
Studiile arată că 43% dintre întreprinderi rămân închise 
după un dezastru, iar dintre cele care se redeschid, 25% 
dau faliment în cel mult un an. „Resilience in a Box” și 
toate resursele aferente au scopul de a vă oferi cele mai 
eficiente modalități de creștere a capacității voastre de 
a supraviețui și a prospera după un dezastru precum o 
inundație, un cutremur, o pană de curent etc. Completați 
această autoevaluare pentru a aprecia cât de pregătită 
este întreprinderea voastră! 

AȚI:

Alcătuit o „echipă” formată din persoane din cadrul 
întreprinderii care cunosc principalele operațiuni și vă 
pot furniza perspective importante atunci când faceți 
planificarea pentru dezastre și răspundeți la acestea? 
Desemnat o persoană care să coordoneze eforturile de 
planificare pentru dezastre în cazul întreprinderii voastre? 
Organizat toate documentele și informațiile esențiale 
astfel încât să fie ușor de accesat atunci când aveți cel 
mai mult nevoie de ele? 
Identificat operațiunile esențiale ale întreprinderii și ați 
stabilit prioritatea acestora astfel încât să știți ce sector 
trebuie redresat primul, al doilea etc.? 
Identificat pericolele posibile (naturale și de origine 
umană) care v-ar putea întrerupe activitatea?
Elaborat proceduri de continuitate sau de urgență astfel 
încât să puteți continua furnizarea de produse sau 
servicii după un dezastru (de exemplu, nu avem acces 
în clădire, avem nevoie de un generator etc.)? 
Asigurat accesibilitatea tuturor datelor sau 
documentelor importante pentru procesul decizional în 
eventualitatea în care nu veți avea acces în unitate, de 
exemplu, după un incendiu? 
Păstrat o listă actualizată cu datele de contact pentru 
situații de urgență ale angajaților, vânzătorilor, furnizorilor, 
clienților și ale altor persoane de contact cheie? 

AȚI:

Instruit angajații pentru a ajuta într-o situație de urgență 
(de exemplu, prim ajutor, evacuarea clădirii)? 
Păstrat un stoc de urgență pentru întreprinderea voastră 
în vederea tratării nevoilor imediate, de exemplu, în 
cazul în care angajații voștri nu pot merge acasă? 
Încurajat angajații să fie pregătiți acasă? 
Creat permanent copii de siguranță ale datelor pe care 
le aveți?

Dacă DA, le-ați stocat și într-o locație externă?
Luat măsuri de siguranță împotriva potențialei 
deteriorări a echipamentelor, clădirilor sau unităților 
voastre? 
Protejat stocurile/depozitele de furturi, pierderi sau 
pagube în caz de cutremur, incendiu, avarie la rețeaua 
de canalizare etc.? 
Implementat proceduri pentru a comunica după un 
dezastru cu angajații, furnizorii, vânzătorii, clienții și 
publicul? 
Implementat un plan de continuitate a activității / pentru 
situații de urgență / în caz de dezastru?

L-ați testat periodic?
L-ați actualizat cel puțin anual?

Ați stabilit parteneriate cu alte întreprinderi, agenții 
guvernamentale și/sau organizații comunitare care pot 
servi drept resurse atunci când va apărea următoarea 
situație de criză?

APRECIAȚI-VĂ GRADUL  
DE PREGĂTIRE!

= 2
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Cât de pregătită este întreprinderea 
voastră? Calculați-vă scorul și consultați 
pagina următoare pentru a vedea unde se 
poziționează întreprinderea voastră!
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CONSOLIDAREA COMUNITĂȚILOR LA NIVEL GLOBAL

Tradus de:



SCOR DE 0 -20 :

Organizația voastră este supusă 
inutil unui risc de întrerupere a 
activității. Vestea bună este că puteți 
începe acum să utilizați resursele 
„Resilience in a Box”, cu soluții facile 
și gratuite care să vă ajute

SCOR DE 21 -32 : 

Organizația voastră a luat câteva 
măsuri de pregătire. Sunteți mai 
puțin supuși riscului, dar este loc 
pentru îmbunătățiri utilizând resursele 
„Resilience in a Box”

SCOR DE 33 -40 :

Organizația voastră este mai bine 
pregătită decât majoritatea (poate 
chiar și decât concurenții) și există 
resurse simple în vederea tratării 
oricăror lacune, cum ar fi cele din 
„Resilience in a Box”
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Resursele „Resilience in a Box” 
au fost elaborate pentru a vă 
ajuta să luați măsurile necesare 
pentru a vă trata vulnerabilitățile 
astfel încât să fiți mai rezilienți 
după următoarea pană de curent 
sau orice alt tip de dezastru. 
Utilizați „Resilience in a Box” 
pentru a începe de astăzi să vă 
protejați întreprinderea. Vizitați: 

www.ResilienceInABox.com
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