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Sectorul auto este afectat în continuare de numeroasele provocări pe care le-
am menționat în ultima mea scrisoare, inclusiv penuria de microcipuri la nivel 
mondial, cu efecte asupra mai multor industrii. Prin urmare, mulți dintre clienții 
noștri au încetinit producția, iar unii chiar au oprit-o temporar timp de câteva 
săptămâni pentru a-i permite lanțului de aprovizionare să se redreseze. În 
pofida acestor provocări, înregistrăm în continuare rezultate operaționale 
solide pe întreg parcursul acestui trimestru imprevizibil, datorită domeniilor din 
activitatea noastră comercială pe care le putem controla.  

 

Deși producția a fost mai lentă decât am prevăzut, cererea de vehicule se 
menține ridicată, iar clienții noștri indică faptul că anticipează înregistrarea 
unor niveluri de producție ridicate în a doua jumătate a anului. De altfel, un 
client a renunțat deja la închiderea obișnuită a activității pe perioada verii, în 
încercarea de a compensa producția lentă din primul semestru al 
anului. Cooper Standard anticipează, de asemenea, că unitățile noastre de 
producție vor avea o activitate foarte intensă în al doilea semestru al 
anului.  În timp ce ne pregătim pentru creșterea volumului de activitate în a 
doua jumătate a anului, este important să rămânem concentrați pe ceea ce 
putem controla astfel încât să gestionăm costurile, să ne menținem 
angajamentul față de siguranță, să lucrăm la atenuarea riscurilor și să ne 
pregătim pentru creșterea cererii de producție.   

 

Doresc să le mulțumesc în mod special celor din uzine pentru sprijin și pentru 
angajamentul continuu în favoarea excelenței. Îmi face plăcere să vă comunic 
că 14 uzine au atins statutul de Diamant în primul trimestru din 2021. Sperăm 
ca multe altele să se alăture acestui clasament pe parcursul anului! De 
asemenea, inițiem activități noi la mai multe uzine, care lucrează asiduu 
pentru a se asigura că lansările decurg lin pentru clienții noștri.  

 

Lumea continuă lupta împotriva pandemiei de COVID-19, dar este încurajator 
să vedem că ratele de vaccinare cresc în întreaga lume. Echipa Globală de 
Leadership încurajează angajații să ia în considerare vaccinarea împotriva 
coronavirusului atunci când vaccinul este disponibil în zona fiecăruia. 
Compania analizează opțiuni de a asigura vaccinuri pentru angajații care pot fi 
interesați. Până acum, opțiunile au fost limitate, dar echipele noastre vor lucra 
în continuare în acest sens. Vă reamintim să puneți în aplicare în continuare 
măsurile necesare de siguranță în incinta punctelor de lucru și în afara lor 
pentru a educe expunerea la virus și răspândirea lui. La 10 aprilie, Compania 
avea în total 86 de angajați cu un caz activ de COVID-19. 

 

Punând accentul pe siguranță și impulsionând generarea de valoare susținută 
pentru toate părțile noastre interesate, am încredere că vom depăși aceste 
provocări, pentru un viitor și mai strălucit. 

 

 

 

Jeff Edwards 
Președinte și Director General 

 
 

 
 
 

Vă rugăm să contactați departamentul local de 

resurse umane și să nu vă prezentați la muncă 

dacă: 

• Aveți febră (cel puțin 38 °C) sau simptome 

asemănătoare gripei 

• Departamentul local de sănătate sau 

furnizorul dvs. de servicii medicale v-a 

îndrumat să vă autoizolați sau să intrați în 

carantină 

• Ați avut vreun contact apropiat cu cineva care 

a fost testat pozitiv sau care face în prezent 

obiectul unei investigații privind COVID-19 în 

ultimele 14 zile 

 
Recomandări privind COVID-19 

• Spălați-vă des pe mâini 

• Nu strângeți mâna cu alte persoane 

• Acoperiți-vă când tușiți și strănutați 

• Păstrați o distanță de 1 – 2 metri față de ceilalți 

• Aveți întâlniri cât mai scurte 

• Limitați transportul public 

• Evitați spațiile aglomerate 

• Rămâneți acasă când sunteți bolnavi 

 
Resurse de raportare cu privire la etică 

• Managerul sau supervizorul dumneavoastră 

• Orice membru al echipei de resurse umane 

• Departamentul juridic sau Biroul de 

Etică și Conformitate 

(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Orice membru al Comitetului Global 

de Etică și Conformitate 

• Linia de integritate IntegrityLine a 

companiei Cooper Standard, 

anonim dacă se dorește*, la 

www.csintegrityline.com 

*Vă rugăm să rețineți că sunt câteva țări în care 

ne desfășurăm activitatea în care nu este 

permisă raportarea 

anonimă. 

 
URMĂRIȚI ACTUALIZĂRILE LUNARE 

Vom publica scrisorile lunare pe site-ul web al 

companiei Cooper Standard, la: 

https://www.cooperstandard.com/covid-19- 

employee-communications. Vă rugăm să 

utilizați 

parola: CSTeamwork pentru acces (rețineți că 

parola este sensibilă la litere mari și mici). 
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