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COMUNICAT 
  
 
RETRASIB S.A., persoană juridică română, producător de transformatoare electrice de medie și mare 
putere, membră a Grupului SGB-SMIT informează acționarii si toți participanții pe piața de capital cu 
privire la măsurile luate până în prezent în vederea prevenției răspândirii și influenței COVID-19 asupra 
activității curente a Societății și a angajaților săi.  
 
Atat conducerea Grupului din care facem parte, cat si a  Companiei RETRASIB S.A., privește situația 
cu calm si a implementat, încă de la sfârșitul lunii februarie a.c., măsuri ferme de protecție și prevenție 
a răspândirii COVID-19 în acord cu informațiile și recomandările transmise de către autoritățile 
competente.  
Fabrica RETRASIB S.A. 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 (principalii furnizori de cupru pentru părțile active sunt situați în Italia și întâmpinăm, 
momentan, dificultăți în aprovizionarea la timp a acestuia, atât datorită îngreunării logisticii între țări, 
cât și a măsurilor luate de toate statele care se tranzitează), transportul transformatoarelor produse 
catre diferitele statii electrice aflate in România sau în afara teritoriului țării noastre, în contextul 
închiderii temporare a unor puncte de trecere a frontierei de stat.   
Atat reprezentantii RETRASIB S.A. cat si ai Grupului din care facem parte, se află în contact 
permanent cu principalii săi furnizori, și primesc constant același mesaj și anume că producția lor 
funcționează și nu există motive de îngrijorare. Ca o asigurare suplimentară atat Grupul cât si 
Compania RETRASIB SA, a lansat comenzi către furnizori alternativi de materii prime pentru a nu risca 
întreruperi în aprovizionare.   
De asemenea, suntem contact permanent cu clienții nostri din România și din afara României și nu 
avem semnale că pe termen foarte scurt (trimestrul 1, 2020) cererea de produse fabricate de 
RETRASIB SA ar fi afectată în mod semnificativ.   
La nivelul RETRASIB SA au fost luate măsuri pentru continuarea activității, măsuri care au fost 
actualizate conform situației din prezent.  
Dintre măsurile luate de la sfârșitul lunii februarie și până în prezent, 20 martie 2020, la nivelul 
Companiei RETRASIB SA, enumerăm:  
  
1) Identificarea angajaților care, datorită specificului activității și a dotărilor aferente își pot desfășura 
activitățile specifice prevăzute în fișele postului de la domiciliu, intocmirea actelor necesare. Pentru 
acei salariați care nu își pot desfășura munca de la domiciliu dar îndeplinesc condițiile prevăzute de 
Legea nr. 19/2020, privind acordarea de zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada 
suspendării temporare a cursurilor din învățământul preuniversitar, Compania respectă drepturile 
legale ale solicitanților. Până în acest moment, nu avem înregistrate concedii de boală emise pentru 
izolare la domiciliu sau carantină, iar acei colegi care au prezentat simptome de infecții respiratorii au 
fost trimiși la control medical.  
 
2) Instruirea întregului personal în ceea ce privește măsurile obligatorii de igienă, protecție și prevenție 
la locul de muncă. În același timp, au fost afișate la sediul social al RETRASIB SA 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.   
 
3) S-au impus proceduri de evitare a aglomerărilor de personal prin limitarea utilizării spațiilor comune 
(săli de mese, vestiare etc.). Transportul angajaților spre și de la locul de muncă se realizează atat cu 
mijloace de transport proprii salariatior, ale Societatii, dar si cu mijloace de transport în comun. 
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4) Limitarea interacțiunii angajaților Societății, ai întregului Grup din care facem parte, cu personal 
extern și implementarea unei proceduri de interacțiune a acestuia cu personalul Societății (ex. 
încărcare/descărcare marfă). Personalului extern care interacționează cu reprezentanti/salariați ai 
Societății, în această perioadă îi sunt puse la dispoziție măsuri suplimentare de protectie si de igienă.  
 
5) Utilizarea sistemelor online, de teleconferință, sau de telefonie pentru interacțiunea personalului 
Societatii cu terți (colaboratori, furnizori, clienți etc.)  
 
6) 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. Modalitatea imediată, abordată de către noi, a fost 
plasarea de comenzi și în alte țări non europene, sau în afara continentului, fiind în continuare în 
căutarea soluțiilor pentru a nu periclita livrările către clienții noștri. 
 
Aceste măsuri sunt valabile pentru toată perioada în care este decretată starea de urgență, urmând a fi 
completate extinse, in funcție de evolutia politico-economică. Mai mult decât atât, membrii conducerii 
operative a Societatii se întruneșc zilnic pentru monitorizarea și analiza situațiilor existente la nivelul 
întregii Companii, 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 Companiei, a faptului că nu avem înființate sedii secundare, 
sucursale, filiale, altele asemenea care să fie dispersate pe întreg teritoriul României sau pe plan 
extern, RETRASIB S.A., prin organele sale de conducere, analizează la nivel local evoluția COVID19, 
disponibilitatea materiilor prime/auxiliare, alimentarea cu utilități, situația comenzilor etc.  
 
În prezent, RETRASIB S.A. își desfășoară activitatea în parametri normali, iar afacerile Societății până 
în prezent nu au fost afectate de evoluția răspândirii COVID19. Prioritățile în această perioadă sunt 
îndeplinirea bugetului chiar și în condițiile date. Pentru aceasta, noi, ca si Companie, vedem 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 si scenarii cu risc ridicat, promovează și 
presupune o atitudine prudentă și responsabilă.  
 
Management-ul RETRASIB S.A. asigură acționarii, investitorii că la nivelul Societății există o atitudine 
responsabilă care se bazează pe informații concreteRETRASIB S.A. monitorizează evoluția situației 
cauzate de COVID-19 și este pregătit să impună măsuri suplimentare dacă situația o va cere.  
  
Pentru informații suplimentare: office@retrasib.ro. 
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