
 
 

Minuta întâlnirii din 10.03.2020 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Tema:  
Asigurarea continuității și măsuri de prevenție în contextul răspândirii Coronavirus 
COVID-19  
 
Locul desfășurării întâlnirii:  
Sediul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.  
 ________________________________________________________________________ 
 
Discuții 
În deschidere, dl. Adrian Simionescu, deținând și funcția de Director General al societății, 
a menționat că întâlnirea are ca scop discutarea aspectelor legate de răspândirii infecției 
cu Coronavirus COVID-19 la nivel internațional  
 
Datorita dinamicii călătoriilor cetățenilor români pe rutele terestre și aeriene dintre 
România și Italia, România este mai expusă la răspândirea cazurilor de infecție cu noul 
coronavirus pe teritoriul național. 
 
În contextul răspândirii infecției cu Coronavirus COVID-19 la nivel internațional, dar și al 
unui număr cazuri în creștere în București, SSIF Vienna Investment a luat următoarele 
decizii: 

o  În cadrul conducerii a fost constituit un Grup de coordonare și monitorizare a 
situației privind Coronavirus COVID-19, din care fac parte: Adrian Simionescu, 
Lucian-Ioan Fulea, Andi-Constantin Lostun. Aceștia vor acționa coordonat astfel 
încât să asigure luarea celor mai bune măsuri pentru prevenție și controlul 
situației în cadrul societății; 

o Societatea monitorizează evoluția situației de la nivel național și local, acționând 
prompt la viitoarele evoluții ale situației; 

o În acest moment, 10.03.2020, ora 16:00, nu există, la nivelul angajaților SSIF 
Vienna Investment Trust, vreo situație de suspiciune sau confirmare a infectării 
cu Coronavirus COVID-19; 

o Grupul de coordonare și monitorizare poate fi contactat prin mijloace electronice 
(poștă electronică, telefon) pentru a comunica orice situație care poate avea 
legătură cu evoluția Coronavirus COVID-19. 

Măsurile de prevenție sunt esențiale pentru evitarea contractării virusului COVID-19.  



Măsurile de igienă sunt obligatorii și eficiente, iar tratarea cu responsabilitate a situației 
actuale de la nivel mondial ajută la evitarea și diminuarea anxietății firești, asociate 
acestui context. Chiar atunci când nu este posibilă sustragerea din aglomerații, este 
importantă purtarea măștii de protecție și folosirea produselor de igienă specifice: 
spălarea mâinilor cu săpun și apă, spălarea feței, folosirea dezinfectanților pe bază de 
alcool sau clor. 
 
Deși nu a fost deocamdată identificat un vaccin sau un tratament testat ca eficient, sunt 
cunoscute situații în care persoane care au contractat virusul COVID-19 au fost tratate și 
vindecate, prin urmare întărirea sistemului imunitar poate contribui la prevenirea 
îmbolnăvirii și la lupta organismului cu acest virus. 
 
Măsuri de creștere a imunității organismului:  

✓ consum zilnic de alimente din următoarele categorii:  
➢ proteine: ouă, carne, ficat, pește, lactate (în special iaurt, chefir), leguminoase 

(fasole, mazăre, soia), ciuperci  
➢ vitamine provenite din surse naturale (fructe: citrice, banane, fructe uscate, 

sucuri proaspete naturale; legume, salate: salată verde, ruccola, sparanghel, 
pătrunjel, broccoli, morcovi) 

➢ minerale și oligoelemente: nuci de orice fel, ulei de pește, semințe de in  
complexul de vitamina b: cereale integrale  

➢ probiotice și prebiotice, pe cât posibil din surse naturale: chefir, iaurt, varză 
murată ca atare sau zeamă, murături de orice fel (pentru persoanele care nu 
sunt hipertensive), produse pe bază de cicoare;  

➢ suplimente de minerale și de vitamine, în special vit. C și complexul B, mai ales 
pentru persoanele care nu își acoperă necesarul zilnic din surse naturale  

✓ odihnă prin asigurarea unui număr de cel puțin 7 ore de somn/noapte;  
✓ hidratare optimă: apă, ceaiuri, sucuri de fructe și legume naturale, supe, lapte, iaurt, 

chefir; 
✓ asigurarea unui program zilnic de mișcare/exerciții fizice;  

✓ evitarea, pe cât posibil, a zonelor poluate sau a orelor în care poluarea este crescută. 
 
SSIF Vienna Investment recomandă tuturor persoanelor care au fost în ultimele 14 zile în 
zone cu risc de infecție cu Coronavirus COVID-19 sau au intrat în contact cu persoane 
testate pozitiv cu acest virus să rămână în izolare voluntară la domiciliu pentru o 
perioadă de 14 zile și să evite contactul cu alte persoane. Dacă în acest interval apar 
simptome precum febră, cefalee și tuse seacă, persoana este obligată să apeleze 
serviciul de urgență 112 și să informeze asupra situației. 
 
La nivelul Institutului Național de Sănătate Publică din subordinea Ministerului Sănătății 
a fost operaționalizată linia TELVERDE (0800 800 358) destinată cetățenilor care doresc 
informații legate de prevenirea infectării cu virusul Coronavirus COVID-19. Apelarea 
numărului unic de urgență 112 este doar pentru situații de urgență, iar pentru solicitarea 
de informații cetățenii sunt rugați să apeleze linia TELVERDE. 



Recomandăm tuturor persoanelor care prezintă simptome de gripă să rămână în izolare 
voluntară la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile. De asemenea, recomandăm tuturor 
membrilor comunității să acționeze calm și responsabil, stările de îngrijorare excesivă 
sau de panică împiedicând reacțiile adecvate la o situație care poate fi gestionată, în 
limite specifice, atât de entități competente, cât și de fiecare dintre noi. 
 
În aceste zile, Ministerul Sănătății va completa cadrul legislativ cu măsuri necesare 
pentru carantină și pentru managementul cazurilor suspecte și confirmate de infecție cu 
coronavirus (COVID-19). 
 
 

Concluzii 
Având în vedere aspectele discutate, s-au stabilit următoarele: 

1. Societatea asigură la toalete, material destinat igienei personale (săpun, 
prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor, ușilor, 
precum și a altor suprafețe expuse (mese conferințe, birouri, etc.).  

2. Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor 
angajaților și a clienților cu documente/pentru situații care nu reprezintă urgențe 
la/de la sediul societății, în perioada următoare se restrânge activitatea cu 
publicul, documentele urmând a fi transmise exclusiv electronic, prin e-mail la 
adresa office@viennainvestment.ro sau direct pe adresele de e-mail ale 
direcțiilor destinatare. 

3. În cazul în care autoritățile vor institui măsuri mai drastice, personalul societății 
urmează a-și desfășura munca de la domiciliu, în temeiul dispozițiilor art. 108–
110 din Legea 53/2003 Codul Muncii coroborat cu art. 2 din Legea nr. 81/2018 
Privind reglementarea activității de telemuncă, acolo unde este posibil, dar în 
special pentru personalul cu domiciliului în afara Bucureștiului, pentru aceștia din 
urmă începând cu data de 12.03.2020, până la data la care nu se mai impune 
menținerea stării de urgență de către instituțiile abilitate. 

4. De asemenea, se vor anunța toți cei interesați (clienți, instituțiile pieței, instituții 
de credit partenere, furnizori) că pentru o perioadă de cel puțin 14 zile, cu 
posibilitate de prelungire, începând din data de 12.03.2020 se suspendă 
întâlnirile de orice natură la sediul societății, comunicările urmând a fi efectuate 
exclusiv prin mijloace electronice, respectiv pe adresa de e-mail 
office@viennainvestment.ro sau direct pe adresele de e-mail ale direcțiilor 
destinatare. 

 
 
Cele adoptate mai sus completeaza prevederile interne referitoare la procedura de 
asigurare a continuității. 
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