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Grupul TeraPlast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, 

informează toți stakeholderii pieței de capital vizavi de măsurile luate până în prezent 

în vederea prevenției influenței COVID-19 asupra activității curente a companiilor 

grupului și a angajaților săi. 

Managementul Grupului privește situația cu calm si a implementat, încă de acum două 

săptămâni, măsuri ferme de protecție și prevenție a răspândirii COVID-19 în acord cu 

informațiile și recomandările transmise de către autoritățile competente. Totodată, 

reprezentanții Grupului TeraPlast se află în dialog permanent cu acestea pentru 

monitorizarea și actualizarea măsurilor necesare conform evoluției situației actuale. 

La ora aceasta, în județul Bistrița Năsăud și județul Prahova Grupul nu are cunoștință 

să existe cazuri de infectare cu noul virus. Toate unitățile de producție ale Grupului 

funcționează în parametrii bugetați și nu există fluctuații semnificative ale cererii din 

piață. 

Principalele riscuri suplimentare identificate în acest moment vizează continuitatea 

aprovizionării cu materii prime și disponibilitatea de personal.  

Grupul se află în contact permanent cu principalii săi furnizori, unii dintre ei din Nordul 

Italiei și primește constant același mesaj și anume că producția lor funcționează și nu 

există motive de îngrijorare. Ca o asigurare suplimentară Grupul, a lansat comenzi 

către furnizori alternativi de materii prime pentru a nu risca întreruperi în 

aprovizionare.  

De asemenea, grupul este în contact permanent cu clienții săi din România și din afara 

României și nu are semnale că pe termen foarte scurt (trimestrul 1, 2020) cererea de 

produse ale Grupului TeraPlast este afectată în mod semnificativ.  

La nivelul Companiilor Grupului există Planuri de Continuitate a Activității, care au fost 

actualizate pentru a adresa situația din prezent. În plus, s-a instituit o Comisie de 

Analiză, responsabilă cu monitorizarea evoluției situației și implementarea de noi 

măsuri, dacă va fi cazul. 

Dintre măsurile luate pe parcursul ultimelor două săptămâni până în prezent, 13 martie 

2020, la nivelul Grupului TeraPlast, enumerăm: 



 

• Lărgirea listei de posturi care datorită specificului activității și a dotărilor 

aferente își pot desfășura munca în regim home-office în cazul în care situația 

o va impune. Totodată, Grupul vine în sprijinul colegilor ai căror copii sunt acasă 

și le oferă posibilitatea de desfășurare a activității de acasă. De asemenea, toți 

colegii care prezintă simptome de infecții respiratorii sunt trimiși la control 

medical, iar dacă activitatea le permite, își desfășoară munca de acasă. 

• Instruirea întregului personal în ceea ce privește măsurile obligatorii de igienă, 

protecție și prevenție la locul de muncă. În același timp, au fost afișate în sediile 

companiilor Grupului TeraPlast informații cu privire la procedurile de protecție 

și prevenție și au fost puse la dispoziția angajaților materiale de dezinfecție și 

protecție sporită. Dezinfectarea suprafețelor expuse din spațiile de lucru este 

realizată cu rigurozitate, periodic.  

• S-au impus proceduri de evitare a aglomerărilor de personal prin limitarea 

utilizării spațiilor comune (săli de mese, vestiare etc.), dezinfectarea mașinilor 

de transport a personalului după fiecare cursă și preluarea schimburilor de lucru 

din locații diferite. Transportul angajaților spre și de la locul de muncă se 

realizează în regim privat. 

• Limitarea interacțiunii angajaților companiilor Grupului cu personal extern și 

implementarea unei proceduri de interacțiune a acestuia cu personalul Grupului 

(ex. încărcare/descărcare marfă). Personalului extern care interacționează cu 

Grupul în această perioadă îi sunt puse la dispoziție măsuri suplimentare de 

igienă. 

• Utilizarea sistemelor online, de teleconferință, sau de telefonie pentru 

interacțiunea personalului Grupului cu terți (colaboratori, furnizori, clienți etc.) 

• Prioritizarea capacităților de producție și instruirea personalului de producție 

conform planului de operare în condițiile date. Totodată, sunt implementate 

măsuri de gestionare optimă a achizițiilor de materii prime, auxiliare și 

gestionare a stocurilor. 

Aceste măsuri sunt valabile toată luna martie. Mai mult decât atât, Comisia de Analiză 

se întrunește zilnic pentru monitorizarea și analiza situațiilor existente la nivelul 

Grupului TeraPlast, impunând decizii noi dacă este cazul, având în vedere starea de 

fapt din momentul întrunirii, informațiile oficiale din partea autorităților, precum și 

statusul implementării măsurilor în vigoare. Având în vedere dispunerea geografică a 

unităților Grupului TeraPlast, Comisia analizează inclusiv la nivel local evoluția COVID-

19 pentru fiecare locație de desfășurare a activității în parte, disponibilitatea materiilor 

prime/auxiliare, alimentarea cu utilități, situația comenzilor etc. 

În prezent, Grupul TeraPlast își desfășoară activitatea în parametrii normali, iar 

afacerile Grupului până în prezent nu au fost afectate de evoluția răspândirii COVID-

19. Prioritățile în această perioadă sunt îndeplinirea bugetului chiar și în condițiile date. 

Pentru aceasta, Grupul vede ca fiind primordiale cooperarea cu autoritățile și aplicarea 

tuturor măsurilor necesare pentru siguranța angajaților și continuitatea business-ului. 



 

Planul de acțiune pentru continuitatea activității ia în calcul scenarii cu risc ridicat, 

promovează și presupune o atitudine prudentă și responsabilă. 

Management-ul Grupului TeraPlast asigură acționarii, investitorii și toți ceilalți 

stakeholderi că la nivelul Grupului există o atitudine responsabilă care se bazează pe 

informații concrete, nu pe zvonuri sau pe panica existentă în acest moment. 

Grupul TeraPlast monitorizează evoluția situației cauzate de COVID-19 și este pregătit 

să impună măsuri suplimentare dacă situația o va cere. 

 

Pentru informații suplimentare: investor.relations@teraplast.ro  
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