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CONTEXT

PREZENTAREA PARTENERIATULUI

Resilience in a Box se bazează pe cele mai bune practici și are scopul
de a pregăti începătorii în domeniul rezilienței în afaceri. Întreprinderile
mici sunt deopotrivă foarte vulnerabile și lipsite de resurse adecvate
care să le permită să ia măsuri pregătitoare. Aceste resurse vă vor
îndruma compania în abordarea problemelor legate de pregătire,
asigurând flexibilitatea necesară pentru a face față posibilelor
întreruperi ale activității. Resilience in a Box constă în 3 elemente:

Programul Resilience in a Box este un parteneriat de cooperare
între Fundația UPS, Forumul Economic Mondial (WEF), CENACED,
Fundația Camerei de Comerț a SUA și Grupul de lucru pentru setul
de instrumente pentru întreprinderile rezistente la dezastre (DRB).
Fundația UPS și WEF au inițiat acest program în Turcia ca răspuns
la cutremurul de la Van din 2011, soldat cu aproape 700 de morți
și costuri între 1 și 4 miliarde de lire turcești. El a fost extins pentru
a lua în calcul alte țări care doresc să îmbunătățească abilitatea
întreprinderilor mici de a face față efectelor dezastrelor și să le ajute
să își continue activitatea.

1. Instrumente
2. Instruire
3. Resurse
Instrumentele Resilience in a Box sunt proiectate pentru a facilita
îmbunătățirea rezilienței în toate întreprinderile – chiar și în cele fără
cunoștințe sau experiență în gestionarea dezastrelor. Instrumentele au
fost elaborate pe trei niveluri: de bază, intermediar și avansat. Nivelul
intermediar dezvoltă instrumentele de bază pentru a asigura o mai
bună informare a întreprinderilor, precum și capacitatea acestora de
a determina cu ușurință acțiuni specifice pentru a-și crește reziliența
împotriva tuturor pericolelor și posibilelor întreruperi. Ghidul de
reziliență în afaceri în caz de dezastru (Ghidul) este un instrument
de nivel intermediar deoarece oferă îndrumări, sfaturi și resurse mai
detaliate privind pregătirea întreprinderilor pentru a ajuta companiile să
își trateze propriile active înainte de producerea unui dezastru.

INSTRUCȚIUNI
Utilizați acest Ghid de reziliență în afaceri (Ghidul) pentru a începe să tratați
vulnerabilitățile din cele șase sectoare esențiale care pot genera perturbări
și pierderi pentru întreprinderile voastre. Activitățile voastre vor fi ghidate
prin completarea de liste de verificare, formulare și foi de lucru care să vă
ajute să identificați acele riscuri, să le stabiliți prioritatea și să le minimizați.
În final, întreprinderea voastră va fi gata să treacă la nivelul avansat al
programului Resilience in a Box, folosind aceste baze pentru elaborarea
Planului de continuitate a activității, utilizând resurse precum Ghidul
întreprinderilor rezistente la dezastre (DRB) și setul de instrumente
DRB pentru a vă ghida întreprinderea.
Ghid de reziliență în afaceri

Pentru mai multe informații despre Resilience in a Box,
parteneri, resurse și instrumente, vă rugăm să accesați
www.ResilienceInABox.com
Pentru informații și oportunități de instruire în Mexic, contactați-o
pe Lic. Emma González Sarur din cadrul CENACED la
(+55) 5250-8066 sau la direccion_general@cenaced.org.mx.
De asemenea, accesați website-ul www.cenaced.org.mx

DISPOZIȚII LEGALE/ALTE DISPOZIȚII
Unele țări au dispoziții legale sau de reglementare care conțin îndrumări
pentru activitățile de pregătire, atenuare, răspuns, revenire sau
reziliență ale întreprinderilor. Analizați dispozițiile din toate țările în care
desfășurați activități pentru a îndeplini cerințele necesare. Ghidul ar
putea depăși dispozițiile legale din țările voastre, dar nu le înlocuiește.
Ghidul este elaborat prin prisma bunului-simț, pe baza celor mai bune
practici în ceea ce privește reducerea efectelor sau a pierderilor și a
nevoilor întreprinderilor după un dezastru.
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TIMPUL DE COMPLETARE

CUPRINS

Timpul necesar pentru completarea fiecărui tabel sau a fiecărei
liste de verificare din Ghid va varia în funcție de dimensiunea și
complexitatea întreprinderii voastre și ale datelor aferente. Dacă
informațiile sunt disponibile imediat, completarea fiecărui tabel va
dura în jur de 5-15 minute.
Ce anume veți completa din Ghid va depinde de întreprinderea
și de prioritățile voastre. Unele întreprinderi pot alege să se
concentreze mai întâi pe protejarea Stocurilor, în timp ce altele s-ar
putea concentra pe protejarea Oamenilor. Acest aspect depinde
de prioritatea organizației și de identificarea celei mai importante
vulnerabilități. Prin urmare, întreprinderile pot alege să dedice timp
suplimentar anumitor tabele.

MULȚUMIRI
Elaborarea Ghidului de reziliență în afaceri a fost posibilă prin
viziunea și generozitatea Fundației UPS și prin programul său
Resilience in a Box, care a asigurat disponibilitatea acestor resurse
pentru întreprinderile din întreaga lume.
Creat de:
Pearce Global Partners Inc.
Echipa de graficieni:
Kyle Wunderlin
Sabrina Gassaway
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GHID DE REZILIENȚĂ ÎN AFACERI –
PREZENTARE GENERALĂ
SCOP
Aproximativ 99% dintre întreprinderile din cadrul fiecărei comunități
din SUA sunt întreprinderi mici, oferind locuri de muncă pentru peste
50% dintre angajații din sectorul privat. În întreaga lume, întreprinderile
mici reprezintă un element esențial pentru toate comunitățile în care își
desfășoară activitatea, deoarece angajații lor trăiesc în aceste comunități
și în ele își deservesc clienții. Din nefericire, fiecare comunitate este
susceptibilă la catastrofe naturale, iar întreprinderile în sine sunt
vulnerabile și la perturbări cauzate de oameni. Cu toate acestea,
majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii nu sunt pregătite pentru
producerea unor astfel de situații de urgență. Toate comunitățile sunt mai
vulnerabile atunci când baza lor economică este puternic afectată de un
dezastru. Atunci când întreprinderile sunt afectate, întreaga comunitate
are de suferit, ceea ce prelungește termenul de recuperare.

la nivelul de bază. Ghidul furnizează sfaturi și instrumente de pregătire
mai detaliate pe care întreprinderile le pot utiliza pentru a determina
sectoarele vulnerabile, putând lua apoi măsuri care să trateze nevoile
lor specifice asociate dezastrelor. Acesta pune bazele pentru elaborarea
unui Plan de continuitate a activității (la nivelul avansat), concentrându-se
acum pe șase sectoare esențiale și pe vulnerabilitățile care există în
fiecare întreprindere.

După un dezastru, în jur de 40% dintre întreprinderile mici vor rămâne
închise. Un procent suplimentar de 25% își vor închide porțile în
următorii doi ani. Programul Resilience in a Box a fost proiectat pentru
a oferi întreprinderilor informații cruciale pentru pregătirea lor în cazul
producerii oricărui tip de eveniment, permițându-le să supraviețuiască
și să prospere, astfel încât comunitățile să poată supraviețui și
prospera.

MĂSURI INIȚIALE

Acest Ghid de reziliență în afaceri (Ghidul) reprezintă nivelul intermediar
al programului Resilience in a Box, având ca fundament materialele de
Ghid de reziliență în afaceri

Ghidul îndrumă companiile să se concentreze pe prioritățile stabilite
în funcție de ce este mai important pentru activitatea lor (de exemplu,
protejarea stocurilor), astfel încât să-și poată spori reziliența în fața
tuturor pericolelor și perturbărilor posibile.

După un dezastru, pot fi auzite numeroase povești despre întreprinderi
mici și mijlocii care mărturisesc același regret: „Mi-aș dori să fi
făcut ceva dinainte”. Pentru acestea este prea târziu. Nu este însă
prea târziu pentru voi și pentru întreprinderea voastră să luați
măsuri. Citiți acest Ghid și alegeți un pas, apoi puneți-l în aplicare!
Întreprinderea voastră va fi mai bine pregătită. Începeți acum!
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CREAREA ECHIPEI
Pentru a vă dezvolta reziliența în afaceri trebuie să începeți prin a
vă crea echipa. Nicio persoană nu poate cunoaște fiecare fațetă a
unei întreprinderi, dar o echipă de angajați-cheie poate să-și ofere
perspectivele pentru a se asigura că eforturile voastre de planificare
tratează toate elementele esențiale.
Echipa de planificare pentru reziliență asigură longevitatea care îi va
permite întregii companii să supraviețuiască și să prospere indiferent
de obstacolele cu care se va confrunta și indiferent dacă este vorba
despre un dezastru de proporții mai mari sau mai mici. Această echipă
de planificare nu poate împiedica trecerea unei întreprinderi prin
orice fel de dezastru, dar o poate ajuta în reducerea efectelor
pentru a-i permite să-și revină mai rapid și cu pierderi mai
puține; totul datorită măsurilor planificate în avans. Acest Ghid se
concentrează pe atenuarea sau diminuarea efectelor generate de mai
multe evenimente neprevăzute care, altfel, ar putea cauza pagube și
perturbări grave.

SUSȚINEREA CONDUCERII EXECUTIVE
Echipa de planificare trebuie să aibă aprobarea și susținerea conducerii
executive a companiei de la început. Astfel se transmite tuturor că echipa
este autorizată să dedice timp activităților de creștere a rezilienței, având
în vedere că aceasta ar putea însemna diminuarea timpului alocat
activității obișnuite. Aceasta reprezintă, însă, o investiție în capacitatea
de supraviețuire a companiei în caz de dezastru și va necesita implicarea
unor experți în subiectul specific care să-și expună opiniile în procesul de
planificare pentru a se asigura acoperirea tuturor posibilităților.
Conducerea executivă trebuie, de asemenea, să aibă așteptări clare cu
privire la cât durează planificarea. Procesul de planificare este extrem
de valoros deoarece identifică punctele slabe și consolidează punctele
forte. Pentru a facilita acest efect, trebuie să existe o bună comunicare
între echipa de planificare și conducerea executivă pentru ca aceasta
să fie ținută la curent cu progresele și să-și reitereze susținerea în fața
restului companiei.

EFECTE ASUPRA ÎNTREPRINDERILOR
O întreprindere mică poate suferi, în medie, pierderi de 3.000 USD
pentru fiecare zi în care rămâne închisă. O întreprindere mijlocie poate
suferi, în medie, pierderi de 23.000 USD pe zi. O companie mare
poate suferi, în medie, pierderi de 93.000 USD – 700.000 USD pe
oră. Ce știm este că întreruperea activității generează costuri care se
acumulează rapid și ajută concurenții să vă fure din cota de piață.
Problema nu este doar întreruperea activității. Majoritatea
întreprinderilor mai mici nu au rezerve de numerar din care să acopere
repararea pagubelor, curățenia sau înlocuirea elementelor distruse. De
fapt, efectele iau două forme: directe și indirecte. Efectele directe sunt
pagubele fizice evidente pe care le puteți vedea în fotografii. Efectele
indirecte afectează infrastructura necesară, cum ar fi alimentarea cu
energie și apă, pe care o întreprindere se bazează pentru a funcționa.
Un alt exemplu este întreruperea transporturilor regionale și rutiere,
care împiedică ajungerea clienților la întreprindere. Ambele tipuri
de efecte pot cauza pierderi grave pentru întreprindere, chiar dacă
pagubele directe atrag mai multă atenție.

DE CE FALIMENTEAZĂ ÎNTREPRINDERILE?
Un studiu pe termen lung (Alesch & Holly) a analizat întreprinderile mici
care au dat faliment în urma unor dezastre – unele la peste un deceniu
– și a descoperit cauze comune. Am tras învățăturile necesare astfel
încât întreprinderea voastră să nu aibă aceeași soartă:
•
•
•
•
•

Efecte defavorabile asupra clienților; aceștia nu mai cumpără
bunurile și serviciile firmei
Pierderi legate de proprietăți, procese sau stocuri; nu pot fi
satisfăcute nevoile clienților
O stare financiară proastă încă dinainte de eveniment
Neînțelegerea mediului de după eveniment
Reticența sau incapacitatea de a acționa conform noului mediu

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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Putem înțelege importanța rezilienței din aceste perspective, precum
și faptul că flexibilitatea în noul mediu de după un dezastru este cheia
supraviețuirii. Pe baza acestor constatări, Ghidul de reziliență vă va
oferi sfaturi și instrumente pentru a vă consolida întreprinderea.

TIPURI DE DEZASTRE
Indiferent de localizarea unei întreprinderi, aceasta este vulnerabilă
la pericole și posibile dezastre. Aceste dezastre se împart în două
tipuri: naturale sau de origine umană. Dacă o întreprindere nu este
pregătită, aceste eventualități pot întrerupe activitățile și pot genera
pierderi catastrofale și, posibil, închiderea întreprinderii.
Cel mai obișnuit dezastru natural pentru întreprinderi este incendiul.
Cel mai obișnuit dezastru de origine umană este pierderea datelor,
de exemplu, dacă nu au fost făcute copii de siguranță pentru datele
esențiale și/sau datele nu au fost stocate atât la locație, cât și în
altă parte. Întreprinderile ar trebui să facă primul pas către reziliență
identificându-și pericolele generale în ceea ce privește posibilele
dezastre, atât naturale, cât și de origine umană.
Pe pagina următoare, completați spațiile goale cu orice pericole
suplimentare.

Dezastrele se împart
în două tipuri:
naturale sau
de origine umană

Ghid de reziliență în afaceri

Pericole pentru afacerea mea
Unele dintre aceste pericole pot genera un efect de domino, cum ar fi
cazul unei furtuni sau al unui cutremur care generează pene de curent.
Enumerați toate pericolele relevante pentru întreprinderea voastră,
indiferent dacă acestea reprezintă o cauză sau efectul unei alte cauze.
Utilizați spațiile goale pentru a introduce orice alte pericole.

NATURALE
Incendiu

_________________

Cutremur

_________________

Tornadă

_________________

Inundație

_________________

Furtună

_________________

Alunecare de teren

_________________

Uragan/Taifun

_________________

DE ORIGINE UMANĂ
Eroare de introducere a datelor

Accident

Atac cibernetic

Manifestații civile

Terorism

Materiale periculoase

Vandalism/Sabotaj
Furt/Crimă

Focuri de armă/Violență
la locul de muncă

Breșă de securitate

_________________

Pană de curent

_________________

Epidemie

_________________
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PERICOLE INTERNE ȘI EXTERNE

NOTĂ: ABORDARE GENERALĂ PENTRU TOATE PERICOLELE

Pe baza pericolelor generale pe care le-ați enumerat, analizați
următorul nivel pentru a determina potențialele efecte care prezintă
pericole suplimentare ce ar putea să vă întrerupă parțial sau total
activitățile. Începeți prin a vă plimba prin întreprinderea voastră. Căutați
pericolele care sunt interne organizației voastre și externe unității
voastre. Puneți următoarele întrebări: Ce este în jurul meu? Ce ar trebui
să mă preocupe că mi-ar putea întrerupe operațiunile, ar putea cauza
pierderi sau răni pe cineva? Următoarele sunt exemple de constatări:

Deși pentru a vă oferi un punct de plecare am analizat numai pericole
individuale, țineți cont de faptul că acesta este doar un instrument
de planificare folosit pentru a vă da idei cu privire la posibilele efecte
asupra întreprinderii voastre. Restul acestui Ghid folosește o abordare
„generală” pentru toate pericolele în raport cu planificarea, ceea ce va
simplifica planul vostru final în caz de dezastru, deoarece pregătirea
pentru un tip de pericol ajută pentru multe altele. Planificarea generală
pentru toate pericolele este o cale de a fi mai eficient în pregătirea
rezilienței, deoarece se integrează flexibilitatea necesară pentru a
supraviețui și a prospera în cazul mai multor pericole.

PERICOLE POTENȚIALE INTERNE
• Utilități localizate la
subsol sau pe podea la
etajul 1
• Nu sunt create copii de
siguranță pentru datele
de pe calculator
• Elemente grele sau
fragile pe rafturi înalte
sau în biblioteci
• Cabinete cu fișe care
nu sunt fixate de podea,
între ele sau de perete

• Rafturi neancorate localizate în
apropierea ieșirilor de urgență

• ___________________
___________________
• ___________________
___________________
• ___________________
___________________
• ___________________
___________________

PERICOLE POTENȚIALE EXTERNE
• Alte întreprinderi din zona
voastră care ar putea trece
printr-un dezastru ce v-ar
putea afecta
• Localizarea lângă o sursă
de apă, cum ar fi un râu, o
magistrală de apă etc.
• Elemente de cărămidă din
structura sau fațada clădirii

Lângă o cale ferată, un
aeroport, o autostradă

• ___________________
___________________
• ___________________
___________________
• ___________________
___________________
• ___________________
___________________

CELE ȘASE ACTIVE ESENȚIALE
ALE AFACERII
Fiecare întreprindere, indiferent de tip sau de dimensiune,
este formată din active esențiale. Acestea reprezintă
elementele de bază ale fiecărei întreprinderi care, dacă ar fi
înlăturate, ar genera perturbări și, posibil, pierderi catastrofale.
Pentru a simplifica identificarea activelor esențiale, acestea
au fost toate condensate în șase categorii: oameni, date,
operațiuni, stocuri, echipamente și clădiri.
Diferitele componente ale acestor active vor varia de la o
întreprindere la alta, dar aceste șase categorii esențiale există
într-o formă sau alta în toate companiile. Activele vor fi diferite
între întreprinderi, deși întreprinderile din același domeniu au
mai multe puncte comune.
Înțelegerea activelor voastre esențiale vă va ajuta să
identificați care sunt vulnerabilitățile întreprinderii voastre în
ceea ce privește întreruperile. Dacă cea mai mare parte a
veniturilor unei întreprinderi se bazează pe stocuri, aceasta ar
trebui să considere prioritară protejarea acestui activ împotriva
deteriorării și a pierderilor generate de dezastre precum
inundațiile, cutremurele sau incendiile.
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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OPERAȚIUNI

DATE
Documente
Fișiere
Evidențe vitale
Copie de siguranță
a serverului
Informații

OAMENI
Angajați
Clienți
Vânzători
Furnizori
Vizitatori
Parteneri

Conturi de creanțe/datorii
Calculatoare (elemente
hardware și software)
Furnizarea de servicii medicale
Salarizare
Cameră de sortare
a corespondenței
Producție
Preparare de alimente

CELE ȘASE ACTIVE
ESENȚIALE
ALE AFACERII

CLĂDIRI
Sediul principal
Depozit
Restaurant
Vitrina magazinului
Spațiu închiriat
Unitate de depozitare

Ghid de reziliență în afaceri

STOCURI
Stocul de urgență
Marfă
Furnituri
Materii prime

ECHIPAMENTE
Servere
Rețea
Echipament specializat
Echipament de producție
Mobilier
Copiatoare
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Țineți minte că este probabil ca activele din categoria personal să fie
implicate în multe dintre celelalte categorii de active. Totuși, oamenii,
relațiile de afaceri, comunicarea și brandul companiei trebuie tratate
direct ca resursă esențială pentru activitatea voastră generală. Fără
ele, întreprinderea voastră este vulnerabilă la încrederea redusă din
partea clienților, perturbări și faliment.

EVALUAȚI-VĂ RISCUL DE AFACERI
ÎN RAPORT CU DIFERITE PERICOLE
Acum, că ați identificat atât potențialele pericole, cât și activele afacerii,
este momentul să evaluați care este punctul cel mai vulnerabil la perturbări
al întreprinderii. În tabel, decideți ce efect va avea fiecare pericol asupra
fiecărui activ esențial și calculați-vă scorul total. Pe baza rezultatelor,
determinați ce prioritate au activele voastre, de la cea mai scăzută la cea
mai ridicată, pentru a determina ce sector trebuie tratat primul, al doilea,
al treilea etc. pentru a reduce potențialele efecte și perturbări.
Înainte de a începe completarea tabelului privind Evaluarea riscurilor,
trebuie să înțelegeți diferența dintre nivelurile efectelor. Acestea sunt
enumerate în ordine crescătoare:

1

Neglijabil Perturbări sau pagube materiale limitate sau inexistente

2

Marginal Un impediment care ar putea afecta operațiunile fără a

3
4

întrerupe activitatea, nu există pagube sau pagubele sunt
minore, ar putea fi un incident din cartier

Critic Întreruperi temporare ale operațiunilor sau avarii majore ale
instalațiilor, efectele se resimt la nivelul comunității

Catastrofal Un dezastru care afectează comunitatea de la nivelul

întregii regiuni, cauzând perturbări la locul de muncă
și forțând închiderea clădirii (clădirilor). Acesta este un
eveniment de mari proporții. Poate include distrugerea
completă, numeroase răniri și decese și este un eveniment
regional, ceea ce înseamnă resurse din exterior limitate sau
inexistente pe o perioadă mai lungă de timp. De obicei, în
astfel de situații, pot trece zile sau, adesea, chiar perioade
mai lungi până la primirea de resurse din exterior.

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA TABEL
Tabelul de la pagina următoare vă va ajuta să determinați riscurile
afacerii și să stabiliți prioritatea acestora.
1. Parcurgeți tipurile generale de pericole enumerate în
coloana din stânga și adăugați propriile pericole în spațiile
libere
2. Începeți cu primul dezastru din listă, Accident
3. Acordați o notă fiecărei categorii de active pentru a evalua
efectul probabil al pericolului asupra întreprinderii
4. Completați toate rândurile, apoi faceți totalul atât pentru
coloane, cât și pentru rânduri
5. Ca ultim pas, stabiliți sectoarele prioritare care trebuie
tratate mai întâi, în funcție de cea mai mare vulnerabilitate,
apoi atribuiți fiecărei coloane numărul care indică
prioritatea, de la 1 la 6

Activele esențiale
reprezintă elementele
de bază ale
întreprinderii.
Dacă ar fi înlăturate,
ar genera perturbări
și, posibil, pierderi
catastrofale

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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EFECTUL ASUPRA ACTIVELOR ESENȚIALE ALE ÎNTREPRINDERII
Tipul de eveniment

Oameni

Date

Clădiri

1 = Neglijabil

Stocuri

2 = Marginal

Echipamente

3 = Critic

Operațiuni

4 = Catastrofal

Scor

Accident

0

Virus informatic

0

Amenințare cibernetică

0

Cutremur

0

Incendiu

0

Inundație

0

Uragan/Taifun

0

Prăbușirea unui avion

0

Pană de curent

0

Furtuni

0

Terorism

0

Furt/Securitate

0

Vijelie/Fulgere

0

Tornadă

0

Tsunami

0

Erupții vulcanice

0
0

0

0
0

0
Totaluri
Prioritate
Ghid de reziliență în afaceri

0
Prioritate

0
Prioritate

0
Prioritate

0
Prioritate

0
Prioritate

0
Prioritate
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Bravo!
Ați încheiat evaluarea riscurilor! Dacă nu ați implicat
încă alte persoane în acest proces, consultați-vă
cu departamentul de resurse umane sau cu alte
persoane din companie cu privire la rezultate pentru
a vă asigura că luați în considerare perspectiva
întregii organizații. Nicio persoană nu cunoaște
absolut fiecare fațetă a unei organizații, așa că
solicitați-le feedbackul și revizuiți prioritățile în
consecință.
În ceea ce privește pasul următor, alegeți cel mai
important activ pentru întreprinderea voastră și luați
imediat măsuri pentru a-l proteja. De aici trebuie
să începeți. Dacă aveți câteva sectoare la fel de
importante – alegeți-l pe cel care ar conta cel mai
mult pentru o schimbare imediată. Astfel puteți
impulsiona următorul pas și crește reziliența, ceea
ce va schimba totul pentru întreprinderea voastră.
Începeți acum!

O

P

E

N

F
O

R

B

U

S

IN

E

S

S

Cuprins
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PROTEJAREA OAMENILOR (RELAȚII,
BRAND ȘI COMUNICARE)
Unul dintre cele mai valoroase active de care dispuneți sunt oamenii.
Nu puteți răspunde comenzilor clienților sau servi mâncare în
restaurantul vostru fără ei. Acest activ cuprinde însă mai mult decât
angajații. Fără clienți, vânzători sau furnizori, întreprinderea voastră ar
avea de suferit. În ciuda acestui lucru, oamenii sunt cel mai ignorat
activ atunci când se face planificarea pentru un dezastru, deoarece
întreprinderile tind să ia în considerare spațiul fizic sau operațiunile fără
a lua în calcul oamenii necesari pentru funcționarea lor.
În acest ghid, am împărțit acest activ în oamenii care joacă un rol (roluri)
în întreprindere și orice relații necesare pentru a susține întreprinderea,
atât la nivel intern, cât și la nivel extern. Aici sunt incluse comunicarea și
încrederea publicului în brandul/numele companiei pe care ați creat-o,
toate fiind interconectate. Vom detalia acest concept mai jos. Fiecare
persoană/relație va fi descrisă separat.

OAMENI ȘI RELAȚII

În acest scop, să împărțim oamenii în două tipuri: de la nivel intern și de
la nivel extern.

OAMENII DE LA NIVEL INTERN
În general, nivelul intern înseamnă doar angajații, dar această categorie
ar trebui să fie mult mai incluzivă. Termenul intern ar trebui să
reprezinte toți oamenii de bază care fac parte din operațiunile și funcțiile
întreprinderii per ansamblu. Nu vă puteți desfășura activitatea fără
Ghid de reziliență în afaceri

angajați, clienți, vânzători, furnizori și alte persoane de contact cheie.
De fapt, pierderea unuia dintre aceste grupuri ar putea avea efecte
devastatoare asupra supraviețuirii întreprinderii voastre pe parcursul
unei întreruperi neprevăzute inevitabile, iar absența lui ar putea genera
pierderi semnificative.
Angajații sunt personalul pe care îl plătiți pentru a lucra în întreprindere
și a coordona aspecte ale acesteia. Ei pot fi angajați cu normă întreagă,
cu jumătate de normă sau cu normă parțială; pot fi permanenți,
temporari sau contractați. Ei sunt oamenii voștri esențiali și vă bazați pe
ei pentru a-și îndeplini rolul și pentru a vă servi clienții.

Liste cu persoanele de contact pentru situații de urgență
În activitatea zilnică, aveți în companiile voastre oameni care au liste cu
persoane de contact pentru probleme profesionale, însă există unele
probleme care se pot amplifica în timpul unui dezastru, ceea ce ar putea
însemna că persoana care are lista cu persoanele de contact nu este
disponibilă – unde sunt datele de contact? Mai jos aveți un tabel pentru
datele de contact ale unora dintre aceste persoane. Centralizați aceste
liste cu persoane de contact împreună cu toate celelalte documente
legate de planificarea pentru situații de urgență, astfel încât să fie
toate la un loc și să permită crearea unor copii de siguranță pentru ca
personalul alternativ să aibă acces la persoanele de contact esențiale
atunci când este nevoie. De asemenea, nu uitați că experții care își
desfășoară zilnic activitatea în companie trebuie să mențină informațiile
actualizate și să creeze copii de siguranță la nivel central.
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LISTA PERSOANELOR DE CONTACT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Prenume

Nume

Telefon
de serviciu

Telefon
mobil

Telefon
E-mail
personal fix de serviciu

E-mail
personal

Numele
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

Telefonul
mobil al
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

E-mailul
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

Plan de
evacuare?

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021

14

LISTA PERSOANELOR DE CONTACT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Prenume

Nume

Telefon
de serviciu

?
Ghid de reziliență în afaceri

Telefon
mobil

Telefon
personal fix

E-mail
de serviciu

E-mail
personal

Numele
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

Telefonul
mobil al
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

E-mailul
persoanei
de contact
pentru
situații
de urgență

Aveți nevoie de mai multe pagini? Vizitați www.ResilienceInABox.com
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PERSOANELE DE CONTACT CHEIE pot fi o combinație de oameni de la nivel intern și extern cu care trebuie neapărat să rămâneți în contact,
posibil zilnic, săptămânal și categoric după ce apare o urgență. Persoanele de contact de aici sunt probabil din unele dintre celelalte liste. Acest
grup ar putea fi format din principalii vânzători și furnizori și cei mai importanți clienți. Fără ei, întreprinderea voastră ar putea avea de suferit. De
exemplu, uneori o companie are un client care generează o parte semnificativă din venituri în comparație cu alți clienți. Acesta este cel cu privire
la care trebuie să vă asigurați că rămâne mulțumit, deoarece pierderea lui ar putea însemna un dezastru pentru companie. Persoanele de contact
cheie pot include și un anumit departament al administrației locale cu care ar trebui să luați legătura, de exemplu, un departament de reglementare,
de aplicare a legii sau de dezvoltare economică.

LISTA PERSOANELOR DE CONTACT CHEIE
Numele
persoanei
de contact
cheie

Telefon
de serviciu

Telefon mobil

Telefon
personal fix

E-mail

Pagina / numele
de utilizator
pe rețelele
de socializare
(de exemplu,
Twitter,
Facebook)

Numele
persoanei
de contact
alternative

Telefonul
persoanei
de contact
alternative

E-mailul
persoanei
de contact
alternative

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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CLIENȚII ACTUALI sunt cei cu care aveți o relație și care reprezintă o parte esențială a activității curente. Practic, costă de cinci ori mai mult
să atragi un client nou decât să-l păstrezi pe unul existent. Odată pierdut, un client este extrem de greu de recâștigat, patru din cinci nerevenind
niciodată asupra deciziei. Clienții existenți sunt cei pe care trebuie să ne concentrăm cel mai mult deoarece, atunci când sunt satisfăcuți de bunurile/
serviciile oferite, aproape jumătate se vor încrede mai degrabă în brandul vostru decât în al concurenților și 73% îl vor recomanda altor persoane.
Să aveți grijă zilnic de clienții pe care îi aveți este o practică de afaceri esențială. Acesta este motivul pentru care, în cazul unui dezastru, ei trebuie
să fie incluși în bucla de răspuns imediată pentru a le trata nevoile sau măcar să se comunice cu ei cât de mult posibil.

LISTA CLIENȚILOR ACTUALI
Numele
clientului

Telefon mobil

Ghid de reziliență în afaceri

Telefon
alternativ

E-mail

Pagina / numele
de utilizator
pe rețelele
de socializare
(de exemplu,
Twitter,
Facebook)

Numele
persoanei
de contact
alternative

Telefonul
persoanei
de contact
alternative

E-mailul
persoanei
de contact
alternative

Altele

17
VÂNZĂTORII/FURNIZORII reprezintă un grup evident de persoane ale căror date de contact trebuie păstrate pentru operațiunile zilnice și probabil
că aveți deja aceste date. Sunt ele însă localizate la nivel central? Există copii? De asemenea, este posibil să nu aveți informații referitoare la cum
îi puteți contacta după program sau la cine puteți apela dacă persoana de contact principală nu este disponibilă. Strângeți toate informațiile de
care ați putea avea nevoie pentru a-i contacta și asigurați-vă că și ei le au pe ale voastre. La fel ca în cazul clienților, aceste relații sunt importante,
este bine să vă asigurați că păstrați legătura și categoric trebuie să îi informați în situații de urgență, deoarece este posibil să aibă nevoie de voi
la fel de mult cum aveți voi de ei. O mențiune: prea multe întreprinderi au doar UN vânzător/furnizor-cheie pentru un anumit produs sau serviciu.
Aceasta este denumită o „vulnerabilitate critică” (engl., „single-point-of-failure”), deoarece vă bazați pe ceva care vă este livrat de un singur furnizor.
Să spunem că are loc un incendiu la fabrica acestuia – când vor fi livrate produsele voastre, dacă vor fi livrate? Dacă nu aveți nicio companie de
rezervă care să furnizeze produsul respectiv și aveți clienți pe care trebuie să-i serviți, întreruperea neprevăzută a activității acelui furnizor tocmai
a devenit și problema voastră. Asigurați-vă o opțiune de rezervă pentru a putea îndeplini comenzile/cererile clienților păstrând datele de contact
ale unei alte companii, sau ale altor două, care să vă poată ajuta. De asemenea, utilizarea mai multor vânzători/furnizori pentru a vă achiziționa
produsele vă poate ajuta să obțineți prețuri competitive.

LISTA VÂNZĂTORILOR/FURNIZORILOR
Vânzător/
Furnizor

Numele
persoanei
de contact

Telefon
de serviciu

Telefon
mobil

Telefon
alternativ

E-mail

Pagina /
numele de
utilizator pe
rețelele de
socializare
(de exemplu,
Twitter,
Facebook)

Numele
persoanei
de contact
alternative

Telefonul
persoanei
de contact
alternative

E-mailul
persoanei
de contact
alternative
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VIZITATORII sunt un alt grup mai mic pe care trebuie să-l aveți în vedere deoarece, fizic, ați putea avea și alți oameni în întreprindere în orice
moment. Aceștia ar putea fi rude ale unui angajat, clienți existenți sau potențiali, personalul de întreținere, reglementatori sau publicul larg. În funcție
de specificul întreprinderii, ar putea fi vorba despre mai mult de câțiva oameni în orice zi. Deoarece prezența majorității acestor persoane este
neprevăzută, iar unele s-ar putea să nu aibă niciun rol pentru întreprinderea voastră, nu este necesar să obțineți datele lor de contact, însă este
absolut necesar să știți când se află fizic în incintă. O modalitate ușoară de a colecta aceste informații este de a avea cel puțin o politică privind
înregistrarea vizitatorilor și un registru prin care să urmăriți venirea și plecarea tuturor vizitatorilor. Motivul este că, dacă se întâmplă ceva, trebuie să
știți „cine” „unde” este, astfel încât să-i aveți în evidență și eventual să-i ajutați dacă este necesar. Situațiile care ar putea necesita astfel de măsuri
ar putea fi incendiile, tornadele, cutremurele sau chiar și furturile, pentru a determina unde a fost breșa de securitate. Atunci când vă vizitează
întreprinderea, sunteți responsabili pentru ei, așa că faceți verificarea prealabilă pentru a ști cel puțin cine sunt și unde sunt aceste persoane.
Mai jos este un tabel de înregistrare simplu:

LISTA VIZITATORILOR
Numele

Organizația

Ghid de reziliență în afaceri

Scopul
vizitei

Pe cine
vizitați?

Unde
mergeți?

Momentul
sosirii

Momentul
plecării

Numărul
ecusonului

Predat de
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PARTENERII SAU PARTENERIATELE reprezintă un grup unic, nefiind o structură juridică așa cum se întâmplă în cazul firmelor de avocatură.
Aceștia/acestea pot fi grupări comerciale, întreprinderi cu aceeași mentalitate (sau chiar concurenți), organizații nonprofit, organizații comunitare,
administrații de stat și eventual alte entități din zona voastră care au aceleași interese în ceea ce privește servirea comunității. Poate aceasta este
o parte din activitatea zilnică sau este ceva în plus pe care îl înapoiați comunității în schimbul cetățeniei corporative. Uneori, angajații sau directorii
voștri sunt interesați de o anumită cauză și implică întreprinderea într-un parteneriat pentru ajutorarea unui grup defavorizat (cum ar fi o campanie
United Way), într-un eveniment comunitar (cum ar fi o paradă pentru o franciză sportivă locală) sau în pregătirea pentru eventualitatea unui
dezastru. Parteneriatele se dezvoltă de obicei în timp, pentru un anumit scop, unele putând avea o durată de viață limitată.
Totuși, există o oportunitate de a acumula în timp resurse suplimentare care ar putea să vă ajute pe voi și comunitățile voastre în timpul unui
dezastru. Ați putea fi o bancă comunitară mică și ați putea crea un „acord reciproc” cu o altă bancă sau întreprindere astfel încât, în cazul în care
una este lovită de un dezastru, cealaltă să ofere spații sau resurse care să fie utilizate pe perioada revenirii. Mulți au concluzionat că în comunitățile
în care se creează astfel de alianțe, perioada de revenire este mai scurtă și există beneficii pentru toți. Aceste parteneriate pot să se concentreze, și
o fac, pe pregătirea pentru dezastre prin cooperarea cu alte întreprinderi interesate de planificarea propriei pregătiri, schimbul de idei și experiențe
și, adesea, includ cooperarea cu organizația guvernamentală locală de gestionare a situațiilor de urgență, care are multe resurse și programe care
pot sprijini astfel de eforturi. Acești parteneri ar putea chiar să ia măsuri pentru a crea împreună inițiative care să crească siguranța comunității, cum
ar fi protejarea școlilor împotriva posibilelor pericole. Toate acestea vă pot ajuta la creșterea capacității de a vă continua activitatea neîntrerupt și pot
atenua efectele în comunitatea pe care o deserviți și în care trăiesc angajații voștri. Pentru început, urmăriți-le datele de contact separat, însă, în
timp, unii dintre acești parteneri ar putea fi mutați în Lista persoanelor de contact cheie, dacă nu sunt deja acolo.

LISTA PARTENERILOR/PARTENERIATELOR
Organizația
parteneră

Numele persoanei
de contact

E-mail

Telefon
de serviciu

Telefon mobil

Număr sau
e-mail alternativ

Pagina / numele de
utilizator pe rețelele
de socializare (de
exemplu, Twitter,
Facebook)

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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OAMENII DE LA NIVEL EXTERN
Atunci când luați în considerare oamenii din exteriorul întreprinderii,
este destul de clar cine intră în această categorie, dar și ei sunt
importanți. Acești oameni vă susțin operațiunile de afaceri existente,
sunt afectați de reputația voastră sau de brandul vostru și ar putea
deveni o parte din operațiunile voastre interne, de exemplu, un nou
client.
POTENȚIALII CLIENȚI sunt un grup pe care fiecare întreprindere îl
vizează într-o formă sau alta. Pentru câștigarea acestor clienți este
suportat un cost semnificativ, iar aceștia pot fi greu de dobândit. În
jur de 44% dintre companii se concentrează mai mult pe câștigarea
de noi clienți decât pe păstrarea celor existenți, ceea ce înseamnă că
acest grup extern este constant în centrul atenției. Nu există o listă de
păstrat deoarece aceștia nu au fost încă identificați, însă este important
să se ia în calcul acest grup atunci când vine vorba de dezastre.
Atunci când se confruntă cu o perturbare neprevăzută, multe companii
se concentrează atât de mult pe revenire și pe păstrarea clienților
existenți, încât nu se gândesc la noile oportunități care ar putea apărea
în urma unui dezastru. După un dezastru, în comunitatea voastră s-ar
putea muta un grup neabordat anterior care ar putea folosi produsele
voastre – cum îi puteți vinde acum aceste produse? Procesul de
planificare pentru dezastre prin care treceți acum ar putea să vă ajute
întreprinderea să fie mai flexibilă și să vă poziționeze în așa fel încât să
profitați de aceste oportunități înaintea concurenților. Acesta este un alt
mod în care, prin planificarea pentru posibile dezastre, puteți supraviețui
și prospera.
PUBLICUL este un termen general, dar un mod de a-l aborda este să-l
priviți ca fiind alcătuit din potențiali clienți. Majoritatea nu fac parte din
grupul vostru țintă, dar fac parte din comunitatea pe care o deserviți și
pot primi informații despre întreprinderea voastră, de exemplu, după
un dezastru, pe care le pot împărtăși altor persoane. Obiectivul este
ca informațiile pe care le primesc despre întreprinderea voastră să fie
pozitive, nu negative, însă vom acoperi mai în detaliu acest aspect în
secțiunea dedicată brandului.

Ghid de reziliență în afaceri

AGENȚIILE GUVERNAMENTALE ȘI/SAU DE REGLEMENTARE sunt
un grup cunoscut necesar pentru funcționarea unei întreprinderi.
Din nou, ar putea exista un angajat sau un departament care tratează
direct cu agențiile guvernamentale în operațiunile zilnice, dar ce se
întâmplă dacă persoana respectivă nu este disponibilă? Trebuie să știți
pe cine să contactați dacă trebuie să raportați o deversare de chimicale
la o dană de încărcare sau pe cine să sunați dacă aveți o problemă ce
ține de comerțul internațional în cazul unui produs sosit în port. Fiecare
întreprindere și fiecare tip de întreprindere ar putea avea dispoziții de
raportare sau de conformare obligatorie diferite pentru operațiunile
zilnice, respectiv pentru situațiile de urgență. Asigurați-vă că aceste
informații sunt localizate la nivel central și că sunt recuperabile.

IMPLICAREA ANGAJAȚILOR
Angajații voștri sunt un activ important al întreprinderii. Ei sunt esențiali
pentru modul în care funcționează operațiunile, modul în care se face
treaba și modul în care clienții se gândesc la întreprindere în fiecare zi.
În situații de urgență, angajații pot avea, de asemenea, roluri cruciale
care pot proteja atât viețile lor, cât și pe ale altor persoane prezente.
După ce proiectați programul dorit de instruire a angajaților, recrutați
participanți voluntari prin intermediul Campaniei anuale de sensibilizare
a angajaților. După finalizarea instruirii, asigurați orice echipament
necesar care să corespundă nivelului de instruire.

Angajații sunt esențiali
pentru modul în
care funcționează
operațiunile, modul în
care se face treaba și
modul în care clienții se
gândesc la întreprindere
în fiecare zi
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CREAȚI UN PLAN DE ACȚIUNE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Planul de acțiune pentru situații de urgență (EAP) prezintă procedurile pe care trebuie să le urmeze angajații în timpul unui incendiu (cel
mai obișnuit dezastru din întreprinderi) sau în alte situații de urgență. Acestea ar trebui să fie instrucțiuni simple, pas cu pas, care să poată fi
urmate cu ușurință de toată lumea. Acest plan va face parte din planul de Continuitate a activității / planul în caz de dezastru, deci este un bun
punct de plecare. Crearea Planului de acțiune vă va ajuta, de asemenea, să definiți rolurile pe care doriți să le joace angajații în executarea
acțiunilor. În continuare sunt prezentate câteva elemente de bază pe care trebuie să le aibă Planul de acțiune pentru situații de urgență
(conform Administrației pentru Siguranță și Sănătate în Muncă din SUA – engl., Occupational Safety and Health Administration sau OSHA):
•

O metodă preferată de raportare a incendiilor și a altor
urgențe

Trebuie să se includă o modalitate de a alerta toți
angajații, inclusiv lucrătorii cu dizabilități, cu privire la
necesitatea evacuării sau a altor măsuri, precum și
modul de raportare a urgențelor, după caz

•

O politică și o procedură de evacuare

•

Proceduri de evacuare în caz de urgență și desemnarea
rutelor de urmat, cum ar fi planuri ale etajului, planuri ale
spațiilor de lucru și zone sigure sau de refugiu

•

Asigurați-vă că alarmele sunt distincte și recunoscute de
toți angajații ca semnal de evacuare a spațiului de lucru
sau de executare a acțiunilor prevăzute în plan

•

Numele, funcțiile, departamentele și numerele de telefon
ale persoanelor din interiorul și din afara companiei care
trebuie contactate pentru informații suplimentare sau
pentru explicarea sarcinilor și responsabilităților conform
planului pentru situații de urgență

•

Puneți la dispoziție un sistem de comunicare pentru
situații de urgență, cum ar fi un sistem de tip megafon,
unități radio portabile sau alte mijloace de a semnala
angajaților urgența și de a contacta forțele de ordine
locale, departamentul de pompieri și alte instituții

•

Proceduri pentru angajații care rămân să efectueze
sau să oprească operațiunile esențiale ale fabricii, să
utilizeze extinctoarele sau care prestează alte servicii
esențiale care nu pot fi oprite pentru fiecare activare a
alarmei de urgență înainte de evacuare

•

Specificați faptul că alarmele trebuie să poată fi auzite,
văzute sau percepute în alt mod de toate persoanele din
spațiile de lucru. Ați putea dori să luați în considerare
asigurarea unui generator electric secundar în
eventualitatea unei pene de curent

•

Sarcinile de salvare sau medicale ale oricăror lucrători
desemnați în acest sens

•

Luați în considerare desemnarea unui punct de întâlnire
și a unor proceduri pentru verificarea prezenței tuturor
angajaților după o evacuare

Creați un EAP pentru a prezenta
procedurile pe care trebuie să le
urmeze angajații în timpul unui
incendiu (cel mai obișnuit dezastru
din întreprinderi) sau în alte situații
de urgență.

!
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PROIECTAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE
A ANGAJAȚILOR

DESFĂȘURAȚI INSTRUIREA

Ați evaluat deja potențialele pericole. Pe baza acestora, alegeți cele
mai bune măsuri pentru protejarea angajaților. Rețineți că în țara
voastră ar putea exista dispoziții (de exemplu, pentru incendii, să aveți
responsabili de evacuare desemnați care să ajute oamenii să iasă din
clădire), prin urmare, asigurați-vă că le tratați mai întâi pe acestea.
Actualizați-vă procedurile de răspuns pentru situațiile de urgență pentru
a include angajații instruiți și noile lor roluri. Aceasta va deveni o parte
a instruirii astfel încât rolurile și responsabilitățile să fie clare și toată
lumea să fie instruită pentru ce are de făcut.

Odată ce ați recrutat angajați pentru posturile de intervenție, puteți
desfășura instruirea acestora pentru a-i pregăti pentru rolurile lor
speciale. Toate acestea ar trebui documentate într-un manual de
instruire. Procedurile pentru situații de urgență trebuie actualizate pentru
a include rolurile personalului nou-instruit, cum ar fi responsabilii în caz
de incendiu, și trebuie adaptate pentru orice modificare a instruirii.

Acum puteți proiecta programul de instruire folosind resursele
disponibile, cum ar fi cursurile de prim ajutor și resuscitare cardiopulmonară oferite de Crucea Roșie sau instructajul de folosire a
extinctoarelor oferit de departamentul de pompieri local. Determinați ce
tip de instruire doriți să aibă angajații voștri pentru a trata pericolele și
nevoile pe care le aveți. Există o varietate de opțiuni și tipuri de instruire,
unele având costuri de participare scăzute sau fiind gratuite, cum ar fi:

Un mare beneficiu al creării unui program de Continuitate a
activității, sau de pregătire pentru situații de urgență, care să
asigure instruirea angajaților pentru siguranța persoanelor este
creșterea loialității acestora față de companie. Angajații consideră
că întreprinderea are grijă de ei oferindu-le instruire, uneori în timpul
programului de lucru, deoarece siguranța lor este importantă. În afara
cazurilor de dezastru, există mai multe exemple de moduri în care
angajați instruiți au salvat vieți în comunitățile lor ajutând la locul unui
accident, tratând o persoană care se îneca într-un restaurant sau
aplicând măsuri de resuscitare în cartierele lor. În acest mod, nu vă
pregătiți doar afacerea, ci oferiți și un serviciu comunitar!

•
•
•
•
•
•

Cursuri standard de prim ajutor și resuscitare cardio-pulmonară
Instruirea responsabilului cu evacuarea
Folosirea extinctoarelor
Operațiuni simple de căutare și salvare
Tehnicieni medicali de urgență
Comandament pentru situații de urgență

ORGANIZAȚI SESIUNI ȘI CAMPANII DE
EDUCARE/SENSIBILIZARE A ANGAJAȚILOR
Pentru a încuraja susținerea activităților voastre la nivel general,
Sesiunile de sensibilizare a angajaților sunt o cale prin care puteți
ajunge la toți angajații spre a le prezenta motivele pentru care această
activitate este atât de importantă. Personalul vostru reprezintă o parte
importantă a procesului de intervenție în caz de dezastru, deoarece
are un rol esențial. Nu vă veți putea recupera afacerea fără angajați.
O parte din ceea ce aveți nevoie de la ei este să înțeleagă importanța
planificării, atenuării și instruirii. În special, puteți folosi aceste sesiuni,
precum și campania, pentru a trezi interesul în planificare și pentru
recrutarea de angajați voluntari care să fie instruiți pentru intervențiile în
situații de urgență și să se înscrie la sesiunile de instruire specifice.
Ghid de reziliență în afaceri

Beneficiile instruirii angajaților

DISEMINAȚI MESAJELE ACASĂ, ÎN CARTIERE
Atunci când se produce un dezastru, serviciile de primă intervenție sunt
evident ocupate să răspundă nevoilor comunității, cum ar fi școli, spitale
și așa mai departe. Întreprinderile sunt ultimele pe lista nevoilor și trebuie
să fie autonome. Același lucru este valabil și pentru angajați. Atunci
când se întâmplă ceva, depindeți de disponibilitatea anumitor angajați
pe baza priorităților identificate în activitatea realizată în cadrul acestui
ghid. Pentru ca angajații voștri să fie dispuși să rămână la muncă sau să
se întoarcă rapid la muncă, familiile lor trebuie să fie deja în siguranță
și protejate. Este important ca materialele de pregătire a angajaților să
includă și instrucțiuni de pregătire pentru acasă. Dacă se pot implica mai
mult în pregătirea cartierului lor pentru situații de urgență, se pot asigura
că familiile lor vor beneficia de asistență suplimentară.
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RELUAȚI ANUAL INSTRUIREA ȘI CAMPANIILE
Deoarece rolurile principale ale angajaților voștri nu sunt de primă
intervenție, este important ca ei să participe anual la cursuri
recapitulative pentru a-și reaminti instruirea. Această instruire anuală
va oferi, de asemenea, oportunitatea de a actualiza instruirea cu
orice noutăți din procedurile pentru situații de urgență și de a asculta
cum și-au folosit angajații instruirea în decursul ultimului an. Cursurile
recapitulative și orice exerciții anuale pe care le organizați, de exemplu,
cel mai mare exercițiu anual de pregătire în caz de cutremur, The Great
ShakeOut, ajută la creșterea susținerii eforturilor voastre și a interesului
față de acestea. De asemenea, acestea vă pot ajuta să recrutați noi
angajați pentru următoarea instruire.

Dacă nu aveți deja unul,
creați un Program de
asistență pentru angajați
(EAP) pentru a vă ajuta
personalul.
•

Lansați un Program de asistență pentru angajați (EAP),
deoarece acesta tratează nevoile lor personale și motivele
scăderii productivității

•

Analizați cum poate compania voastră să ajute angajații și
familiile acestora în ce privește nevoile lor imediate după
un dezastru și acele lucruri la care trebuie să aibă acces
(alimente, locuințe, îngrijire medicală etc.)

•

Planificați să conectați angajații cu resursele necesare –
deoarece unii s-ar putea să fie loviți grav de dezastru, s-ar
putea să nu aibă capacitatea fizică necesară sau un telefon
funcțional pentru a găsi, de exemplu:

PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ PENTRU ANGAJAȚI
Am stabilit deja că cele mai importante active pe care le aveți sunt
angajații. Aceștia sunt o parte integrantă a fiecărei operațiuni. Ei sunt
însă, totodată, oameni și ar putea trece prin situații în care au nevoie de
asistență suplimentară pentru a-și reveni personal, în special după un
dezastru.

•

Un mare beneficiu al
creării unui program de
Continuitate a activității, sau
de pregătire pentru situații
de urgență, care să asigure
instruirea angajaților pentru
siguranța persoanelor este
creșterea loialității acestora
față de companie

!

O nouă locuință, servicii de îngrijire a copilului, o mașină
de închiriat, un adăpost pentru animale sau alte servicii
necesare

•

Analizați cum puteți furniza angajaților orice sprijin financiar
pentru situații de urgență (de exemplu, donații pentru urgențe,
locuințe, avansuri din salarii)

•

Chiar dacă angajații nu au un rol esențial pentru operațiuni,
ei pot avea un rol important în recuperare, sprijinind celelalte
funcții. Chiar și ceva foarte simplu cum ar fi un bun-venit
angajaților după o perioadă de întrerupere poate juca un rol
important în revenirea companiei. Pe lângă eforturile echipei
de comunicare de a ține la curent oamenii, implicați, de
asemenea, angajații în recuperare, chiar dacă aceasta nu
face parte din sarcinile care le sunt desemnate în mod normal
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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COMUNICARE ȘI BRAND
STRATEGIA DE COMUNICARE
Cel mai important aspect pentru planificarea activităților generale de
promovare este crearea unei Strategii de comunicare. Această strategie
va face parte din planul de Continuitate a activității / în caz de dezastru,
deci este un foarte bun punct de plecare, deoarece o veți putea utiliza
imediat.

Metode
Sunt disponibile multe tehnologii și soluții care ajută o întreprindere
să comunice. Acestea variază de la a fi gratuite la având costuri
semnificative; și de la tehnologii simple la soluții de înaltă tehnologie.
De asemenea, puteți utiliza o combinație de soluții hibridă pentru a
adapta soluțiile pentru diferiți destinatari.
•

Examinați opțiunile de alerte pentru a ține la curent angajații,
clienții, vânzătorii, furnizorii și părțile interesate folosind mai
multe instrumente/tehnologii (de exemplu, telefon, e-mail,
grupuri pentru mesaje de tip text, website, rețele sociale,
sisteme de alertă, sisteme de apeluri externe). Mențineți
datele de contact actualizate și faceți teste periodice
•!

Mesajele de tip text sunt mai ușor de trimis/primit, folosesc
o lățime de bandă mai mică decât e-mailurile și, în plus,
este mai probabil ca oamenii să le vadă pe telefon.

Purtător de cuvânt
Aceasta este o sarcină pentru oamenii din întreprinderea voastră care
au deja o responsabilitate de comunicare în atribuțiile zilnice. Aceasta
nu este o poziție care să permită instruirea „din mers”. Ea trebuie
acordată unor experți care nu vor avea nevoie de instruire. Acestea
sunt persoane care fac parte, de regulă, din departamentele de resurse
umane, relații publice, relații externe sau departamente similare și pot
acționa în calitate de purtător de cuvânt al companiei ori au experiență
în relația cu presa.
Ghid de reziliență în afaceri

Îndeplinirea rolului de purtător de cuvânt
•

Desemnați și instruiți un purtător de cuvânt și o rezervă
de încredere, care să fie singurele voci autorizate ale
companiei voastre, și asigurați-vă că angajații cunosc numele
acestora

•

Asigurați disponibilitatea acestor persoane pentru presă 24 de
ore din 24 (probabil nu CEO-ul)

•

Recunoașteți faptul că responsabilitatea lor principală este să
țină pe toată lumea la curent cu situația actuală, chiar dacă
mesajul este „Nu avem încă noutăți, dar vom reveni într-o oră”

Comunicare internă vs. comunicare externă
Comunicarea este vitală și are loc atât în vremuri de liniște, cât și după
dezastre. După dezastre, centrul atenției este diferit, dar aptitudinile
de comunicare esențiale necesare sunt aceleași. Cele două ținte ale
comunicării sunt receptorii interni (de exemplu, angajații) și receptorii
externi (publicul larg).

Comunicarea internă
Un element important al unei afaceri de succes este comunicarea
internă cu angajații, clienții, vânzătorii, furnizorii și părțile interesate. Cât
de bine funcționează comunicarea cu grupul intern după un dezastru
depinde direct de măsurile pe care le implementați înainte să se
întâmple ceva.

?

Ce măsuri aveți implementate în prezent?
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COMUNICAREA INTERNĂ

ÎNAINTE DE UN DEZASTRU
•

•

•

DUPĂ UN DEZASTRU

Examinați opțiunile de alerte pentru a ține la curent angajații,
clienții, vânzătorii, furnizorii și părțile interesate folosind mai
multe instrumente/tehnologii (de exemplu, e-mail, grupuri
pentru mesaje de tip text). Mențineți datele de contact
actualizate și faceți teste periodice

•

Informați angajații cu privire la starea companiei, acțiuni și
la ce să se aștepte în continuare. Anunțați-i când vor primi
următoarea actualizare, apoi țineți-i la curent

•

Evidențiați activitățile specifice angajaților

Creați un plan de notificare separat, oficial, pentru rudele
imediate și apropiate ale angajaților în eventualitatea
decesului, dispariției personalului etc. Colaborați cu angajații
pentru a stabili necesitatea notificării corespunzătoare în
numele angajaților a îngrijitorilor și a centrelor de îngrijire a
copiilor

•

Anunțați-i de unde pot obține asistență dacă ei sau familiile lor
au nevoie de ajutor

•

Prezentați oportunitățile de implicare în comunitate

Creați modele de mesaje și puncte principale de discuție
pentru a asigura consecvența în raport cu receptorii-țintă
(lăsând spații libere pentru detaliile referitoare la dezastru
până când va fi cazul)

•

Încurajați pregătirea personală și a familiei. Aceasta este, de
asemenea, importantă dacă vă așteptați ca unii dintre angajați
să rămână sau să se întoarcă rapid la muncă

•

Consolidați planurile, procedurile și măsurile de pregătire ale
companiei

Cât de bine
funcționează
comunicarea după un
dezastru depinde direct
de măsurile pe care le
implementați înainte

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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COMUNICAREA INTERNĂ
ANGAJAȚI

?

În continuare sunt prezentate câteva întrebări de ale căror
răspunsuri ar fi interesați:

Măsuri de implementat pentru comunicarea cu angajații:

•

Creați o rețea telefonică pentru a transmite informații specifice
angajaților

•

Utilizați grupurile de mesaje de tip text pentru a transmite
mesaje cu un număr limitat de caractere, dar mai fiabile, și
solicitați confirmarea primirii mesajelor

•

Utilizați rețelele sociale (de exemplu, Facebook, Twitter)
pentru a informa toate părțile interesate interne

•

Desemnați un purtător de cuvânt și o rezervă care să
reprezinte singurele voci autorizate ale companiei în relația cu
presa sau în mediul online

Ce trebuie să spună clienților?

•

Vor fi plătiți, în ce manieră și, dacă nu, cum și când vor fi
plătiți?

Creați proceduri de răspuns pentru redirecționarea sistemelor
vocale sau de telefon

•

Elaborați proceduri pentru restabilirea rețelei, de exemplu, de
e-mail, rețeaua virtuală privată (VPN)

•

Actualizați des strategia de comunicare, deoarece numerele
de telefon se modifică frecvent, apoi instruiți angajații și nouveniții cu privire la strategie

•

Coordonați planificarea comunicării împreună cu principalii
vânzători și furnizori

•

După un eveniment care constituie o situație de urgență,
discutați cu personalul pentru a evalua experiențele și
aspectele care trebuie îmbunătățite din cadrul strategiei

•

Au în continuare un loc de muncă?

•

Când și unde trebuie să se prezinte la muncă?

•

Rolurile sau activitățile lor de muncă se vor modifica în timpul
dezastrului?

•

Cum trebuie să se pregătească pentru munca în timpul unui
dezastru?

•

Unde sunt planul în caz de dezastru și procedurile de
recuperare?

•
•

CLIENȚI

?

!

Întrebări la care vor dori un răspuns:

•

Ce servicii/produse nu vor fi disponibile la momentul obișnuit?

•

Ce aranjamente alternative vor fi făcute?

•

Se vor oferi compensații?

Ghid de reziliență în afaceri
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COMUNICAREA EXTERNĂ

ÎNAINTE DE UN DEZASTRU
•

Stabiliți canalele media care pot disemina informații despre
întreprinderea voastră la TV, radio, ziar etc. și creați o listă de
contacte

•

Stabiliți măsuri atât pentru a contacta presa, cât și pentru a
răspunde acesteia

•

Înregistrați-vă pe rețelele sociale (de exemplu, Twitter,
Facebook, LinkedIn) spre a le utiliza pentru informarea
receptorilor externi

•

•

•
•

DUPĂ UN DEZASTRU
•

Urmați pașii din Strategia de comunicare pentru situații de
criză

•

Utilizați setul media spre a împărtăși detalii celor din lista
cu persoane de contact pentru a răspunde întrebărilor și a
devansa zvonurile (dacă nu primesc informații de la voi, vor
folosi informațiile pe care le au)

•

Diseminați informațiile în orice forme/formate stabilite sau
care sunt încă funcționale

Luați în considerare crearea unei „linii de urgență” și a unor
pagini web gata de publicare care pot fi activate rapid pentru
comunicarea cu publicul

•

Utilizați rețelele sociale (de exemplu, Twitter, Facebook,
LinkedIn) pentru a disemina informații cu privire la situație și
a devansa zvonurile

Asigurați accesul de la distanță la website-ul companiei
pentru ca personalul adecvat să îl poată gestiona în timpul
unui dezastru

•

Stabiliți contactul direct prin e-mail sau telefon, trimiteți
comunicate de presă prin e-mail, fax, servicii de știri etc.

•

Utilizați „linia de urgență” creată și paginile web pentru a
comunica cu publicul

•

Asigurați accesul de la distanță la website-ul companiei pentru
personalul adecvat

•

Determinați nevoile în ceea ce privește signalistica și
contactați furnizorii în funcție de acestea

Asigurați-vă că aveți un set media gata făcut care să conțină
informațiile companiei și persoanele de contact
Luați legătura cu cel puțin doi furnizori regionali de afișaje
care pot livra afișe și alte soluții de signalistică după un
dezastru

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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PROTEJAREA BRANDULUI VOSTRU
Brandul este ceea ce face compania voastră să fie compania voastră.
Oamenii percep brandul vostru prin intermediul angajaților, produselor,
website-ului, siglei, sloganului, schemei de culori, serviciilor etc. Este
modul în care dezvoltați încrederea consumatorilor în capacitatea
voastră de a furniza servicii și produse de calitate. Cu cât brandul vostru
este mai puternic, cu atât este mai ușor să vindeți, chiar dacă prețul
este mai mare.
Provocarea, chiar și de la o zi la alta, este de a anticipa evenimentele
sau reclamațiile care ar putea avea un impact negativ asupra
brandului companiei, în special în era modernă a internetului, în care
oricine poate comenta la adresa întreprinderii voastre. Dacă aceste
comentarii sau reclamații rămân fără răspuns, acest lucru poate afecta
chiar și un brand puternic, iar orice zvon care rămâne netratat va fi
repetat până când se va începe să se presupună că este adevărat. O
astfel de situație poate avea implicații costisitoare și pe termen lung
pentru reputația voastră și pentru profitul vostru. Protejarea brandului
înseamnă, înainte de toate, să fiți proactivi și să reacționați, iar
comunicarea este cheia.
De exemplu, o companie poate colecta zilnic numerele cardurilor de
credit și datele personale ale clienților și dacă acele informații ar fi
furate atât întreprinderea, cât și clienții ar fi vulnerabili la pierderi – de
reputație și litigii pentru întreprindere și pierderea protejării identității și
posibil furtul de identitate în cazul clienților. În mod similar, companiile
care au distribuit produse alterate care au afectat sănătatea clienților au
fost nevoite să învețe direct cum să-și protejeze brandul tratând aceste
probleme direct, având grijă de clienții lor și anticipând comunicările și
zvonurile transmise publicului.

Ghid de reziliență în afaceri

Înainte de un dezastru
•

Asigurați-vă că angajații, vânzătorii, clienții și publicul primesc
informațiile direct de la compania voastră

•

Creați o strategie pentru rețelele sociale

•

Monitorizați rețelele sociale și website-urile pentru posibile
probleme. Creați alerte Google

•

Răspundeți la cererile de servicii de la clienți și la reclamațiile
publicului

•

Răspundeți rapid la întrebările presei

•

Țineți la curent purtătorul de cuvânt cu privire la orice efecte
potențiale asupra brandului

•

Actualizați șabloanele folosite pentru comunicare.

Dezastrele vă pot afecta brandul și dacă există așteptări din partea
clienților în ceea ce privește livrarea produselor, iar aceștia sunt
îngrijorați că nu vor fi onorate comenzile. Dacă știrile locale prezintă
o întreprindere care a suferit pagube, dar nu există un purtător de
cuvânt care să ofere imaginilor un context, poate părea că activitatea
întreprinderii a fost stopată.
Efectul de domino ar putea include căutarea de către clienți a altor
furnizori, iar odată plecat un client este extrem de dificil de adus înapoi.
Acesta este motivul pentru care Strategia de comunicare este atât de
importantă pentru descrierea rolurilor și procedurilor prin care trebuie
tratate toate aceste tipuri de evenimente. Odată ce are loc un dezastru,
intervine Comunicarea pe timp de criză pentru a trata toate nevoile
imediate dintr-un punct central, cum ar fi centrul de operațiuni de
urgență din întreprinderea voastră.
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COMUNICAREA PE TIMP DE CRIZĂ
Pentru aceasta v-ați pregătit atunci când ați creat Strategia de comunicare. S-a întâmplat ceva și trebuie să vă puneți în aplicare planurile. Un
element care trebuie să facă parte din toate mesajele este protejarea brandului, prin urmare toate comunicările trebuie să ia în considerare efectele
asupra reputației și încrederii consumatorilor. Mai jos sunt câteva sfaturi:

ÎN TIMPUL UNUI DEZASTRU
Comunicarea internă

Comunicarea externă
•

Inițiați și mențineți comunicarea pe timpul unei crize pentru a
vă asigura că publicul află informațiile direct de la voi

•

Comunicați în mod consecvent cu toți receptorii-cheie folosind
listele de date de contact

Răspundeți rapid tuturor solicitărilor presei, chiar dacă nu
aveți încă toate răspunsurile

•

Mobilizați purtătorul de cuvânt și rezerva acestuia

•

Răspundeți rapid zvonurilor pentru a spulbera fabulațiile

•

•

Informați des clienții, în special în ceea ce privește întârzierile
livrărilor, alternativele, așteptările și orice compensații. Fiți
proactivi, reactivi și orientați spre soluții

Colectați toate datele și confirmați totul (pe cât posibil) înainte
de publicare și asigurați-vă că informațiile pe care le oferiți
sunt consecvente

•

Recunoașteți problema (problemele)

•

Luați din timp legătura cu presa, chiar dacă mesajul transmis
este doar „Deocamdată nu avem nicio declarație de făcut,
însă lucrăm la asta și vom reveni în două ore” etc.

•

Folosiți comunicatele și conferințele de presă pentru a vă
adresa mai multor canale media în același timp și pentru ca
acestea să aibă acces la purtătorul de cuvânt; de asemenea,
dacă este necesar, aduceți un expert care să vă ajute să vă
spuneți povestea

•

Folosiți conturile de pe rețelele sociale pentru a ține oamenii
la curent încă de la început și continuați să diseminați imagini
și filmări cu activitățile de curățare, reparare, restaurare și
recuperare. Răspundeți întrebărilor de acolo

•

Refaceți-vă reputația, dacă este nevoie

•

•

•

•

•

Inițiați și mențineți comunicarea pe timpul unei crize pentru a
vă asigura că toți angajații, furnizorii și clienții află informațiile
direct de la voi

În cazul unei evacuări, stabiliți un punct de contact central
către care angajații să poată transmite locul unde și starea
în care se află (de exemplu, prin intermediul unui sistem de
apeluri către un punct din exterior)
Folosiți soluții care să varieze între cele cu costuri scăzute (de
exemplu, rețelele sociale) și cele mai complexe cu costuri mai
ridicate (sisteme de alertă) pentru a informa receptorii-țintă,
dacă nu erau deja implementate astfel de soluții
Monitorizați comunicarea internă pentru a determina ce
mesaje funcționează bine și de ce este nevoie, punctele forte
și punctele slabe ale mesajelor sau strategiei și, în special,
pentru a devansa orice informații eronate sau zvonuri

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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COMUNICAREA PE TIMP DE CRIZĂ
ÎN TIMPUL UNUI DEZASTRU
Comunicarea externă (cont.)
•

Comunicați în mod consecvent cu toți receptorii-cheie folosind
listele de date de contact

•

Răspundeți rapid zvonurilor pentru a spulbera fabulațiile. Fiți
proactivi, reactivi și orientați spre soluții

•

Înțelegeți că nimic nu este „neoficial”, prin urmare, comunicați
mereu transparent și precis, confirmați datele și folosiți
mesaje aprobate

•

Monitorizați comunicarea externă pentru a determina ce
mesaje funcționează bine și de ce este nevoie, punctele forte
și punctele slabe ale mesajelor sau strategiei și, în special,
pentru a devansa orice informații eronate sau zvonuri

Mențineți
comunicarea pe
timpul unei crize
pentru a vă asigura
că publicul află
informațiile direct
de la voi

Ghid de reziliență în afaceri

DUPĂ UN DEZASTRU
Comunicarea internă
•

Notificați toate persoanele-cheie cu privire la pașii următori

•

Discutați cu personalul, apreciați-i eforturile și evidențiați
experiențele pozitive

•

Documentați lecțiile învățate și actualizați Strategia de
comunicare

Comunicarea externă
•

Documentați experiența și lecțiile învățate. Actualizați
Strategia de comunicare

•

Actualizați listele de persoane de contact din presă și „trusa
de lucruri esențiale” (mai multe informații mai târziu)
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OAMENI
Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ esențial. Acum
selectați următorul activ ca importanță. Analizați
fără de ce întreprinderea voastră nu poate funcționa
sau ce, dacă s-ar întrerupe, ar cauza pierderi
semnificative pentru întreprinderea voastră.
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Cuprins
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PROTEJAREA DATELOR
Indiferent unde sunt păstrate datele voastre (pe suport de hârtie,
pe servere sau în cloud, de exemplu, Google Apps sau Office 365),
trebuie să le protejați. Tehnologia a devenit un factor-cheie în afaceri,
într-atât încât pierderile pot fi semnificative. Consecințele cele mai
importante și cele mai grave ale unei pene sunt pierderea productivității,
a reputației și a veniturilor. Pentru a traduce acest lucru în cifre, să
luăm ca exemplu căderea unei rețele ca urmare a unui atac cibernetic
de blocare a serviciului (DDoS). Timpul mediu de nefuncționare a fost
de 54 de minute, oamenii neputând lucra din cauza atacului. Deși
costurile au variat între 1 USD și 100.000 USD pe minut, media a fost
de aproximativ 22.000 USD pe minut. Analizați diferența dintre impactul
în cazul unei vulcanizări față de cazul unei companii de tranzacții online.
Acestea fiind spuse, datele nu sunt doar în format electronic, deși
ne concentrăm o mare parte din atenție pe acelea. Veți primi, de
asemenea, informații despre „evidențe vitale”, care, indiferent de formă,
sunt indispensabile organizației pentru a-și continua funcțiile de afaceri
esențiale în timpul unui dezastru și ulterior.
O întreprindere nu poate funcționa fără a-și gestiona propriile date și
informații. Datele specifice vor varia de la o întreprindere la alta, dar
informațiile obișnuite vor include elemente precum istoricul clienților,
documentele-cheie, dosarele (tipărite și electronice), evidențele vitale,
copiile de siguranță ale serverelor sau calculatoarelor și alte detalii
necesare. Protejarea datelor poate avea costuri, prin urmare este
nevoie să se determine ce este cel mai important pentru operațiunile
zilnice ale întreprinderii și ce ar putea avea efecte dacă s-ar pierde în
timpul unui dezastru și ar trebui să fie recreat.
Unele întreprinderi ar putea colecta date personale ale clienților, cum
ar fi numerele cardurilor de credit, iar furtul unor astfel de date ar putea
Ghid de reziliență în afaceri

genera pierderi semnificative pentru întreprindere și pentru client, care devine
apoi o victimă a furtului de identitate.

PASUL 1: COPII DE SIGURANȚĂ ALE DATELOR
Crearea unei copii de siguranță înseamnă copierea și arhivarea datelor
din calculator astfel încât acestea să poată fi folosite pentru a recupera
informațiile inițiale după o pierdere de date, indiferent de cauza
acesteia. Crearea periodică a unei copii de siguranță a datelor și
stocarea acesteia în altă locație este cea mai importantă măsură de
protecție pe care trebuie să o ia o întreprindere mică.
De asemenea, o copie de siguranță colectează informațiile pe baza
unui timp stabilit de întreprindere, de exemplu, din ultima zi, săptămână,
lună. Intervalul ales de organizație între crearea copiilor de siguranță
periodice depinde direct de cât de multe date și informații poate
pierde o întreprindere fără ca acest lucru să afecteze operațiunile. Vă
puteți reveni dacă pierdeți ultimele 24 de ore de comenzi sau date
ale clienților? Plasarea în timp este foarte specifică pentru fiecare
întreprindere. Determinați-vă intervalul de timp în funcție de momentul
din care lipsa datelor ar aduce prejudicii întreprinderii.
Pentru unele organizații ar putea exista anumite informații care nu
trebuie pierdute niciodată, cum ar fi cele folosite de companiile de
tranzacții online. Trebuie făcute planuri pentru a se asigura protejarea
datelor prin cel puțin o copie de siguranță și, pentru unele companii,
prin mai multe copii, pentru cazul în care se produce un dezastru.
Creați periodic copii de siguranță ale datelor și stocați-le
în altă locație
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PASUL 2: OPȚIUNI PENTRU CREAREA
COPIILOR DE SIGURANȚĂ
Copii de siguranță înregistrate pe bandă
•

Acestea implică salvarea datelor secvențial pe un suport fizic,
dar atât crearea copiilor, cât și recuperarea datelor sunt lente,
ca să nu mai vorbim de gestionarea benzilor. Cheia este un
proces economic și eficient. Companiile „tradiționaliste”, dar
mari încă le mai folosesc.

TREI CARACTERISTICI ALE COPIILOR DE SIGURANȚĂ

1

Dacă folosiți programe informatice de creare a copiilor
de siguranță, rețineți că acestea sunt diferite de cele de
sincronizare (sync). Programele de creare a copiilor de
siguranță oglindesc exact fișierele voastre la un moment
stabilit, în timp ce sincronizarea monitorizează fișierele și
va crea copii de siguranță doar atunci când este necesar,
posibil pierzând timp esențial în colectarea informațiilorcheie înainte de a se pierde. O întreprindere poate
avea mai multe copii de siguranță ale datelor esențiale,
stocate în mai multe locații.

USB-uri/hard-diskuri externe
•

Acestea oferă un proces mai rapid de creare a copiilor de
siguranță și de recuperare și ar putea include compresia
datelor de mari dimensiuni.

•

Utilizați programele informatice integrate de creare a copiilor
de siguranță (de exemplu, TimeMachine pe calculatoarele
Macintosh și Windows Backup pe calculatoarele Windows)
împreună cu un disc USB extern.

•

În majoritatea cazurilor, cumpărați un disc extern cu o
capacitate cu cel puțin 50% mai mare decât discurile pentru
care creați copii de siguranță. Atât programele integrate ale
Windows, cât și cele ale Mac vor stoca automat mai multe
versiuni ale fișierelor (dimensiunea acestora nu poate fi mai
mare decât dimensiunea discului pe care sunt stocate copiile
de siguranță). Această opțiune vă permite să recuperați
versiunea anterioară a unui fișier, de exemplu, atunci
când modificați un document și apoi decideți să reveniți la
versiunea originală.

2

•

De exemplu, Dropbox.com, Box.net, Microsoft OneDrive, Apple
iCloud – furnizează un spațiu de stocare limitat în mod gratuit și
un spațiu de stocare suplimentar la prețuri rezonabile. Instalați
programele lor pe calculatoarele voastre, iar acestea vor
sincroniza automat unul sau mai multe directoare între spațiul
de stocare online și calculatoarele voastre.

O „copie de siguranță” înseamnă că datele voastre
sunt stocate în cel puțin două locații
Transferul datelor din partiția de sistem pe un hard-disk
extern NU reprezintă o copie de siguranță. Motivul este
faptul că partiția de sistem și hard-diskul extern sunt fizic
în același loc, cu excepția cazului în care le păstrați în
două locații fizice diferite (de exemplu, la biroul de acasă,
respectiv la sediul unei sucursale).
!

Hard-diskuri externe redundante
Servicii de stocare în cloud

Reprezintă copii arhivate ale unui fișier (unor fișiere).
Dacă fișierul original se pierde, este șters sau nu
poate fi accesat, copia de siguranță poate înlocui
fișierul original

3

Păstrarea unor copii de siguranță valide vă
protejează împotriva virusurilor informatice,
coruperii datelor, pierderii accidentale a datelor
utilizatorilor, defecțiunilor hardware, dezastrelor
naturale sau pericolelor de mediu.

Testare
Copiile de siguranță trebuie testate pentru a se asigura
că, odată ce primiți una, aceasta este viabilă și va
permite, într-adevăr, recuperarea datelor. Nu vreți să
aflați că există o problemă după ce ați pierdut deja datele
originale.
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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Servicii online de creare a unor copii de siguranță
•

De exemplu, Carbonite și CrashPlan oferă copii de siguranță
veritabile ale datelor la prețuri foarte rezonabile. Acestea
necesită o conexiune la internet constantă.

DVD-uri, CD-uri sau unități USB/carduri de memorie
•

Acestea sunt opțiuni cu costuri scăzute, dar trebuie efectuate
manual. Pot fi utilizate pentru a salva documente esențiale,
copii de siguranță complete și copii de siguranță ale copiilor
de siguranță dacă metoda primară folosită este alta. În
cazul în care compania voastră nu păstrează copii de
siguranță în afara locației, aceasta este o soluție pe care
o puteți implementa astăzi, în timp ce analizați alte soluții.
Asigurați-vă că fișierele sunt protejate prin parole sau criptate,
deoarece aceste suporturi pot fi pierdute cu ușurință date
fiind dimensiunile mici și accesibilitatea lor. Pentru orice
eventualitate, scrieți pe ele un număr de telefon și o dată.
Asigurați-vă că sunt stocate în siguranță în afara locației și că
pot fi accesate, de asemenea, de personalul autorizat atunci
când este nevoie. Faceți periodic copii de siguranță și înlocuiți
versiunile mai vechi astfel încât să nu se creeze confuzii.

Alte opțiuni – de exemplu, documente tipărite
•

•

Multe dintre activitățile noastre și multe dintre datele pe
care le colectăm folosesc tehnologia, dar pentru unele
întreprinderi existența unor copii tipărite ale anumitor date
esențiale poate fi prima opțiune pentru protejarea datelor
sau pentru un nivel de redundanță suplimentar. Există mai
multe exemple de companii care au trecut prin dezastre,
și-au pierdut toate datele, nu au avut copii de siguranță sau
acestea nu au funcționat, dar au reușit să își recupereze
datele din materialele tipărite. Acestea erau mai vechi și s-au
pierdut multe date, dar companiile au reușit să completeze
informațiile care lipseau și să-și reia activitatea. Deși
revenirea a fost lentă, existența unor date mai vechi este
preferabilă lipsei totale a acestora.
Este ușor și eficient din punctul de vedere al costurilor să
faci copii, dar pentru a fi eficace copiile trebuie să fie apoi
stocate în altă parte decât originalul. Analizați cum vor putea fi
accesate copiile dintr-o locație externă atunci când este nevoie.

Ghid de reziliență în afaceri

PASUL 3: CONSIDERENTE SUPLIMENTARE
PRIVIND OPȚIUNILE DE CREARE A COPIILOR
DE SIGURANȚĂ
Acum, că ați citit și ați analizat toate opțiunile, vă prezentăm câteva
sugestii sau aspecte suplimentare:
•

Încercați o soluție hibridă de stocare a unei copii de siguranță
în cloud la un centru de date din afara locației și a unei
copii locale a datelor. După ce creați o copie de siguranță a
serverului, dublând datele, stocați copia serverului local în
cloud. Pentru a nu afecta performanța calculatoarelor principale
sau a conexiunii la internet, încărcați automat copia de
siguranță în locația externă sigură de tip cloud după orele de
program.

•

Crearea unei copii de siguranță direct în cloud este o opțiune
rapidă, dar vă lasă fără nicio copie locală în birou și poate
afecta performanța calculatoarelor principale sau a conexiunii
la internet pe durata creării.

•

Deși scopul lor nu este de a restaura datele copiate într-o
întreprindere, dispozitivele mobile pot fi configurate pentru
a accesa fișierele din cloud dacă și când este necesar. De
asemenea, poate fi necesară crearea unor copii de siguranță
ale informațiilor de pe dispozitivele mobile utilizând tehnologii
cloud de recuperare automată a datelor.

Cea mai
importantă măsură
de protecție: Creați
periodic copii
de siguranță ale
datelor și stocați-le
în altă locație
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PASUL 4: PLANIFICAȚI CUM SĂ VĂ
RECUPERAȚI DATELE
Procesul de restaurare a datelor dintr-o copie de siguranță este adesea
neglijat, dar trebuie să țineți cont de trei aspecte.
1. Recuperarea de pe un dispozitiv local
Funcționează doar dacă una dintre copiile de siguranță este
stocată pe un server sau pe un hard-disk local.
2. Recuperarea din cloud
Datele aferente copiei de siguranță trebuie descărcate din
cloud (gigabytes sau terabytes), ceea ce ar putea însemna
ore sau chiar zile de întrerupere a activității.
3. Recuperarea în cloud
Dacă dispozitivul local este deteriorat, anumiți vânzători pot
oferi „servicii de recuperare în caz de dezastru”, care presupun
pornirea unui dispozitiv virtual direct din cloud care să vă
permită să accesați aplicațiile sau informațiile importante.

PASUL 5: TESTAȚI-VĂ COPIILE
DE SIGURANȚĂ!
Indiferent ce instrumente sau soluții alegeți pentru a vă proteja datele,
asigurați-vă că le testați sau că faceți în mod regulat simulări pentru a
vă încredința că întregul proces funcționează corect. De ce? Deoarece
în timpul unui dezastru sau al unui atac cibernetic nu este momentul să
aflați că în copiile de siguranță nu au fost colectate toate datele și că ați
pierdut informații esențiale. Depistați devreme problemele și rezolvați-le,
apoi faceți din nou teste periodice pentru a verifica fiabilitatea copiilor de
siguranță și pentru a vă asigura că toată lumea știe ce are de făcut.
•
•
•
•

Organizați exerciții de utilizare a echipamentelor, a materialelor
și a procedurilor de recuperare a evidențelor vitale pentru a vă
asigura că totul merge bine
Consolidați sau eliminați orice verigi slabe din crearea copiilor de
siguranță sau restaurarea datelor în procesul de afaceri
Testați periodic și validați întregul proces cel puțin anual
Documentați procesul și procedurile de creare a copiilor de
siguranță și de recuperare. Dacă există probleme, rezolvați-le,
apoi actualizați planul

PASUL 6: CREAȚI O „TRUSĂ DE LUCRURI
ESENȚIALE”
Aceasta poate fi o trusă fizică, un dosar, o cutie sau o servietă (și mai
bun ar fi un container portabil rezistent la apă și la foc) care conține
lucruri și eventual include o unitate USB și/sau copii tipărite ale
planului în caz de dezastru, listelor cu datele de contact ale angajaților
pentru situații de urgență, informațiilor persoanelor de contact cheie,
documentelor legale, contractelor, planului spațiului și necesarului de
energie, listei stocurilor, furnizorilor de echipamente esențiale etc. sau
alte elemente considerate relevante.
Ce se include în „trusa de lucruri esențiale” este la latitudinea
întreprinderilor și puteți avea mai multe astfel de truse ca rezerve ale
copiilor de siguranță create și încredințate personalului-cheie sau
directorilor. Un aspect important cu privire la o astfel de trusă este faptul
că ea trebuie protejată în cazul în care conține informații sensibile.
Lăsarea ei în mașina unei anumite persoane poate face parte din planul
vostru, dar asigurați-vă că datele-cheie sunt criptate și că aceasta nu
este lăsată la vedere, pentru a nu atrage hoții.
Trusa de lucruri esențiale poate include o varietate de elemente de care
ați avea cel mai mult nevoie într-o situație de urgență, acestea putând
fi pe suport de hârtie și/sau salvate pe o unitate USB. Mai jos sunt doar
câteva opțiuni:

LISTA DE LUCRURI ESENȚIALE
•

Proceduri de răspuns
pentru situațiile de
urgență

•

Planul spațiului și
necesarul de energie

•

Număr de telefon pentru
situațiile de urgență

•

Lista stocurilor prioritare

•

Documente necesare
pentru procesul
decizional

Furnizorii de echipamente
esențiale

•

•

Cheie (chei)

•

_________________

•

Plan în caz de dezastru

•

Documente legale, de
exemplu, contracte

•

_________________

U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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PASUL 7: STOCAREA EVIDENȚELOR VITALE
Evidențele vitale sunt acelea care sunt absolut esențiale într-o situație
de urgență. Una dintre întrebările pe care trebuie să vi le puneți este
„Sunt aceste evidențe vitale pentru continuarea misiunii întreprinderii de
a ________?”.
Deși toate evidențele susțin activitatea întreprinderii, unele sunt absolut
esențiale pentru continuarea funcționării acesteia și nu trebuie pierdute
nici în cele mai grave situații, în care nu aveți acces la evidențe pentru
o perioadă lungă de timp. Din acest motiv, aceste evidențe vitale trebuie
dublate și stocate în altă locație (mai multe detalii despre acest aspect
sunt disponibile în secțiunea despre Copiile de siguranță).
Dată fiind importanța acestor documente și evidențe, identificați care
sunt cele vitale, apoi planificați cum le veți proteja. O provocare constă
în faptul că nu toate aceste evidențe sunt localizate în același loc sau
gestionate de aceiași oameni, prin urmare, atunci când este nevoie
de ele, ar putea fi dificil să le găsiți – dacă puteți. Acesta este motivul
pentru care este atât de important să le identificați, să le localizați și
să le protejați dinainte. Dacă are loc un incendiu la locul de muncă și
este nevoie de evidențe vitale, dar acestea sunt încă în sediu, această
situație nu vă ajută întreprinderea.

EXISTĂ DOUĂ TIPURI DE EVIDENȚE VITALE:

1
2

Evidențe necesare funcționării în caz de urgență
Necesare imediat, de exemplu, ordinea succesiunii (cine
poate lua decizii sau cheltui bani dacă oamenii-cheie nu
sunt disponibili), planurile de construcție, manualele de
operațiuni de sistem.
Evidențe privind drepturile legale și financiare
Esențiale pentru a proteja drepturile legale și financiare
ale companiei și ale persoanelor care sunt direct afectate
de activitățile acesteia, cum ar fi polița de asigurare,
evidențele financiare, contractele de leasing, evidența
angajaților, studiile de cercetare, acordurile privind nivelul
de servicii (SLO) sau contractele.

Ghid de reziliență în afaceri

Creați o listă de inventariere a evidențelor vitale detaliind
următoarele pentru fiecare dintre ele:
•
•
•
•
•
•

Care este formatul și care este metoda folosită pentru a le
proteja?
• Fotocopii, copii de siguranță salvate în cloud etc.
Cine este responsabil pentru documentele originale și copii
și cine le trimite în arhivă?
Unde sunt păstrate originalele și copiile?
• Datele de contact pentru situația în care evidențele
trebuie colectate de la locațiile respective
Cât de des sunt înlocuite (frecvența rotației), cum sunt
actualizate și cine face acest lucru?
Analizați riscul în ceea ce privește recuperarea în cazul în
care informațiile sunt învechite
Analizați costurile necesare pentru a le menține actualizate

LISTĂ DE INVENTARIERE A EVIDENȚELOR
VITALE
Dosarul, evidența
sau baza de date
vital(ă)

Forma evidenței
(de exemplu,
tipărită,
electronică)

Locul păstrării

Frecvența
mentenanței

Planul de continuitate
a activității

Electronic/tipărit

Transportat la Centrul
de operațiuni al
sucursalei centrale

Anual

Contractele aferente
Transportate la Centrul
de operațiuni al
Planului de servicii de Electronice/tipărite
sucursalei centrale
securitate
Delegarea autorității Electronică/tipărită Locație de rezervă
Datele de contact
HR și locație de
ale angajaților pentru Electronice/tipărite
rezervă
situații de urgență

Anual
Anual
Zilnic/
săptămânal

Creați o listă cu firme specializate în recuperarea după
dezastre pentru zona voastră geografică și actualizați
informațiile cel puțin anual. Aceasta nu este o obligație,
dar poate fi utilă în caz de nevoie
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PASUL 8: ACCESUL DE LA DISTANȚĂ
Există situații în care ar putea fi necesar ca administratorul de rețea
să aibă acces la rețeaua unei companii pentru a rezolva o problemă.
Există momente în care s-ar putea să nu aveți acces la clădirea fizică
în care se află rețeaua sau serverul și ar fi util accesul de la distanță.
O astfel de situație poate apărea după un incendiu la o întreprindere
învecinată sau după un cutremur în care sunt afectate alte clădiri
și sunt închise străzile. Ca un exemplu extrem, după atentatul din
Oklahoma City, perimetrul de securitate impus de poliție a închis sute
de întreprinderi mici pentru mai mult de un an.
•

Dacă este necesar și posibil, configurați accesul la rețea
și gestionarea acesteia de la distanță pentru anumite
persoane-cheie.
•!

•!

Pe lângă faptul că vă permite vouă / permite angajaților
continuarea activității dacă nu aveți acces în clădire, este
un lucru util în situații de urgență.
Asigurați-vă că aveți controale de securitate adecvate
pentru a limita cine beneficiază de astfel de acces.

PASUL 9: PROTEJAREA ÎMPOTRIVA
INFRACȚIUNILOR CIBERNETICE

Creșterea conectivității la internet a întreprinderilor a sporit, de
asemenea, vulnerabilitatea acestora în mediul online. În continuare
sunt prezentate câteva atacuri cibernetice care exploatează acele
slăbiciuni și pot cauza pierderea datelor sau pot da infractorilor acces
la date sensibile. O întreprindere se poate proteja împotriva unor astfel
de evenimente prin perseverență și bun-simț, însă primul pas este
cunoașterea de către companie și angajații săi a riscurilor anumitor

DATE

Mai jos sunt prezentate câteva tipuri de atacuri cibernetice
împotriva cărora trebuie să se protejeze orice întreprindere,
precum și sfaturi referitoare la cum să faceți acest lucru.
• Malware – Coduri periculoase. Evitați să accesați linkuri sau să
descărcați anexe trimise de expeditori necunoscuți, mențineți
firewallurile și sistemele de operare actualizate
• Phishing – O persoană pretinde a fi o terță parte de încredere
pentru a obține informațiile voastre personale prin e-mail. Evitați
acest tip de atac prin verificarea solicitărilor primite pe e-mail prin
telefon, utilizând un număr confirmat pe care îl aveți deja.
• Atacuri asupra parolei – Un terț care încearcă să pătrundă în
sistemul vostru identificându-vă parola. Evitați acest tip de atac
prin parole puternice, schimbate periodic
• Blocarea unui serviciu (DDoS) – Trimiterea unor volume
mari de date către o rețea pentru a o suprasolicita și a o face
să cedeze. Evitați acest tip de atac actualizând programele
informatice și monitorizând fluxul de date pentru a identifica orice
creșteri bruște.
• Intermediarul (engl., Man-in-the-Middle, MITM) – O terță
parte care intervine între telefonul vostru mobil și un site pe care
îl vizitați pentru a obține informații cu caracter sensibil. Evitați
acest tip de atac folosind puncte de acces wireless criptate care
utilizează protocolul WPA sau un protocol mai strict, asigurați-vă
că website-urile folosesc conexiuni de tip HTTPS
• Descărcarea de programe ascunse (engl., Drive-by
downloads) – Provin de pe website-uri valide; malware-ul îi va
descărca vizitatorului un program de pe site. Evitați acest tip de
atac prin actualizarea sistemului de operare și a programelor
informatice, limitați numărul de extensii din browser.
• Malvertising – Coduri periculoase care se descarcă atunci când
apăsați pe o reclamă. Evitați să apăsați pe reclamele privind
produse gratuite și cadouri

Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ esențial. Acum selectați
următorul activ ca importanță. Analizați fără de ce
întreprinderea voastră nu poate funcționa sau ce, dacă
s-ar întrerupe, ar cauza pierderi semnificative pentru
întreprinderea voastră.

TIPURI DE ATACURI CIBERNETICE

Cuprins

• Programe false (engl., Rogue Software) – Malware camuflat
ca un program de securitate valid și necesar. Evitați-le prin
actualizarea firewallului, antivirusului sau programelor
anti-spyware.
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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PROTEJAREA
OPERAȚIUNILOR
Operațiunile voastre reprezintă ce face întreprinderea voastră, funcțiile
sale de bază, în fiecare zi. Întreprinderea se poate ghida după cerere,
acordurile privind nivelul de servicii, misiune, venituri, reglementări
și așa mai departe, dar cu adevărat importantă este continuarea
funcționării. Indiferent dacă este vorba despre o pană de curent sau
despre o recenzie online proastă, compania trebuie să aibă o atitudine
proactivă în tratarea oricărui element care i-ar putea diminua valoarea
sau care ar putea genera orice întrerupere a operațiunilor.
Acesta este motivul pentru care planificarea joacă un rol important
în organizare, introspecție și luarea măsurilor necesare în vederea
pregătirii pentru producerea unuia dintre evenimentele care ar putea
avea loc.

NEVOI PRIVIND LUAREA DECIZIILOR
DOCUMENTE-CHEIE
Determinați ce documente și informații vă vor ajuta să luați decizii,
apoi adunați-le laolaltă. Modul în care colectați aceste documente va
varia în funcție de modul în care creați și stocați copiile de siguranță,
însă cel mai bine este să păstrați aceste informații esențiale în mai
multe formate, astfel încât să le puteți accesa (de exemplu, electronic
Ghid de reziliență în afaceri

pe un laptop ori pe o unitate USB, tipărite sau digital într-un mediu de
tip cloud care poate fi accesat de pe calculator ori smartphone). Luați
în considerare aceste documente ca materiale de referință care să fie
incluse în anexa planului. Multe vă vor ajuta în procesul de planificare
curent, iar altele vor fi necesare pentru a vă ajuta în timpul procesului
de recuperare. Numai voi puteți decide ce este important pentru
întreprinderea voastră.

DE UNDE SĂ ÎNCEPEȚI
•

Colectați la un loc documentele și informațiile cheie,
făcându-le accesibile în mai multe formate, apoi mențineți-le
actualizate

•

Asigurați-vă că documentele-cheie sunt incluse în trusa de
lucruri esențiale descrisă în secțiunea referitoare la Date

•

Stabiliți o politică de actualizare periodică a informațiilor sau
creați un mecanism care să asigure actualizarea trusei de
lucruri esențiale atunci când cineva actualizează informațiile
respective
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Exemplele de documente care ar putea face parte din trusa
de lucruri esențiale includ:

• DOCUMENTE LEGALE: CONTRACTE, ACORDURI

PROCESELE ESENȚIALE: IDENTIFICAREA ȘI
STABILIREA PRIORITĂȚILOR
Acum veți începe să determinați ce părți ale activității voastre trebuie
reluate cel mai rapid după o întrerupere pentru a rămâne în activitate și
a reduce pierderile.

• POLIȚE DE ASIGURARE
• CONTRACTE DE LEASING
• EVIDENȚE BANCARE/FINANCIARE
• STOCURI

Identificați fiecare dintre operațiunile sau procesele esențiale
(ce faceți) în fiecare zi în circumstanțe normale. Aici va fi utilă
existența unei echipe care să analizeze în detaliu elementele
operațiunilor. Mai jos sunt câteva exemple:

• DETALII PRIVIND ECHIPAMENTELE (INFORMAȚII
PRIVIND COMENZILE ȘI REPARAȚIILE)

• CONTURI DE CREANȚE/DATORII

• PLANURILE SPAȚIULUI: NECESARUL DE ENERGIE

• SALARIZARE

• LISTE CU PERSOANELE DE CONTACT

• CAMERĂ DE SORTARE A CORESPONDENȚEI

• ISTORICUL COMENZILOR CLIENȚILOR

• PRODUCȚIE

• ___________________________________________

• PREPARAREA DE ALIMENTE

• ___________________________________________

• FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE

• ___________________________________________

• TRANSPORTUL DE BUNURI

• ___________________________________________

• VÂNZAREA PRODUSULUI X
• ____________________________________________

!

Înțelegerea operațiunilor specifice care
sunt esențiale în fiecare zi vă va ajuta să
determinați ce trebuie să recuperați în
primul, în al doilea, în al treilea rând etc.
după o întrerupere.

• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
• ____________________________________________
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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După ce ați creat o listă a operațiunilor esențiale, stabiliți prioritatea
fiecăreia, începând cu cele a căror reluare este urgentă dacă există
întreruperi pe parcursul unei zile obișnuite. Analizați activitățile esențiale
care trebuie să fie realizate în primul, în al doilea, în al treilea rând etc.
Examinați aceste aspecte în detaliu pentru a avea o imagine completă
a activității voastre, a modului în care anumite părți ale acesteia depind
de realizarea înainte a anumitor sarcini, având ca rezultat o ordine a
operațiunilor și proceselor zilnice în funcție de priorități. Enumerați-le în
ordine descrescătoare începând cu prima prioritate.
•

Apoi, stabiliți prioritatea operațiunilor și proceselor esențiale

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Ghid de reziliență în afaceri

Țineți cont de faptul că toți consideră că activitatea lor este importantă,
dar nu toate aceste activități sunt esențiale, unele putând fi activitățisuport asociate proceselor esențiale. Dacă nu sunt, ar putea fi
necesară o educație permanentă în ceea ce privește diferența dintre
esențial și important. Procesele cele mai importante trebuie neapărat
să fie funcționale după un dezastru pentru a-i permite întreprinderii să
supraviețuiască. Acestea sunt operațiunile și procesele esențiale. Și
dacă nu puteți face acest lucru în câteva ore sau într-o zi, este posibil
să dați faliment.

?

Imaginați-vă că vă pierdeți clădirea. Cum v-ați
gestiona întreprinderea sau cum v-ați servi
clienții?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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POSIBILE PERTURBĂRI ALE OPERAȚIUNILOR

PROTECȚIE FINANCIARĂ

La pagina 10 ați identificat pericolele de bază și riscurile potențiale
pentru operațiuni și alte active esențiale. Acum, că ați identificat
operațiunile și procesele prioritare, revizuiți informațiile referitoare la
pericole și completați matricea de evaluare a riscurilor. Asigurați-vă că
evaluarea este în continuare adecvată și că prioritățile stabilite pentru
cele 6 active sunt în continuare adecvate. Dacă nu, revizuiți.
Dezastrele cele mai probabile pentru o întreprindere sunt penele
de curent sau incendiile. Un incendiu poate nu doar să vă perturbe
operațiunile, ci poate și să vă forțeze să vă mutați cu totul, temporar
sau permanent.

Cunoașteți modul în care întreprinderea funcționează zi de zi, dar
dezastrele reprezintă o experiență total diferită. Aveți obligații financiare
de respectat și angajați de plătit, iar aceste obligații nu dispar în cazul
unei urgențe. Alocați-vă timp pentru a analiza cum puteți îndeplini
aceste necesități de bază pentru ca întreprinderea să continue să
funcționeze cu oamenii de care aveți nevoie pentru a face acest
lucru. Angajații vor întreba acest lucru după un dezastru, prin urmare,
implementarea unei strategii privind modul în care veți susține „familia”
profesională poate reduce puțin din stres într-o perioadă deja stresantă.
De asemenea, vă poate ajuta să luați acum câteva decizii financiare, de
exemplu, crearea unui fond pentru situații de urgență etc.

LUAȚI ÎN CALCUL URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:
•

Ce pericol(e) ar afecta cel mai mult operațiunile cele mai
importante? ______________________________________

•

Țineți cont de faptul că s-ar putea să nu fie vorba despre o
perturbare fizică directă

•

Cât ar putea dura întreruperile?
_____________________________

•

Adăugați pericolele care ar putea să vă afecteze și, sau
doar, „în afara celor patru pereți ai întreprinderii”
________________________________

Acest proces ar trebui să vă ofere o imagine mai detaliată a
întreprinderii voastre și a riscului generat de perturbări din cauze
naturale, umane, interne sau externe. Nu vă opriți aici. Începeți să
analizați cum să diminuați aceste efecte și cum vă puteți pregăti mai
departe.

ASIGURĂRI
Asigurările reprezintă un instrument de gestionare a riscurilor pentru
întreprinderea voastră. Acestea pot reduce impactul financiar al
urgențelor, al accidentelor și al altor perturbări neprevăzute. Asigurările
pot crește capacitatea unei întreprinderi de a supraviețui evenimentelor
pe care nu le poate controla. Deși multe întreprinderi evită asigurările,
acestea au valoare din perspectiva protecției financiare și a protejării
investițiilor.
Consultați pagina următoare pentru câteva sfaturi privind asigurările
care să vă ajute la buna funcționare a întreprinderii.
Construiți o strategie financiară sau un plan financiar
care să acopere continuarea cheltuielilor cu salariile și
a plății obligațiilor asociate datoriilor

!

Stabiliți prioritățile activității
voastre. Acest lucru vă va ajuta
să luați decizii mai bune și mai
strategice pe timp de criză.
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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ÎNAINTE DE UN DEZASTRU
•

Revizuiți acoperirea actuală sau, dacă nu există, analizați
diferitele opțiuni de polițe

•

Discutați cu un profesionist din domeniul asigurărilor care să
vă explice opțiunile de acoperire

•

Câteva opțiuni ar fi asigurarea pentru:

•

•

Pagube materiale, inclusiv distrugerea stocurilor sau a
clădirilor

•

Întreruperea activității, pierderea veniturilor ca urmare a
întreruperilor cauzate de un dezastru

•

Pierderea datelor tipărite sau electronice

•

Răspundere, cereri de despăgubire legate de dezastre

În cazul în care cheltuielile sunt o problemă, alegeți o
poliță care să acopere cele mai importante elemente ale
întreprinderii voastre, pentru a o menține funcțională,
deoarece această opțiune poate fi mai convenabilă și poate
acoperi aspectele cele mai necesare

•

Țineți cont de faptul că polițele cele mai generale NU acoperă
dezastrele, putând fi necesare polițe separate, și asigurați-vă
că sunt acoperite toate tipurile de dezastre

•

Fiți atenți la limita de despăgubire a poliței – totalul acoperit
de poliță – deoarece ați putea atinge devreme această limită,
rămânând fără acoperire pentru pierderile totale

•

Faceți acum fotografii tuturor echipamentelor, activelor și
structurilor fizice pe care le dețineți

Ghid de reziliență în afaceri

DUPĂ UN DEZASTRU
•

Asigurați-vă că tot ce aveți nevoie (formulare și informații) se
regăsește în trusa de lucruri esențiale, astfel încât să puteți
depune cererea de despăgubire în cel mai scurt timp posibil

•

Amânați curățenia până după ce ați documentat pagubele prin
fotografii sau filmări

•

Solicitați cel puțin două cotații de preț pentru reparații, verificați
autorizațiile și referințele contractanților

•

Documentați cheltuielile și pierderile care pot fi comparate cu
cifrele anterioare dezastrului

•

Urmăriți cheltuielile cu reparațiile și desfășurarea activității într-o
locație temporară pe perioada întreruperii. Dacă sunteți forțați să
închideți întreprinderea, includeți cheltuielile care continuă să fie
suportate pe perioada în care întreprinderea este închisă, cum
ar fi costurile cu utilitățile și publicitatea.

•

Păstrați chitanțele aferente cheltuielilor de recuperare

•

Faceți fotografii cu procesul de curățenie
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OPERAȚIUNI
Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ esențial. Acum
selectați următorul activ ca importanță. Analizați
fără de ce întreprinderea voastră nu poate funcționa
întreprinderea voastră sau ce, dacă s-ar întrerupe,
ar cauza pierderi semnificative pentru întreprinderea
voastră.
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Cuprins
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PROTEJAREA STOCURILOR
Urmărirea și gestionarea eficace ale stocurilor sunt esențiale pentru
întreprinderi. Acestea vă pot spune care este cel mai vândut produs,
unde există surplusuri și ce trebuie să comandați din nou. Uneori,
metodele de urmărire a stocurilor se pot baza pe hârtie, energie
electrică sau internet. Analizați unde și cum sunt stocate aceste
informații, când au fost actualizate ultima dată și cum le puteți accesa
după un dezastru. Luați în calcul păstrarea unei copii actualizate a
inventarului în trusa de lucruri esențiale și/sau între copiile de siguranță
ale documentelor.
Cunoașterea articolelor pe care le aveți pe stoc, a localizării acestora și
a valorii lor vă va ajuta întreprinderea în ce privește menținerea activelor
și reaprovizionarea în cazul în care este necesară înlocuirea anumitor
articole după un dezastru. Pe lângă urmărirea propriilor produse, puteți,
de asemenea, să folosiți fișa de inventar sau procesul de inventariere
pentru a urmări propriile sisteme de calcul, instrumente și echipamente.

TIPURI DE STOCURI
•

Stocul de marfă

•

Stocul de
fabricație

•

Materii prime

•

Produse finite

Stocul de bunuri
necesare pentru
mentenanță,
reparații și
funcționare (de
exemplu, furnituri
de birou)

•

Stocul de urgență

PĂSTRAREA
•

Păstrați un inventar detaliat și actualizat al elementelor și
echipamentelor utilizate în compania voastră

•

Filmați aceste active și păstrați atât inventarul, cât și filmarea
într-o loc sigur, în afara întreprinderii, precum și o copie a
acestora în trusa de lucruri esențiale
•!

Ghid de reziliență în afaceri

•

Sistemele electronice care urmăresc automat stocurile
pot, de asemenea, să comande reaprovizionarea atunci
când stocurile scad sub limita stabilită.
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În continuare este prezentat un exemplu simplu de fișă de inventar:

LISTĂ DE INVENTARIERE
Perioada
Produsul

Descriere (marca, modelul)

Seria

Data achiziției

Cantitatea

Cost unitar

Valoare totală

0
Mai jos este un exemplu mai detaliat de listă de inventariere sau fișă de inventar:

INVENTAR – DE BAZĂ
REAPROVIZIONARE
(autocompletat)

NR. PRODUS

NUMELE

PRODUCĂTOR

COST PE
UNITATE

DESCRIERE

CANTITATE
STOC

VALOAREA
STOCURILOR
2.000,00 $

LIMITA DE
REAPROVIZIONARE

ZILE PENTRU
REAPROVIZIONARE

CANTITATE DE
REAPROVIZIONAT

50

14

100

BINE

A123

PRODUSUL A

COLE

DESCRIEREA PRODUSULUI A

10,00 $

200

BINE

B123

PRODUSUL B

COLE

DESCRIEREA PRODUSULUI B

20,00 $

100

2.000,00 $

50

30

20

BINE

C123

PRODUSUL C

COLE

DESCRIEREA PRODUSULUI C

30,00 $

50

1.500,00 $

50

2

50

REAPROVIZIONARE

D123

PRODUSUL D

COLE

DESCRIEREA PRODUSULUI D

10,00 $

20

200,00 $

50

14

10

BINE

E123

PRODUSUL E

COLE

DESCRIEREA PRODUSULUI E

20,00 $

200

4.000,00 $

50

30

100

PRODUS
ÎNTRERUPT?
DA

Mai jos este un alt exemplu mai detaliat de listă de inventariere sau fișă de inventar:
VALOAREA TOTALĂ A STOCURILOR DE ACTIVE

INVENTAR – ACTIVE

8.239,00 $

ACTIV
NR.
PRODUS

NUMELE

LOCALIZARE

DESCRIERE

TIP

DEPARTAMENT

SPAȚIU

*PE BAZA VALORII TOTALE A CÂMPURILOR DE MAI JOS

ACHIZIȚIE
DATA
ULTIMEI
COMENZI

FURNIZOR

PREȚ DE
CUMPĂRARE PE
PRODUS

CANTITATE / VALOARE
DATA
EXPIRĂRII
GARANȚIEI

STARE

CANTITATE

VALOARE
ACTIV

INFORMAȚII DESPRE ACTIV
VALOARE
TOTALĂ

MODEL

NR. FURNIZOR OBSERVAȚII

FOTOGRAFIE /
LINK

A123

PRODUSUL A

DESCRIEREA PRODUSULUI A

BIROU

SEDIUL PRINCIPAL

BIROUL 1

20/5/16

COLE

300,00 $

20/5/22

EXCELENTĂ

2

400,00 $

800,00 $ COMMODORE

VX1234

WWW.COLE.COM/
PRODUCT

B123

PRODUSUL B

DESCRIEREA PRODUSULUI B

CALCULATOR

SEDIUL PRINCIPAL

BIROUL 1

20/5/16

COLE

700,00 $

20/5/22

ACCEPTABILĂ

3

700,00 $

2.100,00 $ MACBOOK AIR

VX1234

WWW.COLE.COM/
PRODUCT

C123

PRODUSUL C

DESCRIEREA PRODUSULUI C

SCAUN

SEDIUL PRINCIPAL

BIROUL 1

20/5/16

COLE

250,00 $

20/5/22

BUNĂ

4

300,00 $

1.200,00 $ ROULETTE

VX1234

WWW.COLE.COM/
PRODUCT

D123

PRODUSUL D

DESCRIEREA PRODUSULUI D

ROUTER

SEDIUL PRINCIPAL

MAGAZIE

20/5/16

COLE

200,00 $

20/5/22

EXCELENTĂ

1

200,00 $

200,00 $ CISCO

VX1234

WWW.COLE.COM/
PRODUCT

E123

PRODUSUL E

DESCRIEREA PRODUSULUI E

SCANNER DE MÂNĂ MAIN OFFICE

MAGAZIE

20/5/16

COLE

150,00 $

5/20/22

BUNĂ

2

170,00 $

340,00 $ CISCO

VX1234

WWW.COLE.COM/
PRODUCT
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STABILIREA PRIORITĂȚII STOCURILOR
•

Acordați prioritate stocurilor, furniturilor și bunurilor care ar
putea fi deteriorate sau pierdute într-un dezastru
•!

VULNERABILITĂȚI CRITICE
•

Este în regulă să acordați prioritate furniturilor de birou,
dar cele mai importante sunt bunurile pe care trebuie să
le vindeți sau cele care susțin operațiunile esențiale

METODE DE PROTECȚIE
•

Identificați metode de fixare, ridicare sau protejare a stocurilor
în funcție de pericolele cu care vă confruntați (de exemplu,
furt, inundații)
•
•

Dacă există o predispoziție pentru inundații, păstrați
stocurile esențiale în altă parte decât pe podea sau pe
rafturile inferioare
Instalați uși rezistente la inundații pentru a nu lăsa apa
să pătrundă
•!

Chiar dacă apa nu ajunge la stocuri, vaporii pot
totuși să facă pagube, iar apa din inundații este de
obicei contaminată cu materiale periculoase.

•

Dacă furtul este o problemă, păstrați stocurile într-o locație
mai sigură, cu încuietori mai sigure sau cu carduri de
acces

•

Verificați aleatoriu stocurile, deoarece acest lucru ajută la
protejarea lor împotriva furturilor

Evitați
„vulnerabilitățile
critice” (engl., „singlepoints-of-failure”)
– depinderea de
un singur vânzător,
furnizor sau client.
Diversificați!

Ghid de reziliență în afaceri

Revizuiți pașii necesari pentru a înlocui stocurile esențiale,
analizați vulnerabilitățile critice
•!

Dacă aveți doar un vânzător sau un furnizor pentru un
produs/serviciu important, este esențial să diversificați
astfel încât întreprinderea voastră să primească acel
produs/serviciu de la mai mulți vânzători/furnizori.

•!

În cazul unui dezastru, dacă acesta își întrerupe
activitatea, aveți o problemă.
•!

•

De asemenea, un vânzător ar putea fi suprasolicitat
de numeroasele cereri primite (nu sunteți singurul
client).

Acest lucru poate ajuta și la obținerea unor prețuri mai bune
pentru produsele utilizate regulat; negocierea cu mai mulți
vânzători vă pune într-o poziție mai bună

STOCUL DE URGENȚĂ
Deși nu reprezintă bunuri vândute direct de întreprindere, puteți
gestiona stocul de urgență similar cu alte stocuri pentru a asigura buna
aprovizionare, rotația și înlocuirea în caz de nevoie. Acesta constituie
un sprijin direct pentru oameni și pentru reluarea operațiunilor la locație.
Dacă angajații nu pot părăsi locația pentru o perioadă mai lungă de
timp, acest stoc va fi folosit pentru nevoile imediate în caz de urgență.
Deși această listă conține recomandări, determinați ce va oferi și va
împărți cu angajații întreprinderea voastră și cu ce va fi necesar să se
aprovizioneze singuri.
Odată ce determinați ce va furniza compania și ce vor
furniza angajații, finalizați lista Stocului de urgență și
stabiliți prioritatea stocurilor
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FURNIZATE DE COMPANIE (EVENTUAL)
•

Apă: patru litri de apă per persoană pe zi pentru băut
și igienă

•

Alimente: provizii de alimente neperisabile pentru cel
puțin trei zile

•

FURNIZATE DE ANGAJAT (EVENTUAL)
•

(SFAT) Încurajați fiecare angajat să aibă propriile rezerve
la locul de muncă pentru a suplimenta stocul de urgență
al companiei, plus orice obiecte specifice de care ar putea
avea nevoie personal

Trusă de igienă, saci de gunoi și coliere de plastic

•

Apă: patru litri de apă pe zi

•

Trusă de prim ajutor și alte materiale care corespund
instruirii angajaților

•

Alimente: provizii de alimente neperisabile pentru trei zile

•

Pantofi rezistenți, haine de rezervă

•

Radio cu baterii și un radio care poate recepționa
alertele meteorologice

•

Pătură

•

Lanternă și baterii de rezervă și câteva unelte de bază

•

Ochelari de rezervă

•

Fluier de urgență

•

Fluier

•

Măști filtrante sau de praf

•

Lanternă sau baton fluorescent

•

Șervețele umede pentru igienă

•

Trusă de prim ajutor

•

Cheie franceză sau clești pentru a opri utilitățile

•

Medicația prescrisă pentru cel puțin trei zile

•

Deschizător de conserve (dacă există conserve)

•

Fotografie cu familia

•

Folii de plastic și bandă adezivă pentru a „sigila
încăperea”

•

Încărcător de telefon pe bază de baterie/solar/de alt tip

•

Chibrituri rezistente la apă

•

Pături

•

Numerar

•

Numerar

•

____________________________________________

•

Extinctor

•

____________________________________________

•

Dezinfectant de mâini

•

____________________________________________

•

____________________________________________

•

____________________________________________

•

____________________________________________

STOCURI
Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ esențial. Acum selectați
următorul activ ca importanță. Analizați fără de ce
întreprinderea voastră nu poate funcționa sau ce, dacă
s-ar întrerupe, ar cauza pierderi semnificative pentru
întreprinderea voastră.

Cuprins
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PROTEJAREA
ECHIPAMENTELOR
Echipamentele reprezintă mijloacele prin care o companie poate să
fabrice produse, să scrie e-mailuri și să-și organizeze activitatea.
Ele constituie o mare parte din conținutul unei întreprinderi. Există
suprapuneri cu activele de natura stocurilor (de exemplu, furniturile de
birou), însă acest lucru vă ajută să vă asigurați că luați în calcul toate
elementele necesare.

Adăugați lista la documentele esențiale

Identificarea echipamentelor de lucru

Protejați-vă spațiul

Pe pagina următoare sunt prezentate câteva echipamente utilizate în
mod obișnuit de întreprinderi, dintre care o parte ar putea exista și în
întreprinderea voastră. În funcție de întreprindere, ați putea avea și
echipamente specializate (de exemplu, un aparat Röntgen în cabinetul
unui doctor sau echipamente de manufactură). Adăugați în listă orice
echipamente care lipsesc.

Acordați prioritate echipamentelor esențiale
Acordați prioritate celor mai importante echipamente din lista
menționată mai sus care susțin operațiunile și procesele
esențiale care vă vor permite să vă continuați activitatea sau
de care veți avea nevoie pentru a vă relua activitatea.
Creați o listă detaliată cu cele mai importante 10 echipamente
esențiale în ordinea importanței; puteți avea mai mult de un
echipament numărul 1. Aceasta nu este doar o listă prin care
să vă urmăriți echipamentele, ci, mai important, este o listă de
priorități în vederea asigurării rezilienței întreprinderii. Acest
Top 10 este un punct de plecare, dar dacă nu aveți deja unul
(verificați cu departamentul de achiziții) completați o listă și
apoi stabiliți un clasament privind prioritatea pentru toate
echipamentele voastre. Acest lucru vă va ajuta foarte mult în
reaprovizionarea după un dezastru.
Ghid de reziliență în afaceri

•

Actualizați lista de inventariere a echipamentelor de fiecare
dată când acestea sunt înlocuite sau când sunt adăugate
unele noi. Păstrați această listă împreună cu documentele
esențiale și țineți o copie în trusa de lucruri esențiale.

Acum, că ați stabilit prioritatea celor mai importante echipamente, să
o analizăm, împreună cu restul echipamentelor, și apoi să examinăm
mediul în care sunt localizate aceste echipamente. Scopul este
identificarea zonelor în care trebuie îmbunătățită siguranța.
Locul de muncă trebuie să fie un spațiu de lucru sigur, protejat
împotriva potențialelor pericole interne. Utilizând ca exemplu
cutremurele, calculatoarele și alte articole de birou pot deveni
proiectile în timpul vibrațiilor seismice, putând răni oamenii. Aceleași
elemente se pot deteriora și pot necesita înlocuirea, cauzând pierderi
aferente reparațiilor și înlocuirilor, precum și întârzieri în cazul în care
echipamentele respective nu sunt disponibile (luați în calcul faptul că și
alte întreprinderi le vor înlocui în același timp).

!

Acordați prioritate celor mai
importante echipamente care
susțin operațiunile esențiale pentru
continuarea activității sau de care
veți avea nevoie pentru a vă relua
activitatea.
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IDENTIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE LUCRU
Mașină de calcul

Laminator cu role încălzite

Scaun de birou

Dispenser de bandă adezivă

Carnet de adrese

Perforator

Furnituri de birou

Telefon

Alimentator automat de hârtie

Scanner

Retroproiector

Dosar acordeon

Clips de hârtie

Cartuș de cerneală

Agrafă de hârtie

Cartuș laser

Panou de afișaj

Imprimantă cu jet de cerneală

Cutter de hârtie

Echipament de transcriere

Calculator de birou

Kit de reîncărcare a cartușelor de cerneală

Coupe-papier

Briceag multifuncțional

Hârtie groasă

Sistem IP PBX

Tocător de hârtie

Videoproiector

Suport de documente

Laminator

Ascuțitoare

Kardex

Copiator

Laser pointer

Calculator personal

Tablă albă

Birou

Imprimantă laser

Fotocopiator

_____________________

Mapă de protecție a biroului

Cântar poștal

Laminator cu folie

_____________________

Reportofon

Lămpi

Mapă de prezentare

_____________________

Reportofon digital

Rețea locală (LAN)

Fax recomandat

_____________________

Piuneză

Dulap

Biblioraft

_____________________

Stilou electric

Dosar Manila

Rolodex

_____________________

Fax

Calculator mecanic

Bandă adezivă

_____________________

Dosar cu șină

Șapirograf

Server, rețea

_____________________

Fișier

Rafturi mobile

Aplicație de tip calculator

_____________________

Agendă de tip filofax

Multifuncțională

Papetărie

_____________________

Flipchart

Avizier cu neon

Dulap de papetărie

_____________________
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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TOP 10 – LISTA ECHIPAMENTELOR
Prioritate

Ghid de reziliență în afaceri

Descrierea produsului
(includeți marca și
modelul)

Seria

Data achiziției

Furnizor sau locator

Cost
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Unele dintre cele mai mari pierderi ale întreprinderilor în cazul
cutremurelor nu sunt cauzate de degradarea construcției în sine, ci de
echipamentele deteriorate și pierdute și de perioada de întrerupere
a activității necesară pentru curățenie, reparații și înlocuirea
echipamentelor. Partea bună este că aceste tipuri de pagube și pierderi
pot fi prevenite.
Fiecare întreprindere, indiferent de tipul său, are un spațiu de birouri în
care sunt efectuate apeluri telefonice, sunt arhivate documente și sunt
folosite calculatoare. Chiar și cea mai mică întreprindere are un spațiu
central în care este organizată și coordonată activitatea esențială.
Trebuie însă să luați în calcul toate „spațiile” în care întreprinderea
voastră desfășoară activități, de exemplu, în cazul în care anumite
utilaje funcționează în cadrul unui depozit sau al unei unități de
producție. Aceste spații trebuie verificate în ceea ce privește potențialele
probleme (pentru oameni sau în raport cu pagubele), care apoi trebuie
tratate. Ați început să analizați acest aspect atunci când ați enumerat
câteva dintre pericolele interne (pagina 7); acum este important să
inspectați mai în detaliu unitatea, identificând echipamentele care ar
putea fi afectate sau ar putea cauza răniri. Țineți cont de faptul că dacă
echipamentele specializate sunt afectate și trebuie înlocuite nu vă veți
putea servi clienții pe parcursul acelei perioade.
În continuare este prezentată o listă de verificare pentru echipamentele
dintr-o întreprindere pe care ar putea fi necesar să le fixați sau să le
protejați. De asemenea, includeți în listă, sau măcar luați în calcul,
elementele pe care le-ați identificat la pașii anteriori, în special
echipamentele din Top 10. Textul scris cu caractere cursive reprezintă
problema pe care ar putea fi necesar să o tratați. (Notă: Ați făcut deja
o listă cu echipamentele la pasul anterior. Acum veți utiliza acele
informații pentru a stabili ce tipuri de echipamente trebuie protejate
astfel încât să fie disponibile atunci când este nevoie.)

Asistență pentru echipamente
Dacă trebuie să înlocuiți ceva după o situație de urgență, cum faceți
acest lucru și cât de repede? Răspunsul la această întrebare are o
legătură directă cu ce ați planificat în avans, iar acești pași vă vor ajuta
întreprinderea.

MOBILIER ȘI CONȚINUT
• Calculatoare – Nu sunt fixate pe suprafețele de lucru
• Rafturi înalte – independente/unități de perete – Nu sunt
fixate de perete
• Biblioteci sau etajere pentru cărți – Nu sunt ancorate
• Fișiere înalte – Nu sunt ancorate de podea/perete
• Sertare și cabinete – Încuietori slabe pentru sertare
• Cilindri cu gaze comprimate – Nu sunt ancorați
• Containere cu materiale periculoase – Nu sunt asigurate
• Opere de artă fragile – Nu sunt protejate
• Paravane independente – Nefixate
• Mobilier divers – Neranforsat
• Vitrine – Nu sunt fixate, sticlă nesecurizată
• Obiecte fragile pe rafturi/etajere – Neprotejate
• Altele (dacă există, enumerați-le separat): _____________
• _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
• _________________________________________________
• _________________________________________________
• _________________________________________________
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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VÂNZĂTORI ȘI FURNIZORI
Revizuiți-vă lista de echipamente Top 10, precum și orice echipamente specializate. Identificați în cazul fiecăruia: unde este fabricat, câți furnizori îl
fabrică și care sunt câteva dintre acordurile pe care le-ați putea încheia pentru a-l obține rapid dacă este esențial pentru întreprinderea voastră.

ECHIPAMENTUL 1:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 2:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 3:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
Ghid de reziliență în afaceri
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ECHIPAMENTUL 4:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 5:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 6:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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ECHIPAMENTUL 7:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 8:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 9:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
ECHIPAMENTUL 10:
Unde este fabricat?
Ce furnizor(i)
îl fabrică?
Ce acorduri pot fi folosite
pentru a aranja livrarea rapidă?
Ghid de reziliență în afaceri
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LUAȚI ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE ASPECTE:
•

•

Identificați posibilele întreprinderi cu spații sau
echipamente similare cărora le-ar putea fi util un acord
reciproc. Încheiați acorduri de cooperare cu întreprinderi
similare sau cu întreprinderi învecinate pentru a le
accesa spațiile sau echipamentele pe perioada revenirii

•

Ar putea fi eficient din punctul de vedere al costurilor să
folosiți împreună echipamentele și să facilitați revenirea
întreprinderii afectate prin restaurarea unui proces
esențial (ați putea fi chiar voi întreprinderea afectată)

Aveți mai mult de un vânzător/furnizor pentru echipamentele
de pe lista de priorități?
•!

Atunci când aveți doar un furnizor pentru ceva, aceasta
este o „vulnerabilitate critică”, deoarece atunci când
furnizorul respectiv dă faliment, nu aveți opțiuni de
rezervă sau redundanțe și trebuie să porniți de la zero.

•!

Este mai bine să vă diversificați furnizorii pentru a reduce
dependența; de asemenea, atunci când lucrați cu mai
mult de un furnizor acest lucru ar putea să vă ajute să
obțineți prețuri mai bune.

•!

Un alt considerent se referă la cerere și ofertă – câte
întreprinderi încearcă să obțină același echipament de la
furnizor?

Dacă un anumit echipament este esențial pentru activitățile voastre, ar
putea fi necesar să obțineți mai multe garanții că veți primi mai repede
echipamentul înlocuitor. Accelerarea livrării poate însemna și o creștere
a costurilor, dar este alegerea voastră cât de rapidă doriți să fie livrarea.
•

•

Livrare directă – În loc de a cumpăra un echipament de
la un magazin care îl are pe stoc, unii furnizori vi l-ar putea
„livra direct” vouă (clientului) de la un producător sau de la
un angrosist. Odată cu creșterea vânzărilor online, această
opțiune a devenit mai obișnuită, iar unele costuri s-au redus
datorită ei. Aceasta înseamnă că depindeți de expediere și
este posibil ca producătorul/angrosistul să nu aibă pe stoc
echipamentul respectiv. Discutați cu furnizorul pentru a încheia
un acord de „livrare directă”, dacă este necesar. Alegeți
opțiunea de expediere care corespunde nevoilor voastre și
costului suplimentar pe care sunteți dispuși să-l plătiți
Acorduri reciproce – În această situație, două întreprinderi
încheie un acord avantajos pentru ambele părți prin care dacă
una este afectată de un dezastru, cealaltă o va ajuta cu spațiu
sau acces la echipamente specifice. Două bănci au încheiat un
acord prin care banca afectată putea utiliza echipamentul de
emitere a cecurilor al celeilalte după orele de program, astfel
încât ambele să își poată îndeplini obligațiile

•

Păstrarea unei rezerve – Această opțiune se referă la
cumpărarea unei rezerve pentru echipamentul esențial,
astfel încât să aveți unul la îndemână în cazul în care este
necesar să îl înlocuiți. Provocările pot consta în costurile de
cumpărare, deși comparativ cu perioada de întrerupere și
veniturile pierdute s-ar putea ca acestea să nu reprezinte un
factor, și locul în care rezerva ar putea fi stocată și protejată

•

Resurse locale disponibile – Faceți o listă sau o bază de
date cu furnizorii locali de resurse cu care ați început deja
o discuție sau care ar putea fi dispuși să lucreze cu voi în
perioada revenirii. Dacă este nevoie, puteți extinde această
listă la companii etc. care lucrează în afara zonei voastre, dar
trebuie să le cunoașteți planurile în cazul unui dezastru major,
precum și disponibilitatea

ECHIPAMENTE
Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ
esențial. Acum selectați următorul
activ ca importanță. Analizați
fără de ce întreprinderea voastră
nu poate funcționa sau ce,
dacă s-ar întrerupe, ar cauza
pierderi semnificative pentru
întreprinderea voastră.

Dacă aveți doar un
furnizor, aceasta este o
„vulnerabilitate critică”,
deoarece atunci când
furnizorul respectiv dă
faliment, nu aveți opțiuni
de rezervă și trebuie să
porniți de la zero

Cuprins
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PROTEJAREA CLĂDIRILOR
Dacă depindeți de spațiul sau structura fizic(ă) pentru a vă desfășura
activitatea – acest lucru este foarte important pentru operațiunile
voastre. Analizați cum v-ați desfășura activitatea sau cum v-ați servi
clienții dacă v-ați pierde clădirea. În continuare sunt prezentate câteva
resurse care să vă ajute să vă înțelegeți mai bine clădirea (clădirile) și
ce ar putea fi necesar pentru consolidarea sa (lor).

CLĂDIRI: CUNOAȘTEȚI-LE PE ALE VOASTRE
Ce clădiri fac parte din întreprinderea voastră. Exemple de structuri
fizice pe care le-ați putea avea sunt:
•
•
•
•

Depozit
Sediul principal
Vitrina magazinului
Spațiu închiriat

•

Unitate de depozitare

•
•
•

Dană de încărcare
Casă
Clădiri înalte

•

Clădiri cu regim
redus de înălțime

•

Clădire reconvertită

•

PROPRIETAR VS. LOCATAR
Un aspect semnificativ pentru întreprinderi se referă la dreptul de
proprietate asupra clădirii. Proprietarii clădirii reprezintă factorul de
decizie al oricărei clădiri. Dacă sunteți proprietarul clădirii, procesul
de susținere al operațiunii voastre este mult mai simplu. Pentru cei
care închiriază, decizia unui proprietar extern poate afecta negativ
chiriașii, care ar putea fi întreprinderi ca voi. Administrarea clădirii
este afacerea proprietarilor, iar aceștia vor ca fluxul de venituri să
continue.

CHIRIE
•

___________
___________

Obțineți detalii privind clădirea (clădirile) pentru a ajuta procesul
decizional
• Anul construcției _________
Tipul construcției
• Structură de lemn
• Structură
metalică ușoară

•
•

Zidărie cu grinzi
portante sau
zidărie portantă
Zidărie

•

Structură de oțel

•

Prefabricate

•

Structură de beton

Resurse potențiale pentru a vă înțelege mai bine clădirea (clădirile)
• Obțineți o copie a proiectului original sau a planurilor
actualizate ale clădirii
• Obțineți o copie a raportului inginerului structurist
• Obțineți o copie a studiului geotehnic
• Analizați sau obțineți mai multe informații despre istoricul
locației în ceea ce privește dezastrele; acesta ar putea fi
disponibil la arhivele locale ale jurisdicției sau la birourile de
gestionare a situațiilor de urgență
Ghid de reziliență în afaceri

•
•

Construiți o relație și creați canale de comunicare cu
proprietarul
•! Proprietarii clădirii vor lua decizii sau vor face planuri în
ceea ce privește redeschiderea acesteia sau nu. Veți dori
să fiți informați și eventual să puteți influența deciziile și
îmbunătăți soluțiile.
•! Discutați cu proprietarul/administratorul pentru a afla mai
multe informații privind construcția clădirii, măsurile de
consolidare etc.
Analizați raportul inginerului
Încurajați modernizarea sau alte soluții de consolidare, după
caz

PROPRIETATE
•
•
•

Contractați un inginer care să inspecteze clădirea pentru a ști
la ce să vă așteptați și cum se va comporta clădirea la diferite
tipuri de dezastre
Modernizați, dacă este nevoie, pentru a vă proteja împotriva
diferitelor dezastre
Creați acorduri de evaluare rapidă cu inginerul în vederea
inspectării clădirii după dezastre pentru a vă asigura că
aceasta poate fi utilizată
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2. UTILAJE ȘI SISTEME AFERENTE CLĂDIRII

ATENUARE
Indiferent dacă dețineți în proprietate sau închiriați o clădire, există
măsuri pe care le puteți lua pentru consolidarea sa. Acestea pot fi
puse în aplicare mai ușor dacă sunteți proprietarul clădirii, dar nu sunt
imposibile nici dacă o închiriați. Din nou, este în interesul proprietarului
să-și păstreze chiriașii, iar aceștia își pot consolida poziția financiară
prin creșterea capacității clădirii lor de a rezista în timpul unei dezastru.
V-ați evaluat deja pericolele și riscurile, prin urmare știți ce evenimente
s-ar putea produce. Următorul pas este să începeți să tratați elementele
unei clădiri care ar putea fi supuse riscului prezentate mai jos. Primul
este structura însăși, iar ultimele două sunt elemente nestructurale
(orice altceva dintr-o clădire în afară de podea, tavan, pereți sau stâlpi
de rezistență).
1. Structura
2. Utilaje și sisteme aferente clădirii
3. Elemente de arhitectură
•

•

Pe baza pericolelor cu care vă confruntați, determinați ce
elemente-cheie sunt vulnerabile și (dacă sunteți proprietarul)
luați măsuri pentru atenuarea lor sau (dacă închiriați)
încurajați proprietarul să ia măsuri pentru atenuarea lor
Concentrați atenția întreprinderii și a proprietarului pe acele
elemente care dacă ar rămâne netratate ar avea un efect
defavorabil asupra proceselor voastre esențiale. Mai jos sunt
elementele clădirii

1. STRUCTURA
Selectați tipul vostru de clădire. Contactați un inginer structurist pentru a
vă asista în ce privește opțiunile
•

Structură de lemn

•

Structură de oțel

•

Structură metalică
ușoară

•

Structură de beton

•

Zidărie cu grinzi
portante sau zidărie
portantă

•

Prefabricate

Selectați-le pe cele pe care le aveți și adăugați în listă alte elemente,
apoi contactați un inginer pentru a vă asista în ce privește opțiunile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezervor de propan/combustibil – Nu este fixat, asigurat la locul său
Boiler – Fără centuri înfășurate de 1,5 ori, nefixate în buloane
Țevi – Nu sunt fixate și ancorate, în special între etaje
Echipamentele și conductele sistemului de încălzire, ventilație și
climatizare – Nu sunt ancorate sau sunt ancorate necorespunzător
Aeroterme electrice suspendate – Nu sunt ancorate și întărite
Compresor de aer – Nu este ancorat sau este ancorat necorespunzător
Stingător fix automat – Țevi și capete – Nu sunt ancorate și întărite
Altele (dacă există, enumerați-le separat): _____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. ELEMENTE DE ARHITECTURĂ
Selectați-le pe cele pe care le aveți, apoi adăugați în listă alte elemente.
Unele pot fi tratate de un profesionist specializat ori puteți contacta un
inginer pentru a vă asista în ce privește opțiunile
• Pereți despărțitori (pereți) – Nu sunt fixați de structură
• Plafoane suspendate pe grinzi cu secțiune „T” – Nu sunt ancorate și
întărite
• Lămpi suspendate – Nu sunt ancorate și întărite
• Scări – Fără conexiune mobilă, materialele folosite pentru casa scării
sunt de slabă calitate
• Ferestre – Fără peliculă de protecție
• Parapet de acoperiș – Neranforsat/nefixat pe acoperiș
• Finisajul exterior al clădirii – Nu este bine ancorat / aderență slabă
• Semnalistica exterioară – Neranforsată / nefixată pe clădire
• Pereți independenți / garduri independente – Neranforsați/neranforsate
• Altele (dacă există, enumerați-le separat):______________________
• _______________________________________________________
• _______________________________________________________
• _______________________________________________________
U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2021
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MUTARE ȘI SPAȚII ALTERNATIVE

•

Dacă structura fizică este esențială pentru operațiunile voastre, trebuie
să planificați în avans să găsiți spații alternative în care să mutați
părțile esențiale ale activității voastre în caz de urgență.
•

Analizați opțiunile de mutare parțială a operațiunilor voastre,
dacă este necesar
•!

•!

Dacă vă bazați pe un spațiu fizic pentru a vă continua
operațiunile, colectați următoarele și includeți-le în trusa
de lucruri esențiale: cerințele pentru o locație alternativă;
planurile spațiului; cerințele legate de energie; numărul
de calculatoare, imprimante și alte echipamente
necesare.
Acesta ar putea fi un spațiu de coabitare ca parte a unui
acord reciproc, o închiriere temporară sau permanentă.
Este însă necesar să vă cunoașteți clar cerințele și când
preconizați că veți avea nevoie de un astfel de spațiu,
ceea ce se poate să nu fie ușor de stabilit

SISTEME DE SUPORT AFERENTE
CLĂDIRII – RELEVANȚA ÎN CE PRIVEȘTE
OPERAȚIUNILE

Ghid de reziliență în afaceri

•
•

•
•

Generator de rezervă (va necesita, de asemenea, combustibil)
Sursă neîntreruptibilă (engl., „uninterruptible power supply” – UPS)

_______________________________________________
_______________________________________________

•

Apă
• Butoaie
• Sticle
• Purificator
• Sursă de apă alternativă (de exemplu, fântână)
• _______________________________________________
• _______________________________________________

•

Internet
• Dispozitiv de internet prin satelit
•

•
•

Birou în afara regiunii care urmărește comenzile, website-ul

_______________________________________________
_______________________________________________

•

Combustibili lichizi
• Container pentru depozitare
• _______________________________________________
• _______________________________________________

•

Telecomunicații
• Telefon prin satelit
• Telefon mobil
• Centru de apeluri în afara zonei
• Skype
• _______________________________________________
• _______________________________________________

•

Transport
• Alte mijloace de transport, flote sau vehicule de livrare
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________
• _______________________________________________

La începutul ghidului ați identificat pericolele și ce ar întrerupe acestea
(energia, apa, internetul). Acum, analizați toate aceste elemente
esențiale și determinați cum vă susțin operațiunile.
Identificați elementele care furnizează cele mai importante sisteme
de suport pentru activitatea voastră și selectați opțiunile pentru a vă
proteja sau adăugați propriile măsuri în tabelul următor.

Energie
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ACCESUL LA UNITĂȚILE VOASTRE
DUPĂ UN DEZASTRU
Atunci când o clădire fizică este închisă din orice motiv de o jurisdicție
locală, provocarea este când și cum veți putea, voi și angajații voștri,
să redobândiți accesul. Ține de autoritatea locală să permită din
nou accesul într-o zonă afectată de un dezastru, aceasta purtând
răspunderea legală. Dacă zona poate fi accesată în siguranță, dar
preocupările vizează securitatea acesteia, va trebui să colaborați cu
forțele de ordine locale cu privire la ce persoane din companie au
autoritatea de a trece de o barieră a poliției sau de a intra într-o clădire.
•

Discutați cu forțele de ordine locale sau cu organizația de
gestionare a situațiilor de urgență cu privire la programele și
procedurile de reluare a accesului

•

Creați o listă cu angajații autorizați care ar putea fi nevoie
să obțină accesul în clădire după un dezastru (indiferent
dacă au existat sau nu pagube materiale) pentru a reporni
operațiunile, evalua clădirea ș.a.m.d.

•

Analizați ce trebuie să se comunice cu forțele de ordine și
angajații în ceea ce privește procedurile și documentele de
identificare corespunzătoare, ținând cont de faptul că s-ar
putea ca agentul de poliție de la barieră să nu cunoască
aranjamentele anterioare

•

Colaborați cu
întreprinderile învecinate
și includeți datele de
contact ale acestora
în lista persoanelor de
contact cheie, astfel
încât oricine obține mai
întâi accesul să poată
oferi feedback sau
informații și fotografii
inițiale cu privire la zonă
sau ce constată/observă
din afară la întreprinderea
voastră

Imaginați-vă
că vă pierdeți
clădirea. Cum
v-ați desfășura
activitatea sau
cum v-ați servi
clienții?

RECUPERARE
În timp ce lucrați la priorități, începeți să creați o listă de recuperare
(multe elemente trebuie tratate în avans pentru a putea fi folosite în
cadrul recuperării).

ÎNAINTE DE UN DEZASTRU
•
•
•
•

Stabiliți proceduri pentru gestionarea închiderii, reparațiilor și
restaurării
Creați o listă cu datele de contact ale furnizorilor care vă pot
ajuta cu nevoile legate de reparații, reluarea accesului sau
redeschidere pentru clădire și elementele aferente
___________________________________________
___________________________________________

DUPĂ UN DEZASTRU
•
•
•
•

Acoperiți ferestrele sparte
Creșteți securitatea în cazul zonelor afectate expuse
_________________________________________________
_________________________________________________

CLĂDIRI
Bravo!
Ați terminat de tratat acest Activ esențial. Acum selectați următorul activ
ca importanță. Analizați fără de ce întreprinderea voastră nu poate
funcționa sau ce, dacă s-ar întrerupe, ar cauza pierderi
semnificative pentru întreprinderea voastră.
Cuprins
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REACȚIA LA DEZASTRE ȘI
LECȚIILE ÎNVĂȚATE
Documentați, documentați, documentați. Pe tot parcursul acestui Ghid
ați citit că, după producerea unui dezastru, trebuie să vă documentați
experiența și lecțiile învățate. Este important să faceți acest lucru cât
timp acea experiență este proaspătă în memoria voastră. Apoi, luați
acele informații și actualizați orice planuri, proceduri și instruiri pentru a
corespunde lecțiilor învățate.
Dar nu trebuie să vă opriți aici. Puteți, de asemenea, învăța din greșelile
și experiențele altora, pentru a nu repeta acele greșeli, și puteți
încorpora aceste aspecte în strategiile voastre.
Principalul obiectiv este să vă îmbunătățiți reziliența întreprinderii,
pentru a fi flexibili și a vă putea adapta schimbărilor pe măsură ce
noile informații vă ajută să vă rafinați abordarea. În acest material
sunt incluse lecții provenite din experiențele altor întreprinderi, cum ar
fi cum să abordați asigurările. CCO-ul Seattle Chocolates (Directorul
general pentru ciocolată) și-a împărtășit experiența în ziua 365, după
ce a lucrat neîntrerupt în fiecare zi după un cutremur care a avut
loc în 2001. Discutaseră anterior cu un agent de asigurări despre o
asigurare în caz de cutremur care să le acopere întreaga activitate. El
a considerat că era prea costisitoare și a ales să nu încheie o astfel
de poliță. A avut loc un cutremur de mari proporții și s-a gândit la acea
decizie date fiind pagubele devastatoare, mutarea, salvarea unei părți
a stocurilor de pierderea totală, pierderea directorului executiv, apoi
a partenerilor și a clienților care i-au ajutat în perioada de recuperare
– totul fără nicio acoperire de asigurare. El a destăinuit că dacă ar fi
acoperit măcar cele mai importante elemente ale întreprinderii, costurile
Ghid de reziliență în afaceri

ar fi fost mai rezonabile și nu ar fi fost forțați să facă eforturile pe care
le-au făcut (este posibil să fi trecut mai mult până și-a luat în cele din
urmă o zi liberă în anul doi după dezastru). Acțiunile lui au salvat însă
întreprinderea și aceasta este încă deschisă datorită lui. În mod similar,
75% dintre întreprinderile mici care au sunat la linia telefonică specială
de ajutor în caz de dezastru a Fundației Camerei de Comerț a SUA nu
aveau polițe de asigurare după inundațiile produse în urma Uraganului
Sandy, o problemă care a plasat toate costurile de recuperare exclusiv
în responsabilitatea proprietarilor acestor întreprinderi afectate, cu
atelierele auto, grădinițele și restaurantele lor.
Întreprinderea voastră primește
informații care lor nu le-au
fost disponibile, sau pe care nu
le-au aflat, fiind nevoiți să învețe
pe propria piele. Puteți lua decizii
de afaceri mai bune, pentru a
deveni rezilienți, indiferent de
cauza întreruperii.

Dacă nu ați început deja,
începeți acum!

„Principalul obiectiv
este să vă îmbunătățiți
reziliența întreprinderii,
pentru a fi flexibili și
a vă putea adapta
schimbărilor pe măsură
ce noile informații vă
ajută să vă rafinați
abordarea.”

Cuprins
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ELABORAREA PLANULUI DE
CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII
După utilizarea acestui Ghid de reziliență în afaceri, puteți implementa
mai multe soluții de atenuare care vor reduce vulnerabilitatea
întreprinderii voastre la riscuri ȘI care reprezintă fundamentele creării
Planului general de continuitate a activității (engl., Business Continuity
Plan – BCP). Elaborarea BCP va fi un pas următor important pentru a
vă crește reziliența la toate pericolele.
Vestea bună este că acțiunile pe care le-ați întreprins ca parte a acestui
Ghid pot fi, de asemenea, incluse în BCP general, pentru a vă ajuta să
vă consolidați întreprinderea.

Ghidul oferă soluții
de atenuare care vor
reduce vulnerabilitatea
întreprinderii voastre ȘI
care reprezintă
fundamentele creării
Planului general de
continuitate a activității
(BCP)

Cuprins
Ghid de reziliență în afaceri
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VERIFICARE ANUALĂ
DOCUMENTE, PLANURI ȘI STRATEGII
Toate cele șase active esențiale trebuie revizuite cel puțin anual. Ca
orice listă de inventariere, informațiile în caz de urgență (strategii,
planuri, proceduri) sunt valoroase doar dacă sunt actualizate.
Programați actualizările pentru aceeași dată în fiecare an, de exemplu,
când treceți la ora de iarnă, sau oricând este cel mai potrivit pentru
întreprinderea voastră. Unele întreprinderi corelează planificarea
pentru dezastre cu auditurile departamentale, pentru a se asigura de
realizarea acesteia. Important este să vă asigurați că are loc și apoi să
recunoașteți eforturile făcute pentru a o realiza, deoarece acest lucru va
ajuta la îndeplinirea scopului general de creștere a rezilienței.
Țineți cont că există elemente ale planificării pentru dezastre, cum
ar fi listele cu persoanele de contact, care trebuie actualizate mai
frecvent de o dată pe an. Pentru unele întreprinderi, actualizarea
informațiilor specifice ar putea avea loc săptămânal sau zilnic. Prin
urmare, asigurați-vă că oamenii sau departamentele care efectuează
actualizările includ, de asemenea, acele informații în documentele de
planificare și, după caz, în trusa de lucruri esențiale.
Fiți proactivi în programarea tuturor elementelor care trebuie actualizate.
Marcați-le într-un calendar pe care să-l primească echipa de planificare
sau persoana responsabilă, apoi urmăriți această sarcină pentru a vă
asigura că a fost îndeplinită. Actualizarea trebuie să fie o prioritate și
puteți folosi sprijinul conducerii executive pentru a vă asigura că rămâne
în vârful listei în fiecare an. Cu cât trece mai mult timp de la ultimul
Ghid de reziliență în afaceri

dezastru, cu atât este mai aproape o posibilă situație de urgență. Nu vă
doriți să aflați în acel moment că informațiile-cheie sunt învechite.

INSTRUIRE
Oamenii sunt un activ important de menținut în programarea anuală
pentru a acoperi instruirea noilor angajați, reînnoirea sau recertificarea
instruirilor realizate. Deoarece angajații sunt ocupați cu activitățile
zilnice și nu se gândesc la situațiile de urgență până ce nu se confruntă
cu una, sunt necesare recapitulări anuale pentru a rămâne la curent cu
subiectul specific. Acest lucru le va crește încrederea privind reacția în
fiecare an, mai ales dacă le combinați cu exerciții anuale în care să-și
„pună în practică instruirea”, cum ar fi exercițiul de pregătire în caz de
cutremur The Great ShakeOut, sau pentru orice alt pericol doriți să vă
pregătiți.
Nu uitați că instruirea nu se limitează la reacția în situații de urgență,
cum ar fi primul ajutor. Toți angajații trebuie instruiți și tuturor trebuie
să li se reamintească Programul de continuitate a activității / pentru
situații de urgență / în caz de dezastru. Ei pot învăța: care sunt măsurile
implementate; cum să utilizeze strategiile, planurile și procedurile;
rolurile pe care le au; și cum să participe.
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REVIZUIREA ANUALĂ A ACTIVELOR ESENȚIALE
Activul
esențial tratat

Oameni

Oameni
Oameni
Oameni

Oameni
Oameni
Oameni

Oameni

Oameni
Oameni

Oameni
Oameni

Elementul

Data
completării

Completat
de
(inițialele)

Actualizare
programată

INSTITUȚIONALIZAREA REZILIENȚEI
Aici, scopul general este ca reziliența să devină o parte a culturii
întreprinderii voastre, astfel încât să nu fie considerată o sarcină
suplimentară care poate fi amânată. Procesul de instruire a angajaților,
de exemplu, poate fi integrat în orientarea noilor angajați. Introducerea
numerelor de serie și a detaliilor fiecărui echipament nou în lista de
inventariere adecvată și includerea acestor informații în trusa de lucruri
esențiale după instalarea acelui echipament pot deveni o procedură
operațională standard. Este vorba despre ce este important pentru
întreprinderea voastră și aici voi sunteți experții în ceea ce privește ce
va funcționa cel mai bine pentru cultura companiei voastre.
Un element care va ajuta este educarea cel puțin anuală a angajaților
folosind „campanii de informare”, încurajându-i să ia materiale acasă și
luând orice măsuri necesare pentru a păstra subiectul în atenția lor și
a evita instaurarea unei stări de indiferență (de exemplu, comemorarea
dezastrelor sau semnalarea dezastrelor care au loc în alte părți și
prezentarea măsurilor pe care le-ați lua dacă s-ar întâmpla în cazul
vostru).
Păstrați susținerea conducerii executive prin rapoarte anuale care
prezintă numărul de angajați instruiți, numărul priorităților îndeplinite, ce
rămâne de făcut (și costurile aferente), rezultatele oricăror mici urgențe,
dacă angajații instruiți și-au pus în practică instruirea reacționând într-o
situație de urgență (la locul de muncă și în afara acestuia) și, în general,
cum au sporit aceste aspecte reziliența întreprinderii astfel încât
aceasta să rămână deschisă sau să-și reia activitatea și să-și revină
mai repede.

Oameni
Oameni
Oameni

Cuprins
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PAȘII URMĂTORI
Bravo! Acum, că ați citit Ghidul de reziliență în afaceri, dacă nu ați
început încă, alegeți-vă o sarcină din Ghid și îndepliniți-o. Dacă nu
sunteți siguri de unde să începeți, alegeți-vă orice sarcină mai ușor de
îndeplinit și care vă ajută să obțineți un succes rapid. Utilizați aceste
sarcini simple pentru a vă ajuta să câștigați elan și susținere pentru
consolidarea rezilienței întreprinderii.
Sfaturile și instrumentele din acest Ghid sunt împărțite în 6 active
esențiale care trebuie tratate de fiecare întreprindere, deși prioritatea
acestora și modul de abordare și realizare a sarcinilor vor varia de la o
întreprindere la alta. Rezultatul acestui proces va fi reducerea riscurilor
aferente fiecărui pericol care ar putea cauza întreruperi neprevăzute
prin punerea în aplicare a unor măsuri de atenuare. Țineți cont de faptul
că este probabil să luați aceste măsuri în timp ce concurenții voștri nu o
fac.

Ghid de reziliență în afaceri

TRECEREA DE LA INTERMEDIAR LA AVANSAT
După finalizarea acestui Ghid, vă încurajăm să treceți la pasul următor
al programului Resilience in a Box și să elaborați Planul de continuitate
a activității (BCP), deoarece acesta va îngloba toate aspectele pe
care le-ați realizat deja, dar va adăuga și elemente care vizează
consolidarea strategică a operațiunilor întreprinderii, analizând ce
faceți și cum puteți face mai bine aceste lucruri. BCP intră în mai
multe detalii legate de aspecte de dinainte de, din timpul și de după un
dezastru, însă v-ați asigurat deja un start bun – acum este momentul să
îmbunătățiți ce ați început deja. Procesul de realizare a BCP vă va ajuta
să consolidați operațiunile întreprinderii corelând toate acest aspecte
într-un pachet coerent de continuitate a activității și de reziliență la
dezastre.
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PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE
RESILIENCE IN A BOX, PARTENERI, RESURSE ȘI
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