Evenimente importante de raportat
MASURI ADOPTATE DE CONDUCEREA PRACTIC SA PENTRU LIMITAREA IMPACTULUI
CRIZEI GENERATE DE EPIDEMIA GENERATA DE VIRUSUL COVID-19
Practic SA respecta cu strictețe toate recomandările și măsurile anunțate de autorități în
vederea limitării răspândirii coronavirusului și ne vom conforma tuturor măsurilor care vor fi
anunțate pe viitor.
Practic SA a elaborat in timp util un plan de prevenție, pentru a proteja angajații și
colaboratorii companiei, prin diminuarea riscului de răspândire a virusului, precum și un plan
de management al continuității afacerii, cu acțiuni și măsuri clare, menite să asigure
derularea activităților critice ale companiei pe durata pandemiei.
In acest sens, avand in vedere:
1. Contextul situației epidemiologice generate de noul virus COVID-19 și a răspândirii
accelerate a acestuia atât la nivel național, cât și la nivel global, declarată fiind Pandemia de
către Organizația Mondială a Sănătății, pe întregul teritoriu al României a fost instituită
Starea de Urgență, pe o durata de 30 de zile, în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de
Președintele României (“Decretul”), publicat în Monitorul Oficial al României nr.
212/16.03.2020, Partea I (denumită în cele ce urmează “Măsura excepțională”);
2.
Potrivit Decretului, în vederea limitării infectării populației, au fost stabilite unele
măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă (Anexa nr. 1 din Decret), precum și măsuri
de primă urgență cu aplicabilitate graduală (Anexa nr. 2 din Decret), în domeniul social și
economic, generând astfel unele îngrădiri sub aspectul exercitării unor drepturi și libertăți
fundamentale, precum și acțiuni în planul sănătății publice;
3. Ordonanta Militara nr. 1 din data de 17.03.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 219/18.03.2020
4. Ordonanta Militara nr. 2 din data de 21.03.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 232/21.03.2020
5. Ordonanta Militara nr. 3 din data de 25.03.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr. 232/25.03.2020
conducerea Practic SA, doreste sa anunte urmatoarele informatii cu impact semnificativ
asupra activitatii sale curente:
I)

Situatia activitatii curente

Ca urmare a suspendării activitatilor de servire şi consum al produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte
localuri publice, a
activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de
divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire, un numar semnificativ
de clienti ai societatii se afla in imposibilitatea temporara de a-si desfasura activitatea si au
fost nevoiti sa isi intrerupa activitatile desfasurate in locatiile inchiriate de la Practic SA.
In acest context conducerea societatii a elaborat mai multe scenarii de criza atat pentru
perioada imediat urmatoare, aflata sub incidenta situatiei de urgenta, cat si pentru perioada
ulterioara acesteia, cand este anticipata o situatie de criza economica. In functie de durata
situatiei de criza anticipam ca cifra de afaceri a societatii ar putea scadea cu pana la 25-30%
pana la sfarsitul anului curent, comparativ cu anul 2019.

II)
Planul de masuri privind gestionarea crizei generate de COVID 19 și limitarea
impactului asupra activității curente
1) Înființarea la nivelul societații a unei structuri de criza pentru a identifica si
implementa in timp util toate masurile necesare pentru a mentine viabilitatea grupului
din care Practic SA face parte si a liniilor sale de afaceri.
2) Incepand cu data de 6 martie a fost interzis accesul auto si persoanelor din exterior la
sediul si punctele de lucru ale firmei
3) Consiliul de Administratie al Practic SA se va întruni ori de câte ori va fi necesar , dar cel
putin o data pe saptamana, pentru a lua sau aproba toate măsurile de ordin
organizatoric care se vor lua la nivelul societății, reguli în care vor trebui să țină
seama de regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu
(de exemplu, Comitetul Național privind Situațiile Speciale de Urgență), scopul
primordial fiind asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire pentru
clienți și salariți.
4) La data de 29 martie, masurile cheie implementate sau in curs de implementare sunt
urmatoarele:
a) Instruirea angajatilor cu privire la regulilor de igiena care trebuie respectate cu
strictete in aceasta perioada
b) Flexibilizarea programului de lucru zilnic prin decalarea orelor de inceput si de
sfarsit de program, astfel încât transportul angajaților să poată evita în drumul
către și dinspre serviciu aglomerările din Bucuresti
c) In acest context, Practic SA asigura angajatilor transportul pana la munca, astfel
incat acestia sa evite sa circule cu mijloacele de transport in comun.
d) Programarea si efectuarea, cu consultarea angajatilor, a zilelor restante de
concediu in lunile martie - aprilie
e) Acordarea de zile libere platite conform legii 19/2020, la cererea angajatilor,
pentru ingrijirea copiilor, ca urmare a deciziei de suspendare a activitatii
institutiilor de invatamant
f) Reprogramarea sau anularea deplasărilor în interes de serviciu în zonele cu risc
de infectare, încă de la primele anunțuri ale autorităților
g) Reducerea programului de lucru saptamanal, pentru intreg personalul societatii,
de la 5 la 4 zile lucratoare, cu reducerea corespunzatoare a salariului, incepand
cu data de 01.05.2020.
Reducerea corespunzatoare a onorariului lunar al directorului general incepand
cu data de 01.05.2020 cu un procent corespunzator reducerii salariului
personalului societatii.
h) Negocieri in curs cu toti partenerii care au contracte de inchiriere la Practic SA si
a caror activitate a fost afectata in mod direct sau indirect de masurile luate de
autoritatile statului, parteneri care au solicitat fie suspendarea fie reducerea platile
de chirie pentru urmatoarea perioada.
i) Negocieri in curs cu toti ceilalti furnizori de servicii in scopul suspendarii sau
reducerii semnificative a tarifelor pentru serviciile prestate catre compania Practic
SA.
j) Discutii in curs cu bancile pentru cresterea lichiditatii disponibile la nivelul
companiei, in eventualitatea in care criza curenta va continua pentru o perioada
mai lunga de timp.
k) Inghetarea/amanarea tuturor proiectelor de dezvoltare cu exceptia celor care sunt
intr-un stadiu avansat de finalizare.

In baza acestor masuri si avand in vedere conjunctura actuala, conducerea companiei este
preocupata de o abordare prudentiala pentru asigurarea unor lichiditati suficiente societatii care sa
permita continuarea activitatii si functionarea in conditii optime in perioada care urmeaza.
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