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I. Introducere

a putea reveni la activitățile obişnuite, după
încheierea crizei.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a
declarat
infecția
COVID19
pandemie,
clasificând-o drept urgență la nivel internațional
în domeniul sănătății publice.

II. Măsuri de politici

Aceasta este o criză a sistemului de sănătate şi
socio-economică, care necesită răspunsuri la
mai multe nivele, în cadrul tuturor sectoarelor
societății noastre. Efectele acestei pandemii vor
fi de durată. Se estimează că va fi nevoie de, cel
puțin 12 luni, pentru a produce un vaccin
împotriva noului coronavirus COVID-19. Cel
mai probabil, pe parcursul următoarelor 12-18
luni ne putem aștepta la apogeul crizei. Acum
este timpul pentru acțiuni colective și imediate.
Aspectele economice ale crizei, generate de
COVID-19, sunt fără precedent. Acestea vor
necesita un set de răspunsuri foarte diferite de
cele utilizate pentru contracararea crizelor
anterioare. În special, impactul pandemiei
COVID-19 asupra economiei va fi negativ,
deoarece activitatea economică este redusă
prin acțiuni directe ale guvernului și a deciziilor
de a suspenda activitatea întreprinderilor pentru
a limita răspândirea virusului în rândul multor
state, inclusiv în țara noastră (OP urmează să
insereze informații relevante în contextul
țării corespunzătoare). Pericolul se conturează
tot mai mult, astfel încât în următoarele
săptămâni și luni, s-ar putea să asistăm la
concedieri masive ale salariaţilor. Mulți dintre
muncitorii, care-și pierd veniturile, vor face parte
din sectoarele economiei cu salarii mai mici și
din activități independente. Sunt necesare
eforturi coordonate majore pentru a menține
salariaţii la locul de muncă, pentru a-i proteja de
pierderea veniturilor, pentru a atenua pierderile
financiare și pentru a accelera redresarea
economică.
Țara trebuie să demonstreze responsabilitate,
solidaritate și eficiență în fața acestei stări de
urgenţă, protejând toți cetățenii, salariaţii și
întreprinderile afectate. Trebuie depuse toate
eforturile pentru a spori rezistența lucrătorilor,
întreprinderilor, activităților economice și
serviciilor publice în fața acestei crize și pentru

[DENUMIREA OP] solicită guvernului să
înființeze o comisie, la nivel național, formată din
reprezentanți ai sectorului privat, alături de alte
părți interesate cheie, cum ar fi sindicatele,
mediul academic, oamenii de știință și grupurile
comunitare, împreună cu ministerele conexe,
care să abordeze efectele negative economice
și sociale, provocate de pandemia COVID-19.
Prin colaborarea dintre guvern, lucrătorii și
organizațiile patronale pentru identificarea unor
modalități de atenuare a impactului negativ al
pandemiei, [DENUMIREA OP] consideră că
criza socio-economică, provocată de COVID-19,
poate fi depășită.
** OP-urile trebuie să selecteze măsuri din
lista de mai jos, aplicabile situației lor.
Măsuri pentru susținerea sistemului de
sănătate:
 Evitați interdicțiile și restricțiile la export, în
special
pentru
exportul/importul
de
echipamente medicale și medicamente.
 Întreprinderile
pot
ajuta
membrii
personalului, care au roluri de sprijin al
serviciului de sănătate (de exemplu,
voluntariat, roluri de legătură parțială) cu
concedii și alte modalități pentru a sprijini
serviciile de sănătate în timpul perioadelor
critice de muncă.
 Vor fi necesare măsuri pentru a asigura
faptul că salariaţii esențiali, în special cei din
sectorul sănătății sau din alte sectoare din
prima linie, pot să muncească în perioadele
restricțiilor de circulație.
 Întreprinderile pot susține și consolida
măsurile de sănătate publică, cum ar fi
revizuirea măsurilor de siguranță pentru
salariaţii care continuă să muncească,
ţinând cont de măsurile de distanțare
socială.
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Măsuri pentru sprijinirea salariaţilor:
 Întreprinderile trebuie să se asigure că sunt
respectate orientările privind măsurile de
distanțare socială pentru a se evita
adunările inutile, menţinând, în același timp,
prestarea serviciilor esențiale și a lanțurilor
de aprovizionare; [DENUMIREA OP] va
oferi informații cu privire la procedurile de
siguranță pentru întreprinderi și salariaţii
acestora și va facilita întreprinderile să
înțeleagă și să-şi gestioneze riscurile.
Acestea
includ
măsuri
precum:
implementarea procedurilor îmbunătățite de
igienizare, precum curățarea igienică
sporită a suprafețelor dure din spaţiile
commune, evacuarea gheretelor cu
autoservire
în
cantinării,
creșterea
numărului de dispozitive de dezinfectare a
mâinilor și reducerea numărului de scaune
în spaţiile comune pentru a sprijini măsura
de distanțare socială.
 Guvernul trebuie să asigure sprijin adecvat,
în special gospodăriilor casnice și
lucrătorilor cu responsabilități familiale, în
timpul închiderii școlilor, astfel încât
dificultățile economice ale crizei să fie
atenuate până la eradicarea acesteia.
 Guvernul trebuie să ofere prevederi
financiare, astfel încât angajatorii să poată
introduce sau extinde aranjamentele
prevăzute pentru concediile medicale plătite
și eligibilitatea pentru indemnizațiile de
șomaj.
 Guvernul trebuie să exploreze posibilitatea
de a oferi subvenții întreprinderilor pentru
stimularea imediată a fluxului de numerar și
să sprijine plățile prompte.
 Alocarea subvențiilor salariale suplimentare
și a măsurilor de asistență socială pot oferi
un venit de bază tuturor lucrătorilor afectați
de criză și acest fapt trebuie să fie explorat
de către guvern.
 Fondurile naționale, cum ar fi fondurile de
securitate socială, pot fi accesate la rate
scăzute ale dobânzii pentru a oferi unele
dintre aceste sprijinuri. În plus, în timpul
pandemiei „COVID-19” pot fi instituite
fonduri naționale speciale, care să permită
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plata contribuțiilor donatorilor, filantropilor,
sectorului privat și cetățenilor privați să
sprijine măsurile menţionate mai sus.

Măsuri de sprijinire a întreprinderilor:
În prezent, guvernul trebuie să introducă măsuri
care să sprijine întreprinderile vulnerabile,
pentru a evita pierderile de locuri de muncă pe
scară largă și să mențină întreprinderile
operaţionale. Guvernul trebuie să se asigure că
sprijinul financiar acordat ajunge la întreprinderi,
în special la IMM-uri și la toți lucrătorii, inclusiv
la cei care desfășoară activități independente.
Ca prioritate, trebuie să fie întreprinse toate
măsurile
necesare
pentru
a
menține
infrastructura noastră economică, personalul la
locurile de muncă și întreprinderile operaţionale.
În acest scop, trebuie să fie disponibile
suficiente resurse și trebuie diseminate
informații periodice clare despre mecanismul
(mecanismele) de redistribuire a acestor fonduri.
Prin urmare, [DENUMIREA OP] sugerează
următoarele măsuri:
 Guvernul trebuie să-și extindă, în
continuare, sprijinul pentru asigurarea
lichidității și măsurile de toleranță prin
intermediul autorităților fiscale (și, acolo
unde este cazul, ale administrației locale) și
să continue să ajusteze asistenţa, care
poate contribui la păstrarea cât mai multor
întreprinderi posibil, în perioada de criză.
 Guvernul ar putea oferi întreprinderilor cu o
anumită dimensiune, care sunt afectate de
COVID-19 (măsurat de industrie și/sau
scădere a veniturilor), un program de credite
cu dobândă zero.
 Guvernul ar putea acorda întreprinderilor
subvenții directe pentru a acoperi o parte din
cheltuielile cu salariile personalului sau
pierderile de venituri.
 Autoritățile fiscale trebuie să ofere
flexibilitate pentru a ajuta companiile aflate
în dificultate cu problema fluxurilor de
numerar.
 Pentru a elibera numerar pentru achitarea
impozitelor, trebuie luată în calcul o
tergiversare de câteva luni (care trebuie
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reajustată în funcție de evoluția situației) a
plăţii impozitelor și taxelor.

 Accesulul la materii prime - costul și
calitatea.

 În cazul întreprinderilor aflate în dificultate,
trebuie să se ţină cont de măsurile de
acordare a concediului temporar din cont
propriu (neplătit) până la redresarea situaţiei
după pandemia la COVID-19.

 Accesul la piețe - produse perisabile
pierdute în tranzit din cauza termenelor de
livrare mai îndelungate.

 În cazul în care sunt programate discuții cu
privire la negocierile vizând salariul minim,
acestea trebuie amânate până la
diminuarea crizei.

 Pierderea pieței - de ex. piețele de export
restricționate de activităţile de logistică sau
substituite cu producție.

Măsuri pentru susținerea sectoarelor
economice cu impact negativ
considerabil:
Pe parcursul următoarelor săptămâni, impactul
diminuării cererii și a veniturilor pentru
consumatorii primari și întreprinderile din
sectorul hotelier va afecta alte sectoare.
[DENUMIREA OP] va sprijini aceste sectoare
prin dezvoltarea rețelelor și forumurilor de
colaborare pentru elaborarea răspunsurilor
specifice sectorului. În mod special, vom sprijini
interacțiunea dintre întreprinderi și autoritățile de
reglementare la nivel sectorial pentru a contura
constrângerile/problemele sectoriale specifice.
Se pot justifica măsuri de stimulare sectorială
pentru companiile cu impact puternic.
(Urmează ca OP să insereze informațiile
relevante, în contextul sectorului relevant)

Măsuri pentru susținerea lanțurilor de
aprovizionare:
În această perioadă de incertitudine, cu
suspendări fără precedent, întreprinderile
trebuie să depună eforturi considerabile pentru
accesarea materiilor prime de bază, livrarea
produselor și accesarea piețelor cheie. Mărfurile
esențiale, cum ar fi alimentele și hrana pentru
animale, echipamentele medicale și de protecție
vitale și consumabilele trebuie să continue să
circule.
Printre principalele probleme legate
întreruperile lanțului de aprovizionare
numără:

de
se

 Întrerupea capitalului de lucru - termene de
execuție mai lungi.

 Creșterea bruscă a importurilor pentru a
aborda creșterea cererii (în anumite grupuri
de produse).
 Bugetele precare - impactul perioadei
prelungite de suspendare a activităţii
întreprinderilor.
 Productivitate redusă de-a lungul lanțului de
aprovizionare - bunăstarea salariaţilor
(fizică și psihologică).
[DENUMIREA OP] reiterează îngrijorarea sa cu
privire la necesitatea de a nu asigura că nu va
avea loc nicio perturbare a aprovizionărilor
esențiale pentru combaterea pandemiei COVID19. Vă recomandăm următoarele măsuri:
 Asistarea guvernului în procesul de
întocmire a unei Liste Master (principale) de
furnizori și importatori și colectarea datelor
de bază despre capacitatea de producție,
capacitatea de a scala şi constrângeri.
 Sprijin
pentru
fabricarea
medicale esențiale.

produselor

 Sprijin financiar pentru subvenţionarea
comerţului pentru importul de produse
medicale esențiale.
 Asigurarea faptului că utilitățile publice
esenţiale (de ex. electricitate, apă) nu suferă
perturbări).
 Cooperarea cu guvernul pentru a asigura că
orice măsuri de urgență impusă de guvern
nu provoacă perturbarea lanțurilor de
aprovizionare a serviciilor esențiale (de
exemplu:
produse
alimentare,
medicamente).
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Măsuri pentru susținerea recuperării în
prezent:
Guvernul trebuie să-și comunice intenția de a
oferi stimulente fiscale și monetare semnificative
(în coordonare cu partenerii și donatorii
naționali). În prezent, guvernul poate ajuta să
contrabalanseze/compenseze o parte din
panica, care pătrunde în toate elementele
economiei și societății noastre. Semnalarea
intenției de a dezvălui măsuri de stimulare
ulterioară pentru a sprijini, în viitor, recuperarea
cererii va contribui la păstrarea multor afaceri și
locuri de muncă în perioada de criză. Cel mai
probabil, va fi necesar un pachet internațional
coordonat de stimulare fiscală și cu mai multe
agenții pentru a restarta economia noastră
deteriorată. Până în prezent, susținem guvernul:
 să pregătească măsuri de stimulare pentru
perioada în care urgența sanitară va
dispărea;
 să planifice o serie de măsuri de stimulare
fiscală pentru a asigura revenirea după criză
în formă de "V" (adică o scădere destul de
accentuată a sănătății și o redresare destul
de rapidă a economiei);
 să eleveze programele intense de investiții
publice locale pentru ocuparea forței de
muncă pentru locuințe și alte infrastructuri.
Măsuri pentru susținerea economiei
informale:
Ca orice alte afaceri, întreprinderile din
economia informală se confruntă cu o diminuare
a numărului de clienți din cauza pandemiei.
Clienții evită piețele aglomerate. Păstrarea
distanței sociale între salariaţi pe piețele
informale este dificilă din cauza aglomerării.
Aceeași tendinţă poate fi observată și în alte
sectoare informale, cum ar fi transportul public,
reparația vehiculelor și metalurgie. Menţinerea
igienei mâinilor prin spălarea cu apă și săpun în
aceste sectoare este foarte dificilă.
Fără ajutor economic pentru întreprinderile mici
informale, aceasta va avea efecte negative
asupra sărăciei din comunitățile nevoiaşe.
Propunerile legate de beneficiile statului, de
scutirea de taxe şi impozite, de noile linii de
creditare sau de subvenții pentru întreprinderi
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limitează răspunsul la întreprinderile formale și
lucrătorii formali. Niciuna dintre ele nu va trece
în economia informală. Răspunsul guvernului
care vizează ajutoarele economice trebuie să ia
în calcul economia informală, în care pierderile
de locuri de muncă și de venituri sunt
susceptibile de a fi considerabile și nu există
nicio formă de protecție social a salariaţilor.
Trebuie să ne consolidăm sistemele de
asistență socială existente, astfel încât asistența
să fie oferită celor care au cea mai mare nevoie
de ajutor. Această practică va aborda direct
criza iminentă a sărăciei crescute și va produce
un efect trucător asupra economiei largi.
[DENUMIREA OP] consideră că este vital să fie
acordat sprijin economiei informale în timpul
acestei crize. Sprijinul pentru economia
informală contează şi din cauza rolului crucial pe
care îl poate juca în efortul de izolare, în această
perioadă.
 Deoarece mulți lucrători informali sunt în
contact cu un număr mare de persoane,
trebuie să le fie asiguraţi dezinfectanţi, măști
și alte echipamente de protecție pentru a se
proteja pe ei înșiși și pe alții.
 De asemenea, în piețe și în alte grupuri
informale din sector trebuie să fie înființate
puncte de alimentare cu apă.
 Trebuie să fie luată în calcul acordarea
asistenței orientate către aceștia în
economia informală (sau pentru cei care nu
beneficiază de nicio altă formă de subvenție
socială). Un grant special ar putea răspunde
nevoilor celor mai vulnerabili.
De
asemenea, acesta ar putea acționa ca un
stimul economic de redresare a economiei,
în ansamblu. De asemenea, există
oportunități de inovație semnificativă în
domeniul planificării unor astfel de subvenții,
pentru a optimiza multiplicatorii economici
din economiile locale. Utilizarea tehnologiei
în lanț de blocuri (blockchain) pe platformele
mobile poate permite evitarea operațiunilor
bancare costisitoare, în același timp oferind
un nivel ridicat de securitate. Utilizarea
banilor mobili include posibilitatea de a
urmări tranzacțiile mobile, oferind o serie de
date economice spațiale.
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[DENUMIREA OP] sprijină înființarea unui fond
național special „COVID-19 pentru cetățenii
vulnerabili”, care ar permite colectarea
contribuțiilor din partea donatorilor, filantropilor,
sectorului privat și cetățenilor privați să sprijine
măsurile menţionate mai sus.
III. Cu ce se ocupă [DENUMIREA OP]
[DENUMIREA OP] va realiza un sondaj de
evaluare a nevoilor membrilor săi pentru a
analiza
impactul
pandemiei
asupra
întreprinderilor și lucrătorilor lor. Această
informație poate ajuta la calibrarea răspunsurilor
la nivel național.
 În timpul crizei vom coopera strâns cu
guvernul pentru a împărtăși informații
exacte pe măsură ce criza se desfășoară.
Acest lucru este esențial pentru a combate
știrile false și panica în rândul populaţiei și
pentru a calma tensiunile sociale.
 Vom colabora cu sectorul bancar și instuițiile
financiare pentru a explora măsuri precum
împrumuturile nerambursabile pentru IMMuri, înghețarea datoriilor și alte mecanisme
de sprijinire a IMM-urilor.
 Propunem înființarea unei instituții pentru
gestionarea problemei compensațiilor, care
rezultă
din
încălcarea
prevederilor
contractelor cauzate de probleme precum
incapacitatea de a efectua exporturi din
cauza lipsei de materii prime.
 În contextul contractelor comerciale de
închiriere, proprietarii trebuie să ofere
flexibilitate și vom elabora un proces
consultativ, în acest scop.
 Vom institui o facilitate/instituţie de
consultare, care să permită o colaborare și
o cooperare mai strânsă între sistemele de
sănătate publice și cele private.
 Vom colabora cu membrii pentru a identifica
domeniile cheie ale serviciilor publice, care
vor fi puse sub presiune în următoarele luni
și modul în care actorii privați pot răspunde
la această situaţie.
Cel mai important este ca planurile de
continuitate a afacerilor (PCA) să fie elaborate

pentru săptămânile și lunile următoare. În
perioada imediată, vom coopera cu toţi membrii
pentru a-i susține în procesul de întocmire a
PCA.
IV. Cum vom opera
[DENUMIREA OP] este pe deplin operațională
în timpul pandemiei și vom oferi, în continuare,
serviciile de care depindeți. Deși există
provocări către această nouă realitate, pe
măsură ce ne adaptăm la distanțarea socială,
restricțiile de călătorie, telemunca și reuniunile
reprogramate sau anulate, am implementat o
strategie de continuitate a afacerii pentru
desfășurarea rutinei noastre zilnice, care ne
permite să ne protejăm salariaţii și să respectăm
rolul pe care-l jucăm cu toții în prevenirea
răspândirii virusului în rândul familiilor,
prietenilor și comunităților noastre.
Pe planul politicii: Pandemia COVID-19 are
implicații semnificative pentru fiecare domeniu
de politică în care se implică [DENUMIREA OP].
Rămânem axați pe modul în care ne putem
angaja, cel mai bine, cu partenerii noștri în
afaceri și cu guvernul pentru a aduce soluții
afacerii dvs. Vom menține fluxul de informații și
advocacy pentru a Vă susține interesele, iar
personalul nostru va continua să monitorizeze și
să raporteze orice măsuri noi sau evoluții
relevante pentru comunitatea de afaceri.
Serviciile noastre de instruire:
Am
implementat protocoale de distanțare socială
pentru toate modulele noastre de instruire.
Dezinfectanţii și alte echipamente de protecție
sunt furnizate. Considerăm că programele
noastre de instruire reprezintă un spațiu sigur.
De asemenea, examinăm - dacă perioada de
criză se extinde - cum putem importa o parte din
instruirea noastră într-un spațiu virtual şi să
desfășurăm cursuri online.
Comunicarea: Vom folosi buletinul nostru
informativ săptămânal (sau alt instrument
regulat de comunicare) pentru a rămâne în
legătură cu ceea ce facem pentru a asigura
reprezentarea continuă și proactivă a intereselor
dvs. guvernului. De asemenea, am elaborat o
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pagină web, dedicată pandemiei COVID-19.
Acest spațiu va reflecta și inițiativele
[DENUMIREA OP]-membre.
În prezent,
****
[DENUMIREA OP]- consideră că, pentru a
determina dacă sunt suficiente și adecvate,
toate măsurile trebuie întreprinse în mod
regulat. Statul nostru se confruntă cu o criză
majoră de o amploare excepțională, care ne
afectează pe toți. Prin urmare, trebuie să facem
maximul acum pentru a păstra structura
economică și echilibrul social al țării noastre.
SFÂRŞIT

ILO Bureau for Employers' Activities (ACT/EMP)
4, route des Morillons
Genève 22, Switzerland, CH-1211
E: actemp@ilo.org
W: www.ilo.org/actemp
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această pagină web este live și va fi actualizată
zilnic.
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