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Redresarea post Covid-19

- Redresarea post Covid-19 trebuie integrată în strategia de 
dezvoltare economică și socială a României;

- Redresarea economică ar trebui realizată prin cooperarea 
a trei factori esențiali în procesul de creștere și dezvoltare 
economică și socială: guvernul, comunitatea de afaceri, 
contribuabilii/cetățenii României;

- Strategiile și politicile de redresare economică ar trebui 
dezvoltate prin consultări permanente ale Guvernului cu 
mediul academic, mediul de afaceri, patronate și sindicate;

- Strategiile guvernamentale trebuie discutate și aprobate în 
Parlamentul României, motiv pentru care rezultatele 
electorale de anul acesta reprezintă un factor esențial 
pentru redresarea României.









Redresarea post Covid-19: Guvernul

• Guvernul trebuie să aibă un rol important în procesul de 
refacere post-pandemie întrucât blocajele și dezechilibrele 
apărute în perioada stării de urgență nu au avut cauze 
economice ci administrative, ele fiind generate de măsurile 
guvernului pentru a preveni răspândirea Covid-19. 

• Guvernul trebuie să reinstaureze libertatea economică 
limitată de măsurile anti-pandemie, prin adoptarea a două 
mari categorii de măsuri: nefiscale și fiscale.



Măsuri nefiscale

Redresarea post Covid-19: Guvernul

• identificarea de căi de refacere a încrederii în partea productivă a 

economiei;
• facilitarea accesului la creditare;
• finalizarea proiectelor majore de investiții în infrastructură;
• susținerea de programe de investiții în noi forme de energie;
• crearea unui climat favorabil businessului prin diminuarea birocrației;
• revizuirea și reformarea legislației muncii;
• renunțarea la programe de susținere a anumitor sectoare economice;
• asigurarea de facilități de finanțare pentru companiile a căror activitate 

a fost oprită;
• încurajarea și susținerea agriculturii.



Măsuri fiscale
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• nu ar trebui gândite facilități fiscale care să influențeze neutralitatea 

fiscală și să descurajeze concurența; 
• acordarea de amânări/eșalonări pentru impozite, contribuții și taxe;
• prelungirea măsurilor derogatorii de la legislația privind somajul tehnic;
• acordarea de prime pentru reangajarea salariaților; 
• creșterea gradului de acceptare a deductibilității fiscale a anumitor 

cheltuieli;
• digitalizarea și modernizarea ANAF;
• efectuarea de controale fiscale în mod diferențiat, pe bază de analiză de 

risc reală, nu formală; 
• continuarea acordării de bonusuri pentru plata la timp/în avans a 

datoriilor fiscale; 





Redresarea post Covid-19: Mediul de afaceri

• integrarea acțiunilor în contextul trecerii la o nouă etapă în 
dezvoltarea tehnologică mondială;

• trecerea pe scară largă la digitalizarea/automatizarea 
proceselor și efectuarea de investiții în tehnologie;

• adaptarea politicilor de personal la noile realități bazate pe 
flexibilitatea programului de lucru;

• identificarea de noi produse și servicii post pandemie;

• crearea de noi lanțuri de aprovizionare/distribuție si 
adaptarea celor vechi la economia digitală;

• înțelegerea rolului inovației și creativității in business.





Redresarea post Covid-19: Contribuabilii

• trebuie să contribuim cu toții și să ne adaptăm la noile 
realități; 

• gradul de conformare fiscală voluntară trebuie să crească 
concomitent cu creșterea gradului de transparență și 
responsabilitate guvernamentală în folosirea banului public; 

• creșterea gradului de educație financiară aplicată; 

• revenirea la modele de consum al populației care să ajute 
la creșterea PIB și a nivelului de dezvoltare generală a țării; 

• îmbunătățirea poziției față de muncă și creșterea gradului 
de conștientizare a necesității de a munci în contextul 
flexibilizării pieței muncii și a schimbării relațiilor angajat-
angajator.





Redresarea post Covid-19: Concluzii

• redresarea economică și socială este un proces complex care 
implică colaborarea tuturor factorilor implicați în dezvoltarea 
României;

• redresarea post Covid-19 trebuie să fie parte componentă a 
strategiei de dezvoltare pe termen lung a României;

• implicarea guvernamentală ar trebui limitată la minimum și 
îndreptată spre corectarea rapidă a efectelor negative produse de 
măsurile administrativ-politice pentru limitarea răspândirii Covid-19;

• discutarea și aprobarea în Parlamentul României au un rol esențial 
în stabilirea strategiilor de dezvoltare naționale, motiv pentru care 
politicienii români trebuie să renunțe rapid la abordările populiste și 
politicianiste și să înțeleagă că numai colaborarea și cooperarea 
rațională și realistă între toate forțele politice poate fi de ajutor în 
progresul României și în integrarea ei deplină în economia 
europeană și globală.



Întrebările 
dumneavoastră.



Vă mulțumesc 
pentru atenție.


