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Despre Analiza Veridio 
 Am selectat 60 de tipuri de afaceri din România pentru care am identificat punctul de pornire la apariția crizei, selectând culoarea 

care reprezintă stadiul domeniului la debutul pandemiei în România (martie). Lista nu este exhaustivă și poate fi modificată. 

 Prima parte din Analiza Veridio conține fișe de analiză pentru 8 domenii: HoReCa, comerț cu produse non alimentare, saloane de 
cosmetică și frizerii, stomatologie, comerț cu produse alimentare și de larg consum, complex comercial tip mall și spații de 
birouri, show-room-uri și service-uri auto, organizatori de evenimente. 

 Printre ele se regăsesc și primelor 5 domenii de activitate conform numărului de solicitări ale Certificatelor de Situații de Urgență 
(hoteluri, resturante și baruri, comerț cu produse non alimentare, saloane de cosmetică și frizerie, cabinete de stomatologie). 

 Nivelul de afectare a diferitelor domenii de afaceri l-am reprezentat cu următoarele culori: 

 

 

 

 

 

 

 Am considerat că începutul crizei este sfârșitul lunii martie 2020. 

 Perioada luată în calcul este anul 2020, segmentare pe următoarele trei trimestre, două scenarii – unul pesimist, altul optimist. 

 Principalul element este factorul timp, respectiv momentul în care se vor ridica restricțiile privind distanțarea socială. 
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Major
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Mediu

Redus

Minor
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60 de Tipuri de Afaceri | Semaforul Economic 
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Rolul Analizei Veridio 

 Aceasta analiză nu este una exhaustivă ci reprezintă ceea ce numim “expert opinion” pe baza informațiilor pe care le deținem în 

acest moment corespunzătoare fiecărui  tip de afaceri analizate, confirmate cu firme care activează în domeniile analizate. 

 

 Rolul analizei este de a prezenta o imagine de ansamblu pentru fiecare domeniu selectat și să determine un prim pas în crearea 

unui plan de acțiune eficient. Acest prim pas este realizarea unei autoanalize a companiei urmată, de la caz la caz, de o analiză 

mai extinsă în vederea realizării unui plan de măsuri concrete pentru următoarele 6-9 luni. 

 

 Cele 5 întrebări pentru realizarea autoanalizei sunt: 

 

1. Clientela dinaintea crizei se va regăsi și în clientela post criză? Vor apărea noi clienți în timp ce se vor pierde o parte dintre 

clienții tradiționali? 

2. Mai este justificată existența business-ului? Cum redefinesc misiunea companiei?  

3. Care sunt primele trei acțiuni de intreprins pe termen scurt pentru supraviețuire? 

4. Cum va fi revenirea ”de la boxe”? Care va fi structura afacerii la acel moment. Dar mediul concurențial direct? 

5. Cum o duc în acest moment partenerii mei (stakeholders: salariații, furnizorii, finanțatorii, managementul etc.)?  
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Definire Scenarii Evoluție  

Am luat în calcul două scenarii posibile de evoluție prezentate în continuare. 

 Premize scenariu optimist: 

 

 

 

 

 

 

 Premize scenariu pesimist: 
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• Starea de urgență / restricțiile stricte nu se extind după 16 mai. 

• Se relaxează limitările impuse pentru distanțarea socială din spațiile publice (exterior și interior). 

• Economiile occidentale se vor fi repornit. 

• Replica din toamnă nu va necesita reinstaurarea stării de urgență. 

• Sunt aplicate soluții de moratorii sectoriale. 

• Statul aplică la timp măsurile economice și fiscale corespunzătoare (ex: reduce semnificativ taxele pe salarii, generând creșterea 

locurilor de muncă disponibile și diminuarea drastică a muncii la negru). 

• Măsurile post criză luate de UE pot fi accesate și sunt accesibile mediului de afaceri. 

• Starea de urgență/restricțiile stricte se prelungesc cu încă 30 zile după 16 mai. 

• Măsurile pentru distanțare socială persistă în spații deschise până la sfârșitul lunii iunie, iar spațiile închise până la sfârșitul anului. 

• Consumul în țările occidentale stagnează. 

• Replica din toamnă a pandemiei necesită reinstaurarea restricțiilor specifice stării de urgență. 

• Măsurile economice și fiscale nu sunt adecvate și nu se iau la timp. 

• Programul de măsuri post criză al UE nu este funcțional sau nu funcționează. 
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1. HoReCa (Hoteluri, Restaurante, Catering) 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 

 
• Crearea sau aprobarea 

de standarde și cerințe 

clare de respectat pentru 

reluarea activității 

HoReCa (în etape). 

 

• Crearea de mecanisme 

pentru avizarea și  

monitorizarea 

respectării acestora. 

Ce pot face companiile 
• Renegocierea chiriilor și celorlalte costuri fixe. 

• Reorganizarea spațiilor și instituirea de noi practici și reguli 

pentru dezinfectare și limitarea riscului de infecție; 

• Cercetarea și adoptare de tehnologii care pot asigura buna 

funcționare în contextul COVID 19 (lămpi / roboți 

dezinfectare, camere termice la intrare); 

• Achiziția substanțelor, instrumentelor și echipamentelor 

necesare reluării activității în condiții de siguranță; 

• Pregătirea și instruirea angajaților pentru a înțelege și 

respecta toate măsurile luate; 

• Inventarierea resurselor (competențe, utilaje, proprietăți) și 

găsirea de noi exploatări posibile acum, reinventându-le și 

reîmpachetându-le după nevoile curente ale noilor clienți. 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context General 
Domeniul HoReCa face parte din primul grup de domenii afectate chiar din prima zi a 

pandemiei. Restricțiile statului au limitat foarte mult opțiunile antreprenorilor, iar angajații lor 

sunt printre cei mai afectați din economie pentru că este un domeniu bazat pe comisioane și plăți 

informale. Restaurante cu componentă de catering/delivery au o șansă de revenire mai rapidă. 

Pentru unele hoteluri și firme de catering măsurile de carantină au generat încasări. Chiar și așa, 

veniturile la nivel de industrie au scăzut drastic în lipsa vânzărilor generate în mod obișnuit de 

organizatorii de evenimente și turiști (vacanță sau pentru afaceri, români sau străini). Evoluția va 

depinde de durata și intensitatea pandemiei. Însă nu numai. Industria ar trebui deja să consulte 

specialiști în domeniul medical pentru a stabili și propune statului condițiile reluării activității în 

etape prin protocoale de reorganizare și dezinfectare a spațiilor, circuite de separare / limitare a 

contactului între oameni și o atentă monitorizare a stării de sănătate a personalului. De asemenea, 

industria ar trebui să se pregătească pentru o cerere crescută pentru turismul local în 2020-2021. 

 

Start 
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2. Comerț cu Produse Non Alimentare 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
 

• Adoptea măsurilor 

generale care să sprijine 

scurtarea termenului de 

inactivitate economică. 

• Susținerea menținerii 

puterii de cumpărare a 

oamenilor. 

• Asigurarea de suport 

pentru chiriași în 

obținere de moratoriu. 

Ce pot face companiile 
 

• Orientarea activității către comerțul online. 

• Dezvoltarea serviciilor de suport digital pentru clienți. 

• Dezvoltarea instrumentelor de comunicare, promovare și 

vânzare online. 

• În cazul spațiilor închiriate, demararea negocierilor cu 

proprietarul pentru a găsi căile comune de a trece împreună 

peste perioada de criză. 

• Renegocierea rambursării cu băncile acolo unde, pentru 

desfășurarea activității, existau credite bancare sau linii de 

credit. 

• Orientarea aprovizionării spre produse fabricate în România. 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
 

Comerțul cu produse non alimentare - altele decât electronice, farmaceutice și optică (exclusiv 

comerțul online) - a fost unul dintre cele mai afectate sectoare. Rata personalului trimis în somaj 

tehnic este una dintre cele mai ridicate din cauza disponibilizărilor în masă. Magazinele și-au 

suspendat activitatea pe perioada stării de urgență rezultând o scădere dramatică a veniturilor și  

întârzieri la plata furnizorilor. Volumul acestor vânzări nu a fost absorbit, și nici nu va fi posibil 

în perioada imediat următoare, de către vânzările online - atât din cauza precauției clienților cu 

privire la cheltuielile neesențiale în contextul unui viitor economic incert, cât ți din perspectiva 

obișnuinței reduse a marii mase a populației cu acest tip de servicii. O problemă des întâlnită o 

reprezintă cea a plății chiriilor de către magazinele care nu își desfășurau activitatea în spații 

proprii. 

 

Start 
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3. Saloane de Cosmetică și Frizerii 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
 

• Adoptarea măsurilor 

generale care vor duce 

la scurtarea termenului 

de inactivitate 

economică. și susținerea 

puterii de cumpărare a 

oamenilor. 

• Aplicarea de măsuri 

pentru sprijinul 

companiilor pentru a-și 

menține salariații și a-și 

putea achita chiria. 

Ce pot face companiile 
 

• Să își păstreze personalul specializat.  

• În cazul spațiilor închiriate să demareze negocieri cu 

proprietarul pentru a găsi căile comune de a trece împreună 

peste perioada de criză. 

• Discuții cu băncile acolo unde, pentru desfășurarea activității, 

existau credite bancare sau linii de credit. 

• De transmis eventuale sfaturi video către clienți cu măsuri de 

întreținere care pot fi realizate de la domiciliu (ex: sfaturi 

pentru vopsirea părului de acasă, produse recomandate, 

substanțe cu risc potențial de alergii etc.). 

• Analiza realizării activității la domicliul clientului luând toate 

măsurile de precauție prevăzute de autorități. 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
Saloanele de cosmetică și frizeriile au fost primele dintre activități care au fost interzise. 

Serviciile acestora, de primă necesitate, pot fi înlocuite cu dificultate prin realizarea la domiciliu 

și fac parte dintre afacerile care nu pot fi trecute în online. Mare parte din angajații acestor 

afaceri au beneficiat de șomajul tehnic. Evoluția acestor activități depinde decisiv de momentul 

în care reluarea activității va fi permisă. În acel moment nivelul cererii va fi unul ridicat și 

activitatea își va intra repede în ritmul firesc. Un factor esențial îl va reprezenta igiena și evitarea 

riscului de transmitere a virusului. Verificarea temperaturii zilnice a personalului și a fiecărui 

client (termometru de frunte) ar trebui să fie realizată la intrarea în aceste locații, dar și 

delimitarea unor spații de circulație care să asigure o distanță fizică adecvată. Purtarea 

echipametenlor de protecție și dezinfectarea tuturor spațiilor vor fi alte condiții necesare. 

Provocarea rămâne plata chiriilor în perioada suspendării activității (în cazul spațiilor închiriate). 

Start 
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4. Cabinete / Clinici Stomatologice 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 

 
• Adoptarea măsurilor 

generale care sprijină 

scurtarea termenului de 

inactivitate economică. 

 

• Susținerea menținerii 

puterii de cumpărare a 

oamenilor. 

Ce pot face companiile 

 
• În cazul spațiilor închiriate, demararea negocierilor cu 

proprietarul pentru a găsi căile comune de a trece împreună 

peste perioada de criză. 

 

• Renegocierea rambursării cu băncile acolo unde, pentru 

desfășurarea activității, existau credite bancare sau linii de 

credit. 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
 

A fost primul dintre domeniile medicale închise odată cu declararea stării de urgență. Ritmul de 

reluare a activității va depinde foarte mult de perioada pe care se întinde interdicția de a păstra 

închise cabinetele stomatologice. Cu cât va fi mai scurtă cu atât va fi mai scurt timpul în care 

activitatea va reveni la parametri inițiali - atât în termeni de număr de pacienți cât și de rezultate 

financiare. Cu cât se va prelungi această perioadă cu atât este posibil ca, pe lângă factorul timp, 

să fie afectată și disponibilitatea financiară a celor care apelau la servicii medicale premium. În 

acest context este posibil ca volumul de activitate să își revină mai repede decât rezultatele 

financiare. O parte dintre cabinete au avut posibilitatea să se autorizeze de către DSP și în această 

perioadă pot oferi tratamentul în regim de urgență.  

Start 
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5. Comerțul cu Produse Alimentare și de Larg Consum 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
 

• Adoptarea măsurilor 

generale care sprijină 

scurtarea termenului de 

inactivitate economică. 

 

• Susținerea menținerii 

puterii de cumpărare a 

oamenilor. 

Ce pot face companiile 
• Asigurarea igienei personalului și a spațiilor pentru a 

transmite cumpărătorilor încrederea că intrarea în magazine 

sau livrarea cumpărăturilor sunt sigure dpdv sanitar. 

• Asigurarea stocurilor necesare - atât cantitativ cât și ca 

diversitate a sortimentelor și categoriilor de preț. 

• Asigurarea produselor de strictă necesitate adaptate 

momentului (măști, substanțe de igienizare, produse specific 

perioadei Pascale, etc.). 

• Protejarea și recompensarea personalului în concordanță cu 

munca depusă și cu plusul de valoare adaugată obținut în 

această perioadă. 

• Plata taxelor la stat întotdeauna la timp. 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
Produsele alimentare au fost cele mai căutate de la începutul perioadei de criză. Fie că e vorba de 

lanțurile mari de magazine, fie că e vorba de afacerile de familie sau magazinele de cartier - toate 

au funcționat intens din luna martie. Au apărut unele mici sincope în aprovizionare și o creștere a 

prețurilor – în unele cazuri pornită de la furnizori, în altele de la unele magazine sau lanțuri de 

magazine. Chiar dacă s-au închis mall-urile, pentru aceste afaceri nu au existat limitări ca orar. 

Unele dintre ele și-au organizat comerțul online prin site-uri dedicate sau prin comenzi directe 

pentru a veni în întâmpinarea celor care au dificultăți în deplasare sau evită contactele cu alte 

persoane. Evoluția acestor firme ar trebui să fie una cu activitate neafectată de pandemie dacă vor 

gestiona corect relația cu furnizorii și vor urmări riguros regulile de igienă. Verificarea 

personalului, existența echipamentelor de protecție și dezinfectarea zilnică sunt esențiale. 

Urmărirea tendințelor de cumpărare și asigurarea stocului necesar reprezintă o altă prioritate. S-a 

constatat că unii furnizori au majorat prețurile sau au pus condiții de plată mai restrictive ca în 

perioadele anterioare (ex, plata în avans).  

Start 
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6. Complex Comercial Tip Mall + Spații de Birouri 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
 

• Prelungirea termenului de 

plată a impozitului pe clădiri. 

 

• Susținerea chiriașilor în 

obținere de moratoriu. 

Ce pot face companiile 
 

• Reducerea și optimizarea costurilor întreținere, 

curățenie, pază. 

• Revizuirea modelului de business (relația cu 

chiriașii a căror activitate a fost oprită din motive 

legislative). Astfel, să fie pusă în discuție plata 

chiriei cu păstrarea cheltuielilor ajustate de 

întreținere. 

• Renegocierea termenilor cu finanțatorii. 

• Analiza portofoliului de chiriași. Plan de rezervă 

pentru acoperirea creșterii gradului de neocupare. 

• Măsuri pentru menținerea personalului.   

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
 

Aceste afaceri au avut un risc ridicat de afectare odată cu restrângerea activităților de vânzare 

rămase la magazinele alimentare, farmacii, electronice, curătățorii și optică. Restrângerea 

activității a pus presiune atât pe chiriași cât și pe proprietarii centrelor comerciale. Una dintre 

soluții este negocierea între cele două părti. Proprietarul clădirii să înțeleagă dinamica afacerilor 

chiriașilor și șansa lor de redresare. Iar chiriașii să aibă în vedere necesitatea unor cheltuieli 

restrânse (pază, curățenie, mentenanță) care trebuie păstrate în continuare astfel încât, la 

revenirea în activitate, spațiile să fie funcționale. 

 

Trebuie avut în vedere că e posibil ca după criză, în revenirea treptată, gradul de neocupare din 

aceste complexuri să crească. 

Start 
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7. Showroom-uri și Service-uri Auto 
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Sursa: Analiza Veridio 

Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
 

• Adoptarea măsurilor 

generale care sprijină 

scurtarea termenului de 

inactivitate economică. 

 

• Susținerea menținerii 

puterii de cumpărare a 

oamenilor. 

 
Măsura prevazută în OM 8 are rolul 

de a susține și a scoate în evidență 

domeniul vânzărilor auto. 

Ce pot face companiile 
• Reducere și optimizare costuri. 

• Onorarea comenzilor existente.  

• Asigurarea unor oferte certe pentru comenzi noi care să fie 

onorate la timp. 

• Orientarea unor activități care să fie desfășurate la 

sediul/domiciliul clienților (ex: schimbarea cauciucurilor de 

iarnă cu cele de vară). 

• Preluarea mașinilor de la sediul/domiciliul clienților pentru 

realizarea unor intervenții periodice sau punctuale. 

• Măsuri de menținere a personalului specializat. 

• Pregătirea unui program de buy back post criză sau chiar de 

susținere a unei platforme de tranzacționare  second hand. 

• Analiza situației clienților în relația acestora cu firmele de 

leasing. 

 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
Vânzările de mașini s-au redus semnificativ odată cu instituirea măsurilor de distanțare socială. 

Chiar dacă dealerii de mașini au rămas disponibili cererea a scăzut. Existau comenzi anterioare 

care urmează a fi onorate și la care este posbil să apară întârzieri din cauza reducerii activității 

unor fabrici din Europa și China. Există puține comenzi noi și este dificil de stabilit o dată fermă 

pentru livrare. Odată cu Ordonanța Militară nr 8 s-a prevăzut expres faptul că deplasarea pentru 

achiziția unui autovehicol este o activitate permisă. În ce privește activitatea de service auto - a 

funcționat o perioadă pentru lucrări de caroserie unde existau dosare de daune deschise înainte de 

începerea crizei. Între timp numărul acestora s-a redus fie pentru că oamenii au limitat deplasările 

la service, fie pentru că, odată cu reducerea traficului. s-a redus și numărul accidentelor. Service-

ul pe zona mecanică s-a restrâns mai drastic decât cel pe zona de caroserie. O parte dintre oameni 

a fost sau urmează să fie trimisă în șomaj tehnic. 

Start 
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Martie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Iunie 

Septembrie 

Decembrie 

Scenariu  
optimist 

Scenariu  
pesimist 

Ce pot face 

autoritățile 
• Crearea standardelor de 

respectat pentru 

reluarea evenimentelor 

de mici dimensiuni 

(50/100/150 persoane). 

 

• Realizarea unui sistem 

suport pentru plățile 

făcute sau datorate 

dintre organizatorii de 

evenimente, furnizorii 

și clienții lor.  

Ce pot face companiile 
• Reducerea și optimizare costurilor; 

• Negocierea cu furnizorii către care deja s-au făcut plăți 

pentru recuperarea parțială a banilor și/sau pentru alte forme 

de compensare ulterioară; 

• Adoptarea noilor tehnologii pentru digitalizarea 

instrumentelor și canalelor tradiționale; 

• Realizarea unui sondaj la nivelul clienților pentru 

identificarea nevoilor prioritare care au buget disponibil; 

• Inventarierea competențelor, contactelor și altor resurse 

aflate în portofoliu și exploatarea acestora în funcție de 

nevoile identificate (încasări cu termene scurte); 

• Cercetări prealabile pentru organizarea de cursuri de 

instruire / reconversie profesională (necesare în viitorul 

apropiat pentru un mare număr de oameni). 

Legenda Nivel afectare

Major

Ridicat

Mediu

Redus

Minor

Context general 
Organizatorii de evenimente fac parte din primul grup de domenii afectate chiar din prima zi a 

pandemiei. Ei și-au suspendat proiectele odată cu primele cazuri COVID19 confirmate în 

România, pierzând toți banii investiți în proiecte aflate în desfășurare. Veniturile sunt bazate pe 

comisioane din încasări, prin urmare „șomajul” sau „falimentul” au fost instante. Categorii 

diferite: divertisment (concerte, festivaluri),  business-to-business (conferințe, gale, târguri, team-

building-uri) și business-to-consumer (cursuri, workshop-uri, târguri). Revenirea în activitate va 

depinde de volumul audienței și de tipologia companiei. Cu cât audiența este mai mare, cu atât 

revenirea va dura mai mult. Dacă analizăm tipologia firmei, supraviețuirea va fi mai probabilă în 

cazul celor care au departamente diversificate (evenimentele erau doar una dintre activități), celor 

care vor digitaliza proiectele cu succes (mărind numărul evenimentelor pentru a compensa 

scăderea volumului / veniturilor) și celor care se vor reinventa rapid pe baza competențelor 

trecând la alte activități comerciale care încă mai pot genera venituri în prezent. 

Start 



Vor urma noi 

fișe de analiză. 

Autori: Adrian Vascu și Speranța Munteanu 


