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APROBAT 

 

 

Membru Directorat 

ION GABRIEL GROZAVU 

Președinte Directorat 

Dr.Nicolae Bogdan Codruţ 

STĂNESCU 

 

Membru Directorat 

Luiza MARIAN 

 

 

CLARIFICARE ANUNT PROCEDURA SIMPLIFICATA PENTRU ACHIZITIONAREA  

serviciilor de asigurare de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere (5 

persoane), membrilor Directoratului (3 persoane) din cadrul Societății de Administrare a 

Participațiilor în Energie S.A. 

CHESTIONAR 

1. Vă rugăm să furnizați comentarii cu privire la riscurile fundamentale de afaceri ale companiei 

care au apărut din pandemia cu Covid-19. 

Nu este cazul. 

Care sunt implicațiile pe termen lung pentru afacerea Dvs.?  Nu este cazul. 

Are compania un plan de continuitate a activității?    Da 

2. Vă rugăm să confirmați țările în care aveți locații fizice care sunt puternic afectate de Covid-19? 

Au existat închideri în această etapă? Prevedeți alte închideri? 

Nu este cazul! SAPE S.A. nu deține puncte de lucru în alte țări, compania desfășurându-și activitatea 

pe teritoriul României! 

3. Vă rugăm să furnizați detalii complete despre planurile de continuitate a activității și măsurile 

specifice care au fost întreprinse ca răspuns la focarul de coronavirus. 

Facem mențiunea că în cadrul companiei noastre, de la începutul pandemiei și până în acest 

moment, nu au existat focare de coronavirus. Datorită testărilor repetate ale salariaților și a 

măsurilor aplicate prin Planul de continuitate realizat la nivelul societății, cazurile de Covid din 

cadrul companiei au fost rare și izolate, fără ca activitatea curentă să fie afectată. 

 

În contextul creșterii riscului reprezentat de infectarea cu coronavirus COVID-19 și a impactului 

asupra activității SAPE SA, au fost întreprinse o serie de măsuri profilactice, de asigurare a 

materialelor necesare pentru diminuarea riscurilor de infectare a personalului instituției și de 

asigurare a desfășurării activității în condiții optime, după cum urmează: 

- transmiterea de e-mail-uri de informare către tot personalul instituției, cuprinzând 

elementele comportamentale recomandate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea 

infectării cu COVID-19; 

- instruirea periodică a angajaților cu privire la riscul de infectare cu noul coronavirus Covid-

19; 

- achiziționarea de dispensere și de lichid dezinfectant biocid; 

- achiziționarea de măști și mănuși de unică folosință; 
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- poziționarea a câte unui dispenser la intrare pe palierul etajului, inclusiv pentru accesul 

persoane; 

- la intrarea în sediu se realizează obligatoriu triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor, 

monitorizarea temperaturii angajaților prin utilizarea de termometre IR portabile; 

- stabilirea unui culoar de acces și un culoar de ieșire în societate; 

- verificarea stocurilor existente de materiale de curățenie și completarea acestora, acolo unde 

a fost necesar acest lucru; 

- alocarea de sume în vederea achiziționării materialelor sanitare (dezinfectant, măști, mănuși 

de unică folosință); 

- amânarea întâlnirilor și suspendarea seminarelor de formare profesională pe termen 

nedeterminat;  

- distanțarea spațiilor de lucru în birouri, la minim 1,5 m, în cazul în care acest lucru permite, 

sau decalarea orelor de venire la serviciu. 

- elaborarea unui plan de curățenie și dezinfecție (locuri comune). 

-  

A) Aprovizionarea cu materiale sanitare specifice 

Responsabil Birou Resurse Umane 

 1. urmărirea zilnică a stocurilor de materiale sanitare 

Activitate 

întreprinsă 

2. repartizarea materialelor în baza nevoilor constatate 

3. monitorizarea zilnică  privind curățenia birourilor 

4. realizarea în timp util a demersurilor necesare pentru suplimentarea 

stocurilor 

5. alocarea de mănuși și măști de unică folosință către personalul societății 

B) Informarea salariaților 

Responsabil Birou Resurse Umane 

Activitate 

întreprinsă 

1. transmiterea comunicărilor oficiale ale Ministerului Sănătății și ale 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență prin e-mail 

 

2. postarea în locuri vizibile a recomandărilor Ministerului Sănătății, precum 

și electronic 

3. transmiterea și prelucrarea de către toți șefii serviciilor a Instrucțiunilor 

proprii de securitate și sănătate în muncă pentru protecția personalului 

societății împotriva COVID-19, care să conțină în mod obligatoriu și: 

- prezentarea simptomaticii cunoscute a COVID-19; 

- modalitatea de izolare și reacție rapidă în cazul unor cazuri presupus 

suspecte de infectare cu COVID-19; 

- stabilirea obligației notificării de către salariați a șefului direct cu 

privire la intrarea în contact cu o persoană suspectă de contaminarea 

cu virusul COVID-19. 

C) Raportarea situaților în cazul deplasărilor interne planificate în interes de serviciu, pe 

perioada stării de alertă 

Responsabil Șeful direct al salariatului aflat în delegație/ Birou resurse umane 
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Activitate 

întreprinsă 

1. comunicarea către responsabili în caz de infectare sau în caz de contact 

direct cu o persoană infectată 

2. testarea salariatului; izolarea/carantinarea salariatului 

D) Suspendarea accesului în instituție a vizitatorilor, cu excepția persoanelor invitate de către 

membrii Directoratului SAPE SA 

Responsabil Membrii Directoratului/Șefii de serviciu 

Activitate 

întreprinsă 

1. comunicarea de către director / președinte a prezentei măsuri 

2. pentru situații speciale, accesul altor categorii de persoane se va realiza 

doar cu aprobarea Directoratului SAPE SA 

 

E) Decalarea orelor de venire la serviciu, în vederea evitării aglomerației din transportul în 

comun 

Responsabil 
Șefii de departamente 

Șefii tuturor structurilor 

Activitate 

întreprinsă 

1. începerea programului de lucru etapizat, astfel: câte o treime din angajați 

la orele 08:30, apoi 09:30 și 10:30, dacă este cazul  

 
2. distribuirea de către șefii tuturor structurilor a personalului din subordine 

în cele 3 intervale orare 

F) Informarea membrilor Directoratului SAPE SA cu privire la măsurile dispuse de 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență și de către autoritățile locale privind 

instituirea carantinei în Mun. București  

Responsabil Birou  Resurse Umane 

Activitate 

întreprinsă 

1. realizarea de informări către Directoratul SAPE SA, ori de câte ori se 

impune 

 
2. realizarea unei note pentru Directorat cu propuneri de măsuri, ori de câte 

ori se impune 

 

 

4. Vă rugăm să confirmați dacă achiziționați în prezent o asigurare pentru întreruperea afacerii? 

Dacă da, polita de asigurare oferă o acoperire specifică în ceea ce privește pandemiile? V-ați angajat 

într-o conversație cu brokerul dvs. de asigurări pentru a discuta acest lucru? 

NU ESTE CAZUL 

 

5. Vă rugăm să informați cum răspunde management-ul companiei la criza Covid-19? Au existat 

modificări ale modului sau frecvenței ședințelor de directorat, consiliului de supraveghere? Cum 

alege management-ul companiei să comunice în acest moment? S-au format comitete noi pentru a 

promova răspunsuri adecvate in cadrul afacerilor companiei? 

La nevoie  sedintele s-au organizat online. 
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Nu s-au constituit comitete noi. 

 

6. Va necesita compania Dvs. vreo finanțare suplimentară pentru a-și menține activitatea? 

Compania se califică pentru a primi finanțare guvernamentală suplimentară? Va fi obligată 

compania să caute finanțare externă suplimentară? 

Nu este cazul. 

7. Vă rugăm să confirmați dacă în cadrul activității/operațiunilor companiei Dvs. au fost  înghețate 

ipoteci, contracte de leasing, rate de afaceri, acolo unde este cazul? Ați căutat consiliere financiară 

externă în acest moment? 

NU 

8. Compania se așteaptă să respecte toate angajamentele privind datoriile pentru următoarele 12-18 

luni, în lumina tulburărilor cauzate de criza Covid-19? Vă rugăm să confirmați cât timp afacerea 

este capabilă să achite obligații pe termen scurt, fără a fi nevoie de finanțare suplimentară. 

DA 

9. Vă rugăm să confirmați dacă ați întreprins o analiză a tuturor clienților și furnizorilor majori care 

ar putea fi afectați de Coronavirus? 

Nu e cazul 

A. Dacă da, care sunt rezultatele? 

b. Dacă nu, intenționați să faceți acest lucru? 

Obiectul principal de activitate al societății, în conformitate cu Clasificarea Activităților din 

Economia Națională este cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management. 

Această activitate, în majoritatea situațiilor de business, a fost desfășurată în regim on-line, riscurile 

asociate pandemiei cu Covid-19 fiind astfel reduse semnificativ. 

10. Vă așteptați să existe un impact negativ semnificativ asupra stării financiare a companiei dvs. 

care să apară din cauza pandemiei de coronavirus? Vă rugăm să ne informați dacă vreunul dintre 

scenariile de mai jos este relevant pentru dvs.? 

- O scădere a veniturilor, taxelor sau veniturilor profesionale cu peste 30% 

- O scădere a venitului din exploatare sau a venitului net cu mai mult de 50% 

- Reduceri potențiale de stoc și pierderi din depreciere 

- Un impact negativ semnificativ asupra fluxului de numerar și a lichidității companiei? 

Nu este cazul! 

 

PRESEDINTE COMISIE EVALUARE 

Gabriel Marcu  

 


