
Coronavirus: cum pot fi afectate 
companiile?

În absența măsurilor preventive, efectele aupra

companiilor nepregătite vor întârzia recuperearea post-

criză și vor crește costurile de răspuns, agravând efectele

deja perturbatoare ale unui astfel de eveniment.

În aceste condiții, este important ca organizațiile să înțeleagă 
efectele pe care răspândirea COVID-19 le-ar putea avea 
asupra activității lor, să dezvolte și să implementeze planuri 
de răspuns. Acesta este primul pas important pentru orice 
organizație.

RISK CONSULTING

Rezistența la Coronavirus
Pregătiri pentru companii și măsuri de răspuns la riscurile produse de COVID-19

Sunteți pregătiți?

Evoluția recentă a crizei provocate de extinderea

Coronavirus (COVID-19) impune o atitudine proactivă din 

partea companiilor. Chiar dacă responsabilitatea pentru

măsurile de prevenție necesare limitării efectelor în

astfel de situații aparține autorităților, companiile

trebuie să-și gestioneze propriile riscuri și să ia măsuri

pentru protejarea angajaților și pentru integritatea lor

financiară.

Unele companii iau în calcul scenarii pentru situații de 

urgență care pot afecta continuitatea activității. Cu toate 
acestea, majoritatea organizațiilor nu sunt pregătite pentru a 

face față efectelor asociate unei epidemii, precum: afectarea 
stării de sănătate a angajaților, îngreunarea operațiunilor, a 

lanțului de aprovizionare și modificarea contextului 
macroeconomic.

Companiile trebuie să își îndrepte atenția către:

Angajați:
Puneți 
echipa pe 
primul loc.

Personalul poate să se îmbolnăvească, să devină

îngrijorat cu privire la riscul de a veni la serviciu sau să nu 
se prezinte la lucru din cauza problemelor de siguranță, 
îngrijirea membrilor bolnavi ai familiei sau din cauza unor 
restricții de călătorie. Sprijinirea personalului pe durata
unui eveniment de acest tip și planificarea eventualelor

absențe, în special în rolurile critice, va fi importantă.

Călătorii:
Informați-vă!

Fiți la curent cu cele mai recente recomandări de 

călătorie emise de autorități. În plus, pe lângă deplasările 
realizate de angajați, luați în considerare riscurile 
asociate întâlnirilor cu persoane care au călătorit recent 
în zone afectate.

Operațiuni:

Pregătiți-vă 
pentru 
perturbarea 
operațiunilor.

Operațiunile ar putea fi afectate și aceasta ar conduce la 

întârzieri semnificative și la creșterea costurilor. Pentru 
unele companii, evenimentele vor conduce la scăderea 
cererii din partea clienților în timp ce altele trebuie să fie 
pregătite să facă față solicitărilor în creștere.

Lanț de 

aprovizionare:

Gestionați 
vulnerabilitățile.

Identificați care sunt principalii furnizori cu care 
colaborați. Evaluați starea acestora în funcție de 
locația lor, în special dacă sunt în zone afectate de 
pandemie sau cu resurse insuficiente pentru a-și
derula activitatea. Reconfirmați starea și locația
livrărilor/expedierilor în curs. Fiți la curent cu 
planurile furnizorilor dumneavoastră și colaborați
pentru a vă proteja interesele comune.

Reputație:

Asigurați-vă că 
răspundeți 
prompt și atent!

Modul în care o organizație funcționează în perioade de 

criză poate afecta semnificativ încrederea angajaților și a 
clienților. Un răspuns slab la situația de criză poate  avea 
consecințe reputaționale de durată. Cercetările noastre 
arată că o criză gestionată prost conduce la o scădere 
medie și susținută a performanțelor acțiunilor listate la 

bursă de circa 12%.*

*Marsh și Cranfield University, 2018.



Gestionarea impactului operațional în condițiile răspândirii Coronavirus
În ceea ce privește gestionarea impactului Coronavirus, Marsh Risk Consulting vă recomandă să dezvoltați și să implementați un 

plan de acțiune în patru pași. Echipa noastră are resurse și experiență pentru a vă ajuta să:

Activități principale:

Definiți 
(Acum*)

Identificarea principalilor vulnerabilități.
• Agrearea unei întâlniri cu decidenții din companie pentru a identifica zonele cu impact major asupra activității.

Evaluați
(Mâine)

Clarificarea gradului de pregătire a companiei.
• Parcurgerea planurilor existente și verificarea actualizării acestora.
• Realizarea planurilor de continuitate a afacerii și de gestionare a crizelor. Acestea sunt menite să 

reducă la minim impactul unui focar pandemic.

Implementați și Modificați
(În această săptămână)

Verificarea viabilității planurilor
• Colaborare cu managementul companiei pentru astabili  și include planuri de răspuns și recuperare
• Confirmarea faptului că managementul companiei își înțelege rolul și susține modul în care planul va fi utilizat.
• Asigurarea că există mijloace de monitorizare a situației și că se cunoaște momentul în care se poate declanșa 

procedura de recuperare.

Comunicați și rămâneți în alertă
(Pe parcursul evenimentului)

Asigurați că angajații sunt informați
• Delegați responsabilități clare atât pentru comunicarea internă cât și 

pentru cea externă.

* Intervale orientative, în funcție de situația reală.



Capacitatea de a depăși crize precum cea produsă de Coronavirus sau altele similare și de a atenua efectele asupra companiei, 

este rezultatul înțelegerii complete a riscurilor, al planificării complexe, a simulărilor și exercițiilor regulate și a unei strategii 

pentru menținerea acestora în timp.

Tabelul de mai jos oferă îndrumări cu privire la dezvoltarea unora dintre acțiunile pe care o companie ar trebui să le întreprindă 

atunci când dorește să prevină, să răspundă sau să se recupereze dintr-o criză asociată unui focar pandemic.

Clădiri/Echipamente Activități principale Furnizori IT

• Asigurați un program de 

curățenie adecvat și regulat.
• Afișați pentru angajați 

sfaturi cu măsurile de 
igienă potrivite.

• Identificați locațiile și/sau 

echipamentele vulnerabile și 
elaborați planuri alternative.

• Inițiați campanii de comunicare 

internă cu privire la bolile 
infecțioase și a igienei.

• Asigurați-vă că planurile de 
gestionare a crizelor includ și 
bolile infecțioase ca scenarii 

posibile.
• Asigurați instruire încrucișată în 

rândul personalului care deține 
poziții cheie (pentru a asigura 

redundanța).

• Discutați cu principalii 

furnizori pentru a le 
cunoaște planurile.

• Identificați furnizori 
alternativi.

• Verificați prevederile 

contractuale cu privire la 
întârzieri, anulări sau 
probleme de calitate.

• Evaluați și testați variantele 

alternative pentru 
continuitatea sistemelor 
critice și ale infrastructurii IT, 
în special acolo unde este 
posibil lucrul de-acasă.

• Continuați activitățile de 

curățenie și igienizare.
• Identificați spațiul pentru 

separarea/izolarea 
echipelor sau a 
persoanelor (dacă este 

necesar).
• Evaluați modalitățile de 

limitare a contactului cu 
persoane din afara 

companiei.

• Păstrați evidența și urmăriți 

absențele angajaților.
• Asigurați-vă că angajații cu 

simptome știu că trebuie să 
rămână acasă și să solicite 
sprijin medical.

• Luați în considerare work from
home.

• Reorganizați delegațiile pentru 
a evita expunerea angajaților.

• Comunicați regulat.

• Puteți livra stocuri critice în 

situația în care este posibil.
• Comunicați cu furnizorii 

existenți și aflați nivelul la 
care aceștia au fost afectați.

• Adaptați comenzile și 

aranjamentele de livrare 
pentru a răspunde cererii 
curente (important atunci 
când cererea e crescută).

• Utilizați apeluri 

telefonice/video-conferințe în 
locul întâlnirilor față în față, în 
situația în care este posibil.

• Monitorizați disponibilitatea 
sistemului IT (de la distanță, 

dacă este posibil).
• Comunicați orice informație 

importantă pe plan intern sau 
extern, pe parcursul 

incidentului.

• Reveniți la birou în mod 
normal.

• Dezvoltați un plan de 

gestionare a oricăror 
întârzieri, chiar și prin 
angajarea de personal 
temporar dacă este 
posibil/necesar.

• Comunicați cu părțile 
interesate.

• Luați în considerare evaluări 
medicale pentru angajați.

• Actualizați și extindeți 
planurile de continuare a 
activității și răspuns în situația 
unei pandemii.

• Realizați și distribuiți 

informații despre reluarea 
activității.

• Realizați întâlniri regulate cu 
angajații pentru a monitoriza 
recuperarea întârzierilor.

• Apelați la noi furnizori 

dacă este necesar.
• Analizați experiențele 

cu furnizorii care au 
întâmpinat dificultăți.

• Realizați comenzi 

suplimentare pentru a 
reface stocurile, dacă 
este necesar.

• Explorați/invocați 

clauze contractuale 
relevante care pot ajuta 
la limitarea costurilor 
sau la grăbirea 
recuperării pagubelor.

• Evaluați dacă este 
necesară modificarea 
condițiilor contractuale 
standard, în relația cu 
furnizorii.

• Verificați cum au funcționat 

sistemele IT și luați măsurile care 
se impun.

• Detaliați scris, orice variante 
alternative de lucru pe care le 
considerați utile să fie incluse în 

planul de continuitate a 
activității.

Acest Ghid nu face presupuneri cu privire la cauza și natura COVID-19 sau cu privire la modul în care situația ar putea evolua 

la nivel global sau în România. Acest document se concentrează asupra unor măsuri practice pe care companiile le pot lua 

pentru a reduce riscurile pentru angajați, clienți sau cele legate de perturbarea afacerii. În plus față de acest ghid, companiile 

trebuie să țină cont de informațiile la zi și să urmeze sfaturile autorităților.
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DESPRE MARSH

Marsh este lider global în 

brokerajul de asigurări și 

consultanță de risc. Cei peste 

35.000 de colegi din Marsh 
acordă consultanță 

companiilor de toate 

dimensiunile și clienților 

persoane fizice din peste 130 

de țări, prin intermediul 

soluțiilor de diminuare a 

riscurilor fundamentate pe 

analiza datelor și consultanță 

de risc. Marsh este parte a 

Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), 

cea mai importantă companie 

globală de servicii 

profesioniste de consultanță în 

risc, strategie și resurse 

umane. Cu venituri anuale de 

peste 15 miliarde USD și 

peste 75.000 de colegi la nivel 

global, MMC își sprijină clienții 

să evolueze prin intermediul a 

patru companii, fiecare dintre 

ele lider pe segmentul în care 

activează. Alături de Marsh, 

MMC este compania mamă a 

Guy Carpenter, Mercer și 

Oliver Wyman. 

Urmăriți Marsh pe Twitter

@MarshGlobal; LinkedIn; 

Facebook; și YouTube sau 

abonați-vă la BRINK

Marsh is one of the Marsh & McLennan Companies, together with Guy Carpenter, Mercer, and Oliver Wyman. This document and any recommendations, analysis, or advice provided by Marsh 

(collectively, the “Marsh Analysis”) are not intended to be taken as advice regarding any individual situation and should not be relied upon as such. The information contained herein is based on   sources

we believe reliable, but we make no representation or warranty as to its accuracy. Marsh shall have no obligation to update the Marsh Analysis and shall have no liability to you or any other party arising

out of this publication or any matter contained herein. Any statements concerning actuarial, tax, accounting, or legal matters are based solely on our experience as insurance brokers and risk consultants

and are not to be relied upon as actuarial, tax, accounting, or legal advice, for which you should consult your own professional advisors. Any modeling, analytics, or projections are subject to inherent 

uncertainty, and the Marsh Analysis could be materially affected if any underlying assumptions, conditions, information, or factors are inaccurate or incomplete or should change.

Marsh makes no representation or warranty concerning the application of policy wording or the financial condition or solvency of insurers or reinsurers. Marsh makes no assurances regarding the

availability, cost, or terms of insurance coverage. Although Marsh may provide advice and recommendations, all decisions regarding the amount, type or terms of coverage are the ultimate

responsibility of the insurance purchaser, who must decide on the specific coverage that is appropriate to its particular circumstances and financial position.

Copyright ©2020 Marsh LLC. All rights reserved. Compliance MA2015898. 281451

Pentru mai multe informații despre riscurile asociate și despre planuri 
de continuitate a afacerilor, echipa Marsh Risk Consulting vă stă la 
dispoziție.
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