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De la debutul pandemiei de COVID-19 ?i instituirea st?rii de urgen??, în urma consult?rilor cu asocia?iile de
business ?i autorit??ile publice centrale de resort, Ministerul Economiei ?i Infrastructurii a propus o serie de m?suri
fiscale ?i financiar-bancare pentru sus?inerea de urgen?? a mediului de afaceri, afectat de criza pandemic?,
precum ?i mecanismul de subven?ionare a întreprinderilor pentru a p?stra locurile de munc? ?i limita
disponibiliz?rile. Aceste m?suri au inclus subven?ii, amân?ri de taxe ?i impozite, reducerea ratei de baz? la credite
?.a., printre care:

- reducerea de la 20% la 15 % a TVA pentru sectorul HoReCa începând cu 1 mai 2020;

- amânarea pl??ii impozitului pe venit provenit din activitatea de întreprinz?tor cu 3 luni;

- amânarea, pân? la 25 aprilie, a declar?rii ?i achit?rii impozitului pe venit pentru anul 2019 de c?tre întreprinz?torii
individuali, gospod?riile ??r?ne?ti (fermieri) nepl?titori de TVA, agen?ii economici subiec?i ai sectorului
întreprinderilor mici ?i mijlocii;

- subven?ionarea întreprinderilor ?i organiza?iile necomerciale, care au instituit ?omaj tehnic ?i/sau sta?ionare a
activit??ii, prin returnarea impozitelor ?i contribu?iilor aferente salariilor achitate;

- extinderea accesului la ajutor de ?omaj pentru mai multe categorii de ?omeri ?i majorarea ajutorului de ?omaj,
suma minim? fiind 2775 lei;

- restituirea contribu?iilor de asigur?ri sociale pentru titularii de patent?, persoanelor care practic? activitate
independent?, întreprinz?tori individuali care ?i-au sistat activitatea în perioada st?rii de urgen??;

- asigurarea oportunit??ii b?ncilor ?i organiza?iilor de creditare nebancar? pentru amânarea ratelor la credite,
aferente persoanelor fizice ?i juridice;

- instituirea „Programului de rambursare a TVA?, care vizeaz? oferirea contribuabililor de TVA a dreptului de a
solicita o rambursare a TVA pentru o perioad? ulterioar?, ceea ce permite o cre?tere considerabil? a lichidit??ii
întreprinderilor;

- instituirea „Programului de subven?ionare a dobânzii”, care const? în furnizarea de sprijin prin compensarea
pân? la sfâr?itul anului 2020 a ratei dobânzii lunare pentru întreprinderile care contracteaz? împrumuturi în cadrul
Programului (f?r? a restric?iona destina?ia lor: salarii, capital de lucru, investi?ii);

- instituirea moratoriului asupra controalelor de stat în timpul st?rii de urgen?? declarate (cu unele excep?ii asociate
cercet?rilor penale, riscurilor de s?n?tate public? sau cele efectuate de c?tre Banca Na?ional?, Curtea de Conturi,
Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare);
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- anularea obliga?iei de a efectua auditul obligatoriu al situa?iilor financiare individuale pentru anul 2019;

- Comisia Na?ional? a Pie?ei Financiare a ree?alonat toate taxele de supraveghere pentru asigur?tori, organiza?ii
de creditare nebancar? ?i asocia?ii de economii ?i împrumuturi;

- a fost ajustat cadrul legal na?ional prin completarea Codul Muncii cu un capitol nou care reglementeaz?
organizarea muncii la distan??.

În aceast? perioad? a continuat implementarea programelor ODIMM de suport pentru antreprenori, precum „Femei
in afaceri”, „PARE 1+1”, „Suport pentru tineri”, „Ecologizarea IMM” ?.a. De asemenea, pentru a sprijini mediul de
afaceri afectat de consecin?ele pandemiei au fost lansate o serie de programe ?i ini?iative noi. Printre acestea
sunt:
- programul de digitalizare a IMM-urilor;

- un Produs nou de garantare destinat în exclusivitate IMM-urilor afectate de criza pandemic?;

- extinderea Fondului de garantare a creditelor prin ODIMM, cu 50 mln lei;

- instrumentul de dezvoltare a Re?elei Incubatoarelor de Afaceri;

- programul-pilot de creare a Platformelor Industriale Multifunc?ionale ?i dezvoltarea a 18 Platforme
Multifunc?ionale în raioanele în care nu exist? platforme industriale.

Actualmente, MEI lucreaz? la Programul post-COVID-19 pentru perioada 2020-2021, care urm?re?te trei obiective
de baz?:

- limitarea impactului socio-economic al pandemiei de COVID-19;

- recuperarea economic?;

- tranzi?ia c?tre o economie mai rezilien??.
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Pentru atingerea primului obiectiv, programul propune m?suri de suport pentru restructurarea ?i achitarea datoriilor
comerciale, restan?elor salariale ?i a celor fiscale. De asemenea, presupune elaborarea procedurilor opera?ionale
pentru func?ionarea în condi?ii de carantin?, refacerea ?i suplinirea stocurilor de m?rfuri strategice, digitizarea
economiei ?i serviciilor publice, dezvoltarea comer?ului electronic, simplificarea procedurii de deschidere,
restructurare, desf??urarea ?i închidere a afacerii ?.a.

Pentru recuperarea economic? au fost incluse în program astfel de ac?iuni, precum lansarea liniilor de creditare
public? ?i privat?, noi tipuri de subven?ii ?intite, adaptarea programelor de suport pentru afaceri sub aspectul
eligibilit??ii ?i obiectivelor programelor, dar ?i programe de suport pentru sectoare strategice. De asemenea,
oferirea suportului de stat pentru dezvoltarea sectorului privat afectat de pandemie prin: majorarea plafonului la
Fondul de garantare pentru IMM-uri, implementarea programului de dezvoltare a furnizorilor locali pentru perioada
2020-2021, elaborarea mecanismului de stimulare a întreprinderilor industriale în vederea implement?rii de noi
tehnologii, implementarea programului de creare a Platformelor Industriale Multifunc?ionale ?.a.

Obiectivul de tranzi?ie c?tre o economie mai rezilient?, adaptarea economic? va fi atins? printr-o serie de m?suri
printre care identificarea priorit??ilor pentru investi?ii necesare pentru tranzi?ia c?tre o economie mai rezistent? ?i
mai durabil? în baza analizei impactului crizei asupra sectoarelor economiei. O alt? ac?iune vizeaz? recalificarea
angaja?ilor din sectoarele afectate, crearea de competen?e necesare pentru noile condi?ii, identificarea m?surilor
de sus?inere a start-up-urilor ?i afacerilor de familie, valorificarea capacit??ilor IMM-urilor inovative cu valoare
ad?ugat? înalt? ?.a.
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