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Evenimente importante de raportat:  

 Acțiuni implementate pentru prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19 
 

    COMUNICAT  
        Avand in vedere : 

- Instructiunile Autoritatii Nationale de Sanatate Publica si ale Guvernului Romaniei valabile 

la nivel national, cu privire la masurile ce trebuiesc luate  in scopul limitarii efectelor 

raspandirii virusului COVID - 19 

- Comunicatul de Presa  ASF nr.1805 13.03.2020  

1. Societatea SC ARGUS SA ,cu sediul in Constanta ,Str. Industriala nr.1, Jud. 

Constanta,inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului la nr.J13/550/1991,cod unic de 

inregistrare  RO 1872644, informeaza actionarii  societatii ca activitatea societatii se 

desfasoara in conditii normale  si pana la data prezentului raport  nu a fost afectata de 

evolutia raspandirii virusului COVID – 19. 

 

2. Acțiunile implementate la nivel de societate  pentru prevenirea/limitarea  raspandirii 

COVID-19 si diminuarea efectelor asupra activitatii societatii. 

- Având în vedere situația actuală generată de pandemia de Covid-19 si declararea Starii 

de Urgenta , conducerea Societății a constituit un Comitet de Criza   care  a analizat 



situatia existenta  si a stabilit un plan de masuri conform cu recomandarile si instructiunile 

primite de la institutiile de stat abilitate in scopul  prevenirii si diminuarii riscului  de 

contaminare  cu virusul Covid-19  in randul angajatilor sai.  

- Planul de masuri a fost completat cu un  Program de implementare la nivelul societatii prin 

intocmirea unui plan de  instruire aplicat, pentru toate categoriilor profesionale din societate.  

- Monitorizarea respectarii masurilor dispuse  se face permanent si va fi imbunatati cu masuri 

noi de prevenire , functie de necesitatile constatate pe pacursul implementarii masurilor, 

pentru atingerea obiectivului propus. 

 

3. In intervalul  12 - 16.03.2020  in cadrul societatii s-au luat primele masuri urgente 

recomandate de institutiile abilitate , printre care mentionam : 

- S-au asigurat materialele si echipamentele necesare pentru limitarea  raspandirii virusului 

Covid-19 in randul salariatilor. 

- S-a interzis deplasarea  personalului dintr-o sectie  in alta (exceptie facand  doar situatiile  

de interventie la istalatii sau utilaje  caz in care,  sub  coordonarea sefilor de  sectie / 

compartimente / sefi formatie , se va urmarii respectarea  conditiile  de igiena si protectie 

anti contaminare personal , stabilite la nivel de societate . 

- Am recomandat  furnizorilor de materie prima sau materiale, persoanelor juridice  de 

stat sau private  care relationeaza cu societatea nostra  ca in perioada urmatoare sa 

relationeze cu noi ,daca se poate ,in mod indirect  ( mail,fax sau telephonic) 

- Pentru asigurarea continuitatii procesului de productie , pentru prevenirea unor 

posibile dificultati in fluxul de aprovizionare  cu materie prima si materuiale specifice 

activitatii nostre,la nivelul conducerii executive s-a dispus aprovizionarea acestora pe 

stoc. Stocul trebuie sa asigura  necesarul pana la luna iunie 2020 inclusiv. 

 

SC Argus SA va tine legatura si va colabora cu toate institutiile statului  care 

reglementeaza, legifereaza si coordoneaza actiunile la nivel national in scopul diminuarii 

contaminarii cu virusul Covid - 19. 

 

Asiguram pe toti actionarii societatii, ca vom monitoriza  respectarea  masurilor 

implementate la nivel de societate pana acum si vom imbunatatii acest   plan de 

actiune de prevenire  si diminuarea a riscului de contaminare cu virusul Covid-19 

functie de evolutiile viitoare ale nivelului de raspandire a acestuia. Garantam  de 

asemenea  Actionarilor societatii noastre  precum si beneficiarilor produselor noastre 

(ulei de floarea soarelui rafinat si imbuteliat ) faptul ca nivelul de calitate al acestor 

produse nu este  afectat de virusul Covid - 19 . 
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