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Rezultatele campaniei ‘Construim Impreună #ViațaDupăCOVID’ 

 

 

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

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

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

identificate de către antreprenori pentru redresarea afacerilor lor.  

Chestionarul a fost aplicat online și a fost asigurată o distribuire vastă în toate mediile: public, privat, 

asociativ, academic prin intermediul partenerilor implicați în campanie. 

Chestionarul a fost aplicat în perioada 31 martie-4 mai 2020. 

I. Descrierea firmelor respondente 

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

cât și din cel rural.  

1. După numărul angajaților și dimensiune  

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

educație, sport.  

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

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

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

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

dintre firmele respondente.  

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

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

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

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

a microîntreprinderilor.  

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

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

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

 

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

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

programul StartUp Nation.   

 

 

Concluzii privind profilul participanților la cercetare: 

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

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

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

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

textile, organizare evenimente.  

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

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

în această cercetare.  

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

fără sprijin din fonduri europene. 

 

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

urgență 

 

1. Scăderea încasărilor în luna martie 

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

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

% au înregistrat creșteri de venituri.   

 

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

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

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

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

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

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

profesionala.  

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

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

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

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

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

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

pierderi, iar 50% au înregistrat creșteri în încasări.  

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

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

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

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

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

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

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

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

că nu au înregistrat pierderi din încasări.  

 

 

 

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

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

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

neavând astfel de pierderi.  

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

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

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

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

dificultăți financiare.  

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

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

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

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

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

catre stat a sumelor 

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

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

capital suplimentar 

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

• DA, este posibil sa inchidem in urma crizei 

 

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

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

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

costurile cu angajații sau spațiile închiriate 

Corelația dintre dificultățile financiare resimțite de firmele respondente și dimensiunea acestora 

(numărul de angajați) 

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

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

1.  nu au dificultăți și sunt în echilibru:    

• 26.7% dintre microîntreprinderi  

• 27.8% dintre întreprinderile mici 

• 43.4% dintre întreprinderile mijlocii 

• 69.2% dintre întreprinderile mari 

 

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

• 2.13% microîntreprinderi 

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

• 33% dintre microîntreprinderi 

• 30.4% dintre întreprinderile mici 

• 30.4% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 

 
 

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

• 9.8% dintre microîntreprinderi 

• 19.1% dintre întreprinderile mici 

• 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

5. Au dificultăți și este posibil să nu supraviețuiască:  

• 16.2% dintre microîntreprinderi 

• 10.4% dintre întreprinderile mici 

• 13% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

 

0

0

30.43

4.35

13.04

0.00

4.35

4.35

0.00

43.48

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

DA pentru ca suntem in mijlocul perioadei de investitii si nu…

DA, este posibil sa nu supravietuim crizei daca depasim luna…

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

DA, dar ne-am putea redresa daca am avea acces la credit…

DA, este posibil sa inchidem in urma crizei

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

DA, pentru ca avem multi salariati si nu putem sustine…

DA, pentru ca nu putem sustine costurile cu spatiile inchiriate

NU, criza este pentru noi o oportunitate si ne asteptam la…

NU, nu avem dificultati importante, suntem in echilibru

Ponderea dificultăților financiare resimțite 
de întreprinderile mijlocii (<250 angajați)

0

0

7.69

7.69

7.69

7.69

0.00

0.00

0.00

69.23

0 10 20 30 40 50 60 70 80

DA pentru ca suntem in mijlocul perioadei de investitii si nu…

DA, este posibil sa nu supravietuim crizei daca depasim…

DA, avem dificultati financiare, dar nu suntem in pericol de…

DA, dar ne-am putea redresa daca am avea acces la credit…

DA, este posibil sa inchidem in urma crizei

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

DA, pentru ca avem multi salariati si nu putem sustine…

DA, pentru ca nu putem sustine costurile cu spatiile inchiriate

NU, criza este pentru noi o oportunitate si ne asteptam la…

NU, nu avem dificultati importante, suntem in echilibru

Ponderea dificultăților financiare resimțite 
de întreprinderile mari (>250 angajați)



Page | 12  
 

6. Au dificultăți legate de costurile cu investițiile aflate în derulare și au nevoie de un aport de 

capital suplimentar 

• 4.7% dintre microîntreprinderi 

• 2.6% dintre întreprinderile mici 

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

• 7.2% dintre microîntreprinderi 

• 8.7% dintre întreprinderile mici 

• 8.7% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

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

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

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

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

• 14.5% microîntreprinderi 

• 21.7% dintre întreprinderile mici 

• 4.3% dintre întreprinderile mijlocii 

• 7.6% dintre întreprinderile mari 

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

acestora 

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

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

consultanță, alte servicii, alte domenii.  

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

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

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

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

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

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

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

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

activități turistice, activități de entertainment. 

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

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

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

organizare evenimente, producție textile. 
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3. Rezervele financiare  

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

 

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

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

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

respondente se află la limita resurselor lor financiare.  

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

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

 

Corelația dintre rezervele financiare și dimensiunea firmelor  

 

 

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

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

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

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

categorii de ăntreprinderi.  

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

respondente, au rezerve pentru mai mult de 6 luni. 

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

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

1-2 luni.   

Corelația dintre rezervele financiare și domeniul de activitate al firmelor 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

pandemie și impunerea stării de urgență 

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

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

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

această măsură și cum au reușit să o implementeze.     

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

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

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

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

a surprinde efectele imediate ale măsurilor implementate. 

 

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

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

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

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

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

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

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

stării de urgență.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

cu 24.3%.  

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

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

Corelația dintre introducerea șomajului tehnic și domeniul de activitate al firmelor  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

angajați) 

 

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

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

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

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

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

 

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

firmelor 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Activitati de entertainment

Activitati turistice

Alte domenii

Alte servicii

Comunicare, PR, branding

Consultanta

Cultura

Curatatorii haine

Educatie

Energie

Formare profesionala

Hotel, pensiune

IT - hardware

IT - software

Logistica

Managementul deseurilor

Organizare de evenimente

Productie - alte industrii

Productie echipamente industriale

Productie food&beverage

Productie textile

Publicitate

Restaurant, cafenea, bar, club

Retail in domeniul alimentar

Retail non-alimentar

Saloane cosmetica, frizerii

Service auto

Servicii profesionale BtoB (contabilitate, avocatura)

Servicii profesionale BtoC (psihologie, coaching)

SPA, beauty

Spalatorii auto

Sport

Transport marfuri

Transport persoane

PONDEREA ESTIMĂRILOR PRIVIND RENUNȚAREA LA ANGAJAȚI ÎN 
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DA, intre 1 si 3 DA, intre 3 si 5 DA, intre 5 si 10 DA, intre 10 si 25

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

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

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

cultură, activități de enterteinment. 

4. Măsuri privind contiuarea / suspendarea activității 

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

 

 

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

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

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

condițiile crizei.  

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

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

 

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

angajați) 

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

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

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

mici (cu 24%).  
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La polul opus, întreprinderile mari, au optat pentru măsuri de adaptare – digitalizare (31%), schimbări 

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

totale a activității pe o perioadă. 

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

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

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

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

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

 

 

 

”Ne pregatim să inchidem, nu vom supravietui crizei” 

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

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

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

auto, Transport persoane. 

 

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

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

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

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

domenii.  

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

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

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

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

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

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

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

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

avocatura). 

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

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

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

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

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

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

 

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

peste 82 % din domeniile cercetate. 

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

finalul lunii aprilie” 

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

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

 

5. Implicare în comunitate în timpul crizei  

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

 

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

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

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

situației de criză. 

DA, 42.11

NU, 27.89

NU, dar urmeaza 
sa o fac, 24.74

Alt răspuns / Nu 
au răspuns, 5.26

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

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

producție textile, publicitate, restaurant/cafenea/bar/club, retail non-alimentar.  
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6. Care dintre următoarele măsuri v-ar fi de folos?  

 
 

Aproximativ 2300 de voturi au primit măsurile propuse prin chestionar. Distribuția alegerilor este 

astfel:  

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

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

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

capital de lucru de pana la 60.000 Ron garantate de stat 

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

acumulate pe 6 luni 

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

investitii de pana la 200.000 Ron garantate de catre stat 

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

microintreprinderilor. 

 

 

 

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

2 Amanarea platii taxelor locale pana la 25 iulie 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 Extinderea lansarii POR 2.2. la toate regiunile 
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12 
Includerea serviciilor profesiilor liberale in categoria celor care pot accesa credite 
pentru capital de lucru, cu limitare la 20.000 Ron 

13 
Inlocuirea StartUp Nation 3 cu un program bugetat similar pentru sustinerea 
microintreprinderilor 

14 
Lansarea unei campanii publice de sprijinire a turismului romanesc de tipul 'Fa-ti 
concediul in tara ta in vara aceasta' 

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

16 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


