terapeutice pentru un spectru larg de afecţiuni. În acest sens, cele mai noi cercetări hidrologice
consemnate au pus în evidenţă resurse hidro-minerale impresionante - peste 2.500 de izvoare şi de foraje. Acestea sunt studiate
în funcţie de proprietăţile lor fizice, geo-chimice, fizico-chimice, microbiologice şi farmaco-dinamice.
Apele minerale. Spectrul apelor minerale reci este destul de larg şi comparabil cu ape minerale foarte faimoase în Europa. Au
efecte foarte bune și apele minerale geotermale şi termominerale dar și apele lacurilor terapeutice din România.
Nămolurile terapeutice. În România există o îndelungată tradiţie a utilizării nămolurilor în scop curativ. În funcţie de conţinut,
plasticitate şi consistenţă, acestea au fost clasificate în: sapropelice - aflate pe fundul unor lacuri continentale, al limanurilor şi al
lacurilor sărate; minerale - formate prin sedimentarea sărurilor carbogazoase, calcice, feruginoase, sulfuroase, sărate; de turbă care reprezintă depozite organogene, formate prin descompunerea resturilor vegetale pe fundul unor mlaştini, sub acţiunea
microorganismelor. Utilizarea lor se face în cură externă, prin împachetări, băi de nămol, ungeri locale.
Gazele terapeutice. Emanaţiile de dioxid de carbon sunt cunoscute sub numele de „mofete”, în compoziţia căreia se întâlneşte
gazul radioactiv radon. Folosirea lor se face numai în cură externă, în tratarea afecţiunilor circulatorii periferice, hipertensiune
arterială, afecţiuni ale sistemului nervos sau în afecţiuni reumatice. În acest sens, România este printre puţinele ţări europene
care deţine importante resurse de gaze terapeutice, valorificate în staţiunile din Carpaţii Orientali.
Salinele terapeutice. În această privinţă, există în ţara noastră câteva spaţii subterane cu amenajări speciale renumite, unde
climatul de salină este utilizat pentru tratarea afecţiunilor respiratorii, mai ales în astmul bronşic dar și pentru creșterea imunității
organismului uman. Tratamentul balnear este denumit „speleoterapie”.
Litoralul Mării Negre. În cazul litoralului, există trei factori terapeutici naturali utilizaţi în scop terapeutic prin aşa-numita
„balneaţie liberă”: masajul valurilor (talasoterapie), nisipul, valorificat prin psano-terapie (împachetările cu nisip sau mersul prin
nisipul fierbinte - termoterapie), aerosolii marini. Aceştia sunt formaţi prin spargerea valurilor şi evaporarea apei marine, iar
tratamentul constă în inhalarea acestora pentru terapia afecţiunilor respiratorii.
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2. România dispune de numeroase resurse minerale cu rol foarte important terapeutic, neexploatate încă,
care ar putea dezvolta multiple posibilități de tratament balnear;
3. Dezvoltarea impetuoasă a sectorului wellness&spa din România și ca urmare a resurselor naturale pe
care le deține dar și a interesului major al agenților economici dar și al turiștilor pentru aceasta activitate;
4. O dezvoltare spectaculoasă a sistemului privat de sănătate în ultimii ani caracterizată prin reîntoarcerea
în țară a multor medici români de mare valoare plecați pentru stagii în străinătate și angajați în clinicile mari
private din România, dar și implicarea celor mai buni medici din România pentru promovarea celor mai noi
tehnici și proceduri, opțiune coroborată cu existența acestor clinici dotate cu aparatură la nivel mondial.
Toate aceste proceduri medicale se pot efectua în România cu tarife mult mai mici și fără a mai fi nevoie de
perioade lungi de așteptare;
5. România este o destinație turistică sigură, în conformitate cu cerințele Directivei 2011/24/UE;
6. România este o destinație turistică ieftină și ofertantă ca și obiective turistice, mai puțin cunoscută de
mulți europeni, aceste obiective turistice completând cât se poate de fericit motivul principal al venirii în
România – asigurarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere;
7. Există suficiente structuri de primire din România care gestionează baze de tratament balnear, centre
wellness&spa care datorită investițiilor făcute în ultimii ani oferă turiștilor condiții excelente de cazare,
masă și tratament;
8. România dispune de o floră variată și de condiții excepționale pentru cultivarea în condiții foarte bune a
plantelor cu efecte tămăduitoare. După modelul altor țări europene (Germania, Italia, Franța), România
trebuie să dezvolte fitoterapia și să comercializeze produse naturale biologice, rod al cercetării științifice
românești sau în parteneriat cu cercetători din străinătate, certificate de autoritățile competente și să
dezvolte tratamentele cu aceste produse naturale;
9. România poate dezvolta o ofertă excepțională în ceea ce înseamnă turismul rural. În plus, România poate
produce alimente curate și sănătoase. Transformarea lor în produse tradiționale culinare românești
reprezintă un argument forte în dezvoltarea și promovarea turismului de sănătate în România;
10. Identificarea de produse turistice inovative în domeniul turismului de sănătate din experiența altor țări
cu mare tradiție și aplicarea lor în bazele de tratament balnear, wellness&spa din România.
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În completarea și susținerea acestor atu-uri ale României, adoptarea unei asemenea decizii – introducerea unei
axe prioritare pentru susținerea turismului de sănătate - s-ar suprapune perfect tendinței din domeniul
turismului de sănătate din Europa.
În ultimii 10 ani, sectorul TURISMULUI DE SĂNĂTATE a crescut foarte mult în Europa și în lume.
Creșterea acestui sector, care include o paletă largă de servicii de la turismul medical la cel de tip wellness
& spa, a devenit foarte rapidă, atât în Europa cât și în lume, pe fondul unor fenomene profunde și de
durată. Acestea sunt:
― îmbătrânirea populațiilor din zonele dezvoltate și bogate ale planetei (Europa în special) și
― creșterea incidenței afecțiunilor legate de generalizarea stilului de viață urban, sedentar.
Acestor tendințe li se adaugă, în Europa, un accent din ce în ce mai puternic pus de politicile publice în
domeniul sănătății pe prevenție și îmbătrânire activă. Conjugarea lor explică de ce în Europa și în lume
asistăm la o diversificare foarte rapidă a produselor de turism balnear, la integrarea unor terapii și
proceduri din alte culturi prin hibridizarea tradițiilor locale, la adoptarea de politici de marketing din ce în
ce mai complexe în domeniu, toate cu scopul atragerii de clientele cât mai tinere și a atragerii turiștilor
străini.
O asemenea abordare din partea Guvernului României pentru exercițiul financiar 2021-2027 nu ar face
decât să se suprapună cu preocuparea prezentă și viitoare a Comisiei Europene, ca urmare a pandemiei cu
coronavirus, și a tuturor Guvernelor Uniunii Europene de a acorda o atenție și a aloca o finanțare mult mai
mare îmbunătățirii stării de sănătate a cetățenilor europeni, axată serios pe prevenție, pe stil de viață
sănătos, pe valorificarea resurselor turismului balnear, România fiind grație atu-urilor sale, o adevărată
”fabrică de sănătate”.
O asemenea axă prioritară ar trebui să imagineze și să propună tuturor actorilor participanți la realizarea
acestei activități: unități administrativ teritoriale, agenți economici, unități de cercetare-dezvoltare și
inovare, unități de învățământ superior, IMM-uri și alte entități specializate în transferul tehnologic și
promovarea inovării, diferite structuri asociative posibilități de finanțare din resurse europene pentru a
dezvolta și valorifica în sensul îmbunătățirii stării de sănătate a cetățenilor europeni a unui potențial uriaș
deținut de România.
Așteptăm părerile Dumneavoastră legate de această propunere și, bineînțeles, propuneri de completare și
îmbunătățire a acesteia.
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Chestionar privind modul în care autoritatea/firma/persoana
Dumneavoastră apreciază următoarele 3 măsuri de
susținere a turismului românesc pentru perioada de criză și pentru perioada post-criză
Echipa de cercetători a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism vă mulțumește pentru interesul Dumneavoastră
de a participa la această dezbatere și la acest grup de lucru ”CĂUTĂM SOLUȚII” pentru stoparea prăbușirii turismului românesc
și pentru crearea condițiilor de relansare după criză generată de epidemia cu COVID -19.
Dorim să vă transmitem în continuare informații, evident, pe teme propuse de Dumneavoastră, să transmitem și sugestiile pe
care le faceți și, nu în ultimul rând, să vă împărtășim experiența pozitivă și bunele practici generate de oameni care lucrează cu
succes și implicare în acest domeniu.
INCD Turism București consideră că, la acest moment, trebuie gândite și identificate soluții pentru
stringente ale turismului românesc:

problemele cele mai

1.Ce facem cu angajații. Fiecare companie din domeniul turismului cu o abordare serioasă, responsabilă încearcă prin toate
mijloacele să își păstreze angajații, contând pe experiența, competența și inteligența creativă a oamenilor care și-au dovedit
loialitatea, în ideea că chiar din anul 2020 trebuioe să înceapă relansarea acestui domeniu. Guvernul României a luat deja o
primă măsură – OUG nr.30/2020 – privind șomajul tehnic acordat pe perioada stării de urgență din România. Probabil,
autoritățile statului român vor prelungi această perioadă, cu cel puțin o lună, dar, chiar și așa, termenul de susținere a
personalului prin această formă este mult prea scurt. De aceea, v-am propus prin chestionarul de la final, mai multe variante pe
care să le analizați și să sugerați pe cea care o considerați cea mai bună. Evident, sunt posibile și alte soluții, vizând negocierile
cu angajații, reprofilarea unor activități, completarea domeniului de activitate cu activități noi dar complementare celor de bază.
2.Este necesar sprijinul statutului pentru domeniul turismului. După modelul adoptat de multe țări europene, inclusiv după
recomandările și liniile stabilite de Comisia Europeană, funcție de posibilitățile financiare ale fiecărui stat membru, după rolul și
importanța turismului în angrenajul fiecărei economii se pot imagina diferite forme de sprijin. Cine sprijină cu mai multe măsuri și
cu o valoare cât mai consistentă încă de pe acum, combătând eficient insolvența sau chiar falimentul firmelor de turism, va face
din acest domeniu unul cu o contribuție foarte mare la realizarea Produsului Intern Brut. V-am furnizat o întrebare pe această
temă și mai multe variante de răspuns.
3.Pot administrațiile publice locale să susțină acum companiile hoteliere. Având în vedere sprijinul reciproc pe care
administrația publică locală și companiile din domeniul turismului și-l pot acorda, poate că este momentul identificvării și
promovării unor măsuri concrete cu aplicabilitate temporară (scutiri sau amânări la plata taxelor și impozitelor locale).
4.Trebuie să-și adapteze România strategia de dezvoltare turistică privind următorii 7 ani, tinând cont de schimbările
importante de atitudine ale consumatorului după pandemia cu COVID-19. Vă vom propune în următorul număr al acestui
buletin informativ o schiță de strategie de dezvoltare turistică post-criză a României pentru următorii 7 ani, în strânsă legătură cu
posibilitățile de finanțare pe exercițiul financiar al Uniunii europene, 2021-2027.
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Vrem, totodată să vă consultăm asupra câtorva propuneri de susținere a turismului românesc, propuneri care, în
măsura în care vor fi susținute în proporție majoritară de către Dumneavoastră, vor fi analizate în cadrul grupului
de lucru ”CĂUTĂM SOLUȚII” și vor fi transformate în proiecte de acte normative care să fie înaintate
autorităților.
Nr. crt.

Întrebare chestionar

Variante de răspuns

1.

Care considerați că este varianta cea mai
bună
pentru
susținerea
turismului
românesc de către autoritățile locale în
anul 2020, tinând cont și de interesele ,
posibilitățile și nevoile administrației
publice locale?

1.Autoritățile locale trebuie să scutească agenții
economici din turism de plata taxelor și impozitelor
locale pe anul 2020;
2.Amânarea plății taxelor și impozitelor locale cu 6 luni
pentru agenții economici din turism;
3.Amânarea plății taxelor și impozitelor locale cu 3 luni
pentru agenții economici din turism;
4.Nu sunt necesare aceste măsuri.

2.

Considerați că menținerea personalului
din companiile de turism este o prioritate a
economiei naționale? Care este după
părerea Dumneavoastră cea mai bună
soluție?

1.Actualele măsuri adoptate de Guvernul României –
șomaj tehnic conform OUG nr.30/2020 – sunt
suficiente pe perioada stării de urgență;
2.Acodarea șomajului tehnic pentru încă 3 luni după
încetarea stării de urgență;
3.Adoptarea sistemului german de protecție socială
după modelul din Germania – ” kurzarbeit” - prin care,
după încetarea stării de urgență, o parte din salariu
(50%) să fie susținut de companie și cealaltă parte de
stat;
4.Nu sunt necesare aceste măsuri, după încetarea
crizei, angajații acestor companii se întorc la aceste
locuri de muncă.

3.

Considerați necesară intervenția statutului 1. Infuzie de lichidități pentru companiile din turism,
în sprijinirea companiilor de turism prin care să permită, pe baza unei metodologii simple,
următoarele măsuri?
accesul la capital de lucru și de investiții (prin credite
garantate de stat);
2. Amânarea ratelor bancare până la sfârșitul anului
2020 prin suportarea de către stat a costului acestor
amânări (dobânzi, comisioane);
3.Ambele măsuri menționate anterior
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Observații

