Comunicare privind COVID-19
Actualizată la data de 25.03.2020
Asociația Română a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră (ROPEPCA) lucrează cu membrii
săi pentru a disemina informații oficiale din partea autorităților cu privire la coronavirus (COVID-19).
Având în vedere măsurile adoptate pentru a minimiza răspândirea virusului, activitatea membrilor a
fost restricționată din cauza limitărilor impuse călătoriilor și deplasărilor, a disponibilității reduse a
forței de muncă din cauza auto-izolării, întreruperi în activitatea normală. Membrii care sunt integrați
vertical au înregistrat deja o scădere în vânzări. În același timp, există preocupări cu privire la
stabilitatea serviciilor prestate de contractanți și la plățile la timp, la recuperările datoriilor și fluxul
monetar, în ceea ce privește continuitatea operațiunilor. Șocuri în ceea ce privește cererea sunt așteptate,
iar bugetele operaționale sunt revizuite.
Întrucât industria este una foarte conectată, încetinirea activității economice globale poate provoca
întârzieri în operațiunile efectuate de membrii ROPEPCA, ceea ce conduce, potențial, chiar la dificultăți
în realizarea programelor anuale de lucrări asumate în acordurile de concesiune. În acest sens, membrii
noștri se așteaptă ca la termenele scadente pentru executarea operațiunilor petroliere, să fie
adăugată o perioadă de stare de urgență și un timp suplimentar pentru recuperare.
Merită menționat faptul că, potrivit Asociației Internaționale a Energiei (EIA), criza cauzată de
epidemia cu COVID-19 afectează o multitudine de piețe de energie - inclusiv cărbune, gaze și energie
regenerabilă - dar impactul acesteia asupra piețelor de petrol este deosebit de grav, întrucât deplasările
sunt împiedicate, generând o scădere drastică a cererii pentru combustibili de transport și pentru energie.
Sectorul petrolier este experimentat în gestionarea riscurilor privind problemele complexe de securitate
și sănătate, cu procese și aranjamente robuste în vigoare, pentru a asigura măsuri de prevenire și răspuns
eficiente. Pe lângă respectarea sfaturilor primite de la autorități și aplicarea procedurilor relevante,
companiile individuale decid, de asemenea, și alte aranjamente în funcție de nevoile lor specifice.
Toți membrii ROPEPCA monitorizează îndeaproape situația și măsurile impuse de autorități pentru a
minimiza răspândirea virusului. Siguranța angajaților se află la baza tuturor deciziilor luate de
companii. În acest sens, pentru a asigura siguranța angajaților din birouri, majoritatea companiilor au
implementat sau încearcă să implementeze proceduri care să le permită angajaților să lucreze de
acasă. Pentru cei care nu își pot desfășura activitatea de la distanță, au fost luate măsuri pentru a furniza
toate materialele de protecție necesare și pentru a dezinfecta în mod regulat birourile. Întâlnirile externe
sunt reduse la minimum, iar vizitele sunt restricționate.
În ceea ce privește angajații din teren, companiile încearcă să limiteze vizitele din afară, numai
personalul esențial fiind permis pe teren. Se menține o comunicare constantă cu angajații,
informându-i despre virus și cum trebuie să se comporte fiecare pentru a minimiza răspândirea
virusului. Facilitățile și vehiculele sunt dezinfectate în mod regulat. Companiile fac tot posibilul pentru
a asigura continuitatea operațiunilor.
Companiile membre sunt, în principal, încrezătoare că siguranța angajaților va duce la continuitatea
activității și la reducerea crizei.
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ROPEPCA încurajează autoritățile să continue să adopte măsuri menite să controleze răspândirea
virusului, angajându-se în sprijinul implementării acestora. Ca o notă generală, situația actuală necesită
stabilitate politică, comunicare coerentă și luarea rapidă de decizii. Cel mai important lucru pentru
continuitatea activității este comunicarea din partea autorităților, permițând planificarea în jurul
măsurilor dispuse într-un mod cât mai eficient.
În același timp, este de dorit ca statul să asigure aprovizionare și stocuri de produse de igienă, măști, în
prezent înregistrându-se o lipsă a acestora pe piață. Înțelegem și susținem prioritatea stocării
materialelor de protecție și dezinfectare pentru a fi utilizate de sistemul de sănătate publică. Cu toate
acestea, pentru ca și companiile să poată furniza materialele necesare pentru sănătatea și siguranța
angajaților, este necesară libera circulație pe piață a cel puțin unei părți din aceste bunuri.
După cum am arătat mai sus, membrii ROPEPCA au urmărit implementarea unor măsuri rapide pentru
a-și proteja angajații împotriva epidemiei și pentru a menține operațiunile esențiale, în siguranță. Cu
toate acestea, impactul economic ce va urma nu poate fi neglijat. Pentru a diminua impactul economic
al crizei, companiile membre au sugerat mai multe opțiuni, în sprijinul efortului statului de a veni cu
mecanisme de ajutorare:
- Includerea companiilor petroliere ca fiind eligibile pentru obținerea certificatelor de stare de
urgență;
- Înghețarea sau suspendarea termenelor limită pentru anumite operațiuni, fără penalizări pentru
titularii de acorduri;
- Onorarea obligațiilor statului față de companii, cum ar fi plățile contractuale sau rambursările
de TVA;
- În cazul unei perioade mai lungi de încetinire pentru anumite companii, să fie acceptată întârzierea
plăților către bugetul de stat, fără sancțiuni și penalizări;
- Asigurarea funcționării acelor autorități care sunt esențiale pentru derularea activităților de afaceri,
într-un sistem de administrare digitală, în vederea asigurării continuității aprobărilor, avizelor sau
a altor procese necesare;
- Aprobarea înghețării creditelor pentru companiile afectate.

ROPEPCA rămâne dedicată în sprijinirea membrilor cu informații corecte și actualizate cu privire la
situație și a statului cu contribuții și informații pentru a trece peste această criză cu cele mai puține
rezultate negative posibile. În același timp, membrii noștri, ca un mesaj de solidaritate, contribuie
deja la nevoia critică a sistemului de sănătate.
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