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București, Mai 2020 
  
Ref.: Propuneri pentru combaterea efectelor negative generate de pandemia COVID-19 în 
economie 
  
Stimate Domnule Prim-Ministru, 
  
Economia și piaţa muncii din României a suferit un impact masiv din cauza pandemiei 
COVID-19. Dorim sa felicitam Guvernul României pentru combaterea riscului de infectare in 
masa prin măsurile luate și pentru succesul obtinut. Considerăm că este acum momentul să 
redeschidem economia. Investițiile din Germania și Austria sunt materializate prin intermediul 
a peste 10.000 de firme care au creat peste un sfert de milion de locuri de munca în 
România. 
  
În acest sens, mediul privat dorește să-și aducă contribuția pentru restabilirea competitivității 
la nivel național și internațional deoarece această criză economica se preconizeaza a fi de 
lungă durată. Din acest motiv, considerăm oportun și necesar ca și România să se orienteze 
spre modele aplicate în alte state membre UE în vederea combaterii efectelor noului 
coronavirus SARS-CoV-2 
  
Cele mai urgente si necesare măsuri cu care ar putea statul Roman sa sprijine mediul privat 
sunt: 
  

1. Permiterea îngrijirii copiilor mici într-un mediu organizat pentru a facilita reîntoarcerea 
părinților la locul de munca 

2. Introducerea conceptului de „muncă flexibilă” (Kurzarbeit), suplimentar conceptelor 
existente, conform conceptului din anexa 1 

3. Pentru firmele afectate de pandemie, reducerea contributiilor pentru salarii ale 
angajatorilor pană la sfarsitul anului, cu condiția păstrării locului de munca în acest 
interval de timp 

4. Continuarea procesului de inlesnire a călătoriei în România din Europa fără 
obligativitatea carantinei, în special reintroducerea zborurilor. Un exemplu de model 
alternativ s-a implementat la aeroportul din Vienna: 
https://www.viennaairport.com/coronatest  

  
Cluburile Economice Germane din România, prin reprezentanții și membrii săi vă mulțumesc 
pentru timpul acordat. Suntem deschiși la un dialog cu privire la aceste propuneri în vederea 
depășirii actualei situații de criză economică. 


