
Sondaj privind digitalizarea 
IMM-urilor din România

de 30 de ani pentru IMM-uri

2022



Ca parte a strategiei privind susţinerea 
digitalizării IMM-urilor, CNIPMMR și Visa au 
realizat, în perioada 14 aprilie - 20 iunie 2022, 
o consultare sub forma unui sondaj derulat 
prin intermediul Google Forms, la care au 
participat 534 de respondenți.  
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La întrebarea privind numărul cardurilor deținute și atașate conturilor companiei reprezentate, 75,4% 
dintre participanți au indicat un număr de 1-5 carduri, 9,7% au indicat între 5 și 20, 2,2% dintre 
respondenți - peste 20 de carduri, în timp ce o pondere de 12,7% dintre cei chestionați au declarat că nu 
dețin carduri. 

1. Care e numărul cardurilor deținute și atașate 
conturilor companiei?

Respondenții la această întrebare au optat în proporție de 41,2% pentru plata cash sau prin ordin de 
plată, în timp ce 17,6% au indicat nivelul ridicat al comisioanelor/taxelor bancare, 11,8% nu cunosc 
procedura de obținere a cardurilor, iar 29,4% consideră că nu au nevoie de carduri bancare.

1.1 De ce nu dețineți în prezent niciun card comercial? 

75,4% (1-5)

12,7% (niciunul)

9,7% (5-20)

2,2% (peste 20)
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17,6% (nivel ridicat al comisioanelor)

41,2% (cash/ordin de plată)

29,4% (nu au nevoie de carduri bancare)

11,8% (nu cunosc procedura de 

obținere a cardurilor)



Din răspunsurile la această întrebare rezultă că plățile pentru călătoriile de afaceri și pentru utilități sunt 
efectuate cu numerar în proporție de 35,3%, urmate de cele la restaurante - 29,4%,   plățile pentru taxe 
- 11,8%, IT/comunicații - 5,9%; plăți la alți furnizori - 58,80%, în timp ce 5,9% nu folosesc numerarul.

1.2   Care sunt domeniile în care utilizați cel mai mult 
cash? 

Pe primele locuri se află plățile la alți furnizori - 52,9%, călătoriile de afaceri - 41,2%, taxele - 35,3%, IT și 
comunicațiile/echipamentele tehnologice - 17,6%; utilitățile - 11,8%, urmate de serviciile de advertising și 
restaurantele, în proporții egale de 5,9%. 

1.3  Care sunt domeniile în care utilizați cel mai mult 
ordine de plată bancare? 
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58,8

35,3

35,3

29,4

11,8

5,9

5,9

Pl i la al i furnizori

C l torii de afaceri

Utilit i
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Nu folosesc deoarece nu de in

52,9

41,2

35,3

17,6

11,8

5,9

5,9
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Din analiza noastră reiese că respondenții folosesc plata cu cardurile companiei în majoritatea 
domeniilor: pentru achiziția de combustibil - 69,2%, pentru călătoriile de afaceri - 46,2%, la restaurante 
- 23,1%, alte plăți la furnizori - 56,4%, taxe - 37,6%, IT/comunicații - 29,1%, precum și pentru serviciile de 
publicitate -  17,90%; o proporție semnificativ mai mică dintre respondenți folosesc retragerile de 
numerar de la ATM-uri - 1,8%.

2. Care sunt domeniile în cadrul cărora utilizați cel 
mai mult cardurile companiei? 

Participanții la sondaj au evidențiat cu precădere folosirea plăților în numerar sau cu ordin de plată 
pentru achitarea facturilor către furnizori - 55,6%, plata utilităților - 37,6%, plăți de taxe și în restaurante 
- în proporții egale de 33,3%, călătorii de afaceri - 25,6%, IT/comunicații - 23,9% și servicii de publicitate - 
13,70%. Se remarcă proporția redusă a celor care plătesc combustibilul cu numerar - 0,9%, a celor care 
nu fac deloc plăți în numerar - 0,9% și a celor care plătesc cash în locațiile fără POS - 0,9%.

3. Care sunt domeniile unde preferați cel mai mult să 
plătiți cu cash/ OP? 
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Proporția cea mai mare o reprezintă participanții la sondaj care au indicat lipsa dotărilor pentru plata cu 
cardul - 72,6%, în timp ce 25,6% au considerat că plata în numerar/ordin de plată este mai comodă, iar 
16,2% au motivat sumele prea mari; 6,8% din respondenți consideră că nu știu exact suma plătită, în 
timp ce 0,9% au arătat că furnizorul intră în posesia sumei imediat, 0,9% au indicat termenele de plată 
și același procent de 0,9% au indicat sumele mici de plată, iar 6% au indicat că nu li se pare mai sigur 
decât plata cu cardul.

4. Care este motivația dvs. pentru folosirea plăților 
în numerar / prin ordin de plată? 

Simplitate și comoditate (80,3%) sunt principalele argumente la această întrebare, urmate de evidența 
cheltuielilor - 41%, siguranță - 35%, beneficiile la efectuarea plăților - 16,2%, beneficiile de călătorie - 12% 
și acces la diverse valute - 0,9%.

5. Care sunt motivele utilizării cardurilor companiei? 
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25,6

16,2

6,8

6

0,9
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80,3

41

16,2

12

0,9
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12,5% (nu pot plăti cu cardul)

Analiza noastră a relevat că 35,9% dintre respondenți au indicat utilizarea cardului pentru comerț 
electronic mai mult de 5 ori pe lună; 29,1% au folosit cardul în acest scop de 3-4 ori pe lună, 28,2% o dată 
pe lună sau mai rar, iar o proporție semnificativ redusă (6,8%) nu au folosit cardul pentru plăți 
electronice.

6. Care este frecvența cu care utilizați cardul pentru plăți 
de tipul comerțului electronic (pe internet/mobil)?

50% dintre respondenți nu consideră sigură această modalitate de plată, în timp ce cealaltă jumătate 
este împărțită în mod egal în proporții de 12,5% fiecare, între cei care nu știu să-l folosească, nu pot plăti 
cu cardul, nu fac cumpărături online și cei care consideră că nu este cazul.

6.1  Care este motivul pentru care nu folosiți cardul 
pentru plățile dvs. de tip comerț electronic (pe internet/ 
mobil)? 
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28,2% (o dată pe lună sau mai rar)

35,9% (mai mult de 5 ori pe lună)

6,8% (niciodată)

12,5% (nu este cazul)

12,5% (nu facem cumpărături online)

29,1% (de 3-4 ori pe lună)

50% (nu mi se pare sigur)

12,5% (nu știul să-l folosesc)



În proporție de 76,1%, respondenții au răspuns afirmativ, 12,8% dintre aceștia nu au cunoștințe despre 
cardul virtual, iar 11,1% au răspuns negativ la această întrebare.

7. Ați utiliza un card virtual pus la dispoziție de banca 
dvs., în exclusivitate pentru e-commerce sau pentru 
plăți directe la comercianți?

În proporție de 53,8%, respondenții preferă cardul în format fizic, 23,1% dintre aceștia consideră că nu 
este necesar, 15,4% au evidențiat lipsa de siguranță, iar 7,7% au indicat taxele/comisioanele bancare 
prea mari.

7.1   Din ce motiv nu ați accepta un card virtual?

76,1% (da)

23,1% (nu este necesar)

12,8% (nu știu ce este un card virtual)

11,1% (nu)
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15,4% (nu mi se pare sigur)

53,8% (nu vreau să fac plăți cu telefonul
prefer cardul în format fizic)

7,7% (taxele/comisioanele bancare prea mari)



Răspunsurile la această întrebare au evidențiat că 41,88% dintre participanții la sondaj folosesc cardul 
business în proporție de 0-20%, 25,64% dintre aceștia au indicat folosirea cardului în 20-40% din situații, 
15,38% în 40-60% din cazuri, în timp ce 8,56% utilizează cardul business în 60-80% și 8,54% în peste 
80% din situații.

8. Care este procentul din cheltuielile administrative 
plătit cu cardul business (restul până la 100% fiind plătit 
fie cu cash, fie prin OP)? 

Peste jumătate dintre respondenți (53%) cunosc programele de discounturi și schemele de plată 
oferite de banca cu care colaborează, spre deosebire de 47% dintre aceștia care nu cunosc aceste 
beneficii.

9. Cunoașteți programele de discounturi oferite de 
banca emitentă a cardului dvs. și de schema de plată 
sub care este emis cardul (ex: Visa, Mastercard) pentru 
cardurile business? 

41,88% (0-20%)

8,54% (peste 80%)

8,56% (60-80%)
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15,38% (40-60%)

47% (nu)

25,64% (20-40%)

53% (da)



Răspunsul la această întrebare ilustrează interesul crescut al respondenților față de programele de 
discounturi ale băncilor, fiind afirmativ în proporție de 80,35% față de o pondere redusă a celor care nu 
sunt interesați de aceste beneficii - 19,65%.

10.  Sunteți interesați de programele de discounturi 
oferite de banca emitentă a cardului dvs.  și de schema 
de plată sub care este emis cardul (ex: Visa, Mastercard) 
pentru cardurile business? 

Preferințele respondenților se îndreaptă în principal către discounturi la anumiți comercianți - 69,2%, 
asigurări - 52,1,%, cash back - 45,3%, alte beneficii de călătorie - 43,6% și acces la lounge - 36,8%, spre 
deosebire de un procent foarte mic al celor care nu cunosc aceste beneficii - 0,9%.

11.  Care sunt principalele extra beneficii pe care le-ați 
dori atașate cardului business? 
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Deținerea unui card standard sau platinum contează foarte mult pentru 43,6% dintre participanți, în 
timp ce 13,7% declară că nu contează, iar 42,7% acordă puțină importanță acestor tipuri de carduri.

12.   Cât de mult contează pentru dvs. deținerea unui 
card standard sau premium (de tip Gold, Platinum, Black 
etc.)? 

Cei mai mulți dintre respondenți - 64,1% declară că nu contează designul cardului, în timp ce 35,9% 
dintre aceștia indică importanța designului.

13.    Contează designul cardului pentru dvs.? 
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13,7% (deloc)

42,7% (puțin)

43,6% (foarte mult)

64,1% (nu)

35,9% (da)



Din răspunsurile la această întrebare se poate observa că 59,8% dețin carduri la mai multe bănci, în timp 
ce 40,2% au dat un răspuns negativ.

14.   Dețineți carduri comerciale la mai multe bănci?

37,6% indică deținerea unui card de credit pentru companie, iar 62,4% declară că nu dețin acest tip de 
instrument financiar.

15.    Dețineți un card de credit pentru companie? 
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40,2% (nu)

59,8% (da)

62,4% (nu)

37,6% (da)
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Cei mai mulți dintre respondenți consideră că nu au nevoie - 64,38%, 30,13% nu au primit nicio ofertă 
atractivă, în timp ce 1,40% din participanți au evidențiat dificultățile în cadrul procedurii de obținere a 
cardului, iar 1,36% din respondenți au invocat lipsa aprobării.

15.1.  Care sunt motivele pentru care nu dețineți un card 
de credit pentru companie? 

64,38

30,13

2,73

1,4

1,36

Nu am nevoie

Nu am primit nici o ofert  interesant

De in card de credit pentru companie

Am aplicat dar a durat prea mult
procedura

Am aplicat, dar nu am primit aprobare
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Se poate observa preponderența răspunsurilor afirmative date de 64,2% dintre participanți, spre 
deosebire de 35,8% dintre aceștia care au dat un răspuns negativ.

1. În momentul de față acceptați plata cu cardul pentru 
serviciile oferite de către compania dvs.? 

Printre motivele pentru care nu se acceptă plata cu cardul se află implementarea tehnică complicată - 
47,9%, comisioanele prea mari - 31,3%, necunoașterea procedurii de acceptare a plății cu cardul - 12,5%, 
termenele de încasare a banilor prea mari - 4,30%, în timp ce un procent de 4% dintre respondenți nu îl 
consideră un mijloc de plată sigur.

1.1   Care este motivul pentru care nu acceptați plata cu 
cardul? 
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35,8% (nu)

64,2% (da)

47,9

31,3

12,5

4,3

4

Implementarea tehnic  este complicat

Comisioanele sunt prea mari

Nu cunosc procedura de acceptare la
plat  a cardurilor

Termenele de încasare a banilor prea
mari

Nu mi se pare sigur



27,1% dintre participanți vor implementa plățile electronice deoarece vor să-și dezvolte afacerea, iar 
20,8% declară că au cerințe în acest sens din partea clienților. Peste jumătate dintre răspunsurile la 
această întrebare sunt însă negative - 52,1%.

1.1.1  În viitor, intenționați să implementați soluții de 
acceptare a plăților cu cardul/electronice (de ex.POS 
clasic, POS Mobil, Tap to phone)? 

Printre motivele indicate de respondenți se află cererea din partea clienților - 36,04%, rapiditatea - 
31,39%, siguranța - 15,11%, accesul imediat la bani - 11,62%.

1.2   Care este motivul pentru care acceptați plata cu 
cardul?
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52,1% (nu)

27,1% (da, deoarece vreau să-mi
                dezvolt afacerea)

20,8% (da, deoarece există cerințe din
                  partea clienților)

11,62% (am acces imediat la bani)

4,65% (este mai ieftin decât încasarea cash)

15,1% (este sigur)

36,04% (este o metodă solicitată de clienți)

31,39% (este rapid)

1,19% (este o metodă solicitată de LRGR)



Mai mult de jumătate dintre respondenți (51,49%) nu au puncte de desfacere online, 28% declară că au 
puncte fizic și online , 13,43% au puncte de desfacere exclusiv fizic, iar 7,08% exclusiv online.

2.  Afacerea dvs. are puncte de desfacere online? 

Principalul motiv invocat este lipsa cererii din partea clienților - 64,3%, dificultățile cu livrarea și returul 
sunt indicate de 15,7% dintre participanți, necunoașterea procedurii de demarare a unui magazin 
online este indicată de 14,3% dintre aceștia, lipsa informațiilor privind costurile de 11,4%, iar 4,3% 
consideră că nu există o gestionare automată a stocurilor.

2.1   Care sunt motivele pentru care nu aveți încă un 
magazin online? 
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7,08% (are exclusiv online)

51,49% (nu are)

13,43% (are exclusiv fizic)

28% (are ambele)

64,3

15,7

14,3

11,4

4,3

Nu există cerere de la clienți

Gestionarea livr rilor/retururilor
complicat

Nu tiu de unde s  încep

Nu cunosc care sunt costurile

Nu exist  o gestionare automat  a
stocurilor



73,10% (0-20%)

Majoritatea, respectiv 73,1% dintre participanți, a evidențiat un procent între 0 și 20%, 14,20% dintre 
aceștia au indicat între 20-40%, 5,97% între 40-60%, 2,26% au arătat între 60-80%, iar 4,47% au răspuns 
peste 80%.

3. Ce procent din vânzările totale provin din comerțul 
online?

4,47% (peste 80%)

14,2% (20-40%)

5,97% (40-60%)

2,26% (60-80%)
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20,9% (destul de important)

9,7% (neimportant)

41,8% (foarte important)

27,6% (important)

În proporție de 41,8%, respondenții consideră digitalizarea foarte importantă pentru companie, 27,6% și 
20,9% au indicat acest proces ca fiind important și, respectiv, destul de important, spre deosebire de 
numai 9,7% dintre participanți care declară acest aspect ca fiind neimportant.

1. Procesul de digitalizare reprezintă un factor 
important pentru compania dvs.? 

Percepția personalului angajat asupra procesului de digitalizare este următoarea: 53% îl consideră o 
oportunitate, 26,1% îl consideră atât o oportunitate, cât și o amenințare, 18,7% nu consideră că ar fi nici 
oportunitate și nici amenințare, iar 2,2% au indicat acest proces ca fiind o amenințare.

2. Cum percepe majoritatea personalului din compania 
dvs. procesul de digitalizare? 
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18,7% (nici ca o oportunitate 

                și nici ca o amenințare)

2,2% (o amenințare)

26,1% (și o oportunitate, dar și
o posibilă amenințare)

53% (o oportunitate)



În principal, respondenții au menționat modernizare și actualizarea instituțiilor statului - 51,5%, urmate 
de acordarea de deduceri fiscale pentru cheltuielile cu digitalizarea - 47,8%, finanțarea cursurilor de 
perfecționare în domeniul digital pentru angajați - 32,8%, acordarea de vouchere pentru achiziția de 
echipament IT - 31,3%, proiecte pentru extinderea spațiului național pentru internet - 25,4%.

3. Care considerați că sunt principalele necesități în 
domeniul digitalizării? 

Majoritatea răspunsurilor la această întrebare sunt pozitive, însă condiționate de obligativitate - 32,8% 
sau de opționalitate - 54,5%, în timp ce 12,7% dintre participanți nu consideră necesar un sediu virtual.

4. Considerați necesar un sediu virtual pentru agenții 
economici în vederea comunicării cu instituțiile publice 
naționale și locale?
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51,5

47,8

32,8

31,3

25,4

Modernizarea i actualizarea institu iilor 
statului

Acordarea de deduceri fiscale pentru
cheltuielile cu digitalizare

Finan area de cursuri de perfec ionare în 
domeniul digital pentru angaja i

Acordarea de vouchere pentru achizi ii 
de echipament IT

Proiecte pentru extinderea spa iului 
na ional acoperit cu semnal

12,7% (nu)

54,5% (da, acesta urmând să fie opțional)

32,8% (da, acesta urmând să fie obligatoriu)



În proporție de 56,7%, participanții au răspuns afirmativ la această întrebare, spre deosebire de un 
procent de 43,3% dintre respondenți care nu sunt interesați.

5. Ați fi interesat de un card de credit sau o linie de credit 
(overdraft) care să finanțeze principalele cheltuieli ale 
unei companii (plată electricitate, comunicații, 
combustibil, gaz și asigurări) către partenerii agreați? 

43,3% (nu)

56,7% (da)
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Sondajul privind digitalizarea IMM-urilor a 
fost realizat online, în perioada 14 aprilie - 20 
iunie 2022, de către Visa și Consiliul Național 
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din 
România (CNIPMMR). La cercetare au 
participat 534 de firme - micro, mici, mijlocii 
şi mari - din toate ramurile de activitate şi 
zonele țării.

Despre 
studiu

de 30 de ani pentru IMM-uri


