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SIVECO raportează anual, încă din 2008, practicile privind 
sustenabilitatea socială corporativă.

Prezentul raport acoperă perioada cuprinsă între  
1 ianuarie 2014 - 31 decembrie 2014 și prezintă date 
privind activitatea companiei în domeniul social, economic 
și al protecției mediului.

Mesaj de la Directorul General, Florin Ilia

“2014 este deja al VII-lea an în care SIVECO realizează Raportul de Sustenabilitate Socială. Am făcut 
multe lucruri bune în folosul comunității și suntem mândri de echipa noastră.

Cred mult în valoarea angajaților pe care îi avem. În cei peste 23 de ani de activitate, ei au contribuit 
la implementarea a peste 3.500 de proiecte de informatizare de mare complexitate cu impact 
pozitiv asupra vieții de zi de zi a tuturor oamenilor. Calitatea și profesionalismul echipei SIVECO au 
fost recompensate de-a lungul timpului cu peste 200 de premii.

Pentru a furniza beneficiarilor noștri cele mai bune produse și servicii am investit mult și în 2014 în 
pregătirea profesională a angajaților. 

În toate activitățile pe care le desfășurăm avem în vedere dezvoltarea sustenabilă, proiectele noastre 
fiind menite să genereze un impact benefic asupra comunității și a mediului înconjurător.

Suntem hotărâți să continuăm și în anii următori inițiativele demarate, să ne îmbunătățim strategiile, 
produsele și serviciile astfel încât să răspundem celor mai exigente cerințe ale clienților noștri, și să 
contribuim astfel la dezvoltarea societății în ansamblul ei.”

Florin Ilia, Președinte și Director General SIVECO Romania

Florin Ilia,
Președinte și Director General SIVECO Romania



4

CUPRINS
1.   GUVERNAREA CORPORATIVĂ LA SIVECO

1.1   Carte de vizită
1.2   Tipuri de produse, soluții
1.3   Practicile de business

2.    PRINCIPIUL MATERIALITĂȚII
2.1   Raportarea CSR și business-ul SIVECO
2.2   Raportarea performanței de sustenabilitate
2.3   Principiul materialității - Aspecte relevante 
identificate și aria de relevanță a acestora

3.   LANȚUL DE VALOARE
3.1   Clienții noștri
 3.1.1   Evoluția numărului de clienți
 3.1.2   Evaluarea satisfacției clienților

3.2   Partenerii noștri
 3.2.1   Prezentarea portofoliului de parteneri
 3.2.2   Acțiuni realizate în anul 2014

3.3   Furnizorii noștri

4.   ACȚIONARII COMPANIEI

4.1   Structura acționariatului
4.2   Rezultatele financiare ale companiei
4.3   Poziţia pe piaţă



5

5. ANGAJAȚI 

5.1    Distribuția angajaților
5.2    Satisfacția angajaților
5.3    Valorile angajaților 
5.4.   Mediul de lucru la SIVECO
5.5.   Ce am realizat în anul 2014 pentru angajați
5.6    Etică și integritate

6. CERTIFICĂRI ȘI PREMII

6.1    Certificări și autorizații

6.2    Premii și recunoașteri naționale și 
internaționale

7. COMUNITATE

7.1    Activități cu impact asupra dezvoltării 
organizațiilor și comunității

8. MEDIU

8.1    SIVECO și responsabilitatea față de mediu

8.2    Activități dedicate protecției mediului, 
realizate în 2014

9. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2015

10. ANEXE (indicatori GRI)



SIVECO ROMANIA: Raport anual de sustenabilitate 2014

1. GUVERNAREA CORPORATIVĂ LA SIVECO

Florin ILIA
Președinte și Director General
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Vicepreședinte Strategie

Daniela Bichir
Vicepreședinte Resurse 

Umane și Calitate

Alexandru Rădășanu
Vicepreședinte

Cercetare-Dezvoltare

Structura 
Organizatorică
SIVECO Management Team
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SIVECO Romania este liderul caselor româneşti de software şi unul 
dintre principalii furnizori de soluții IT pentru educație, sănătate, 
agricultură, pentru mediul de afaceri și instituții publice. 

SIVECO dezvoltă şi exportă soluţii software şi proiecte de consultanţă cu 
valoare adăugată ridicată către 27 de ţări din Comunitatea Europeană, 
Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi spaţiul Comunităţii Statelor 
Independente. 

Dintre țările care fac parte din portofoliul nostru menționăm: 

Anglia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Egipt, 
Emiratele Arabe Unite, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, 
Irlanda, Kazahstan, Kuweit, Liban, Luxemburg, Macedonia, 
Malta, Maroc, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, 
Turcia și Ungaria.

               1.1
CARTE DE VIZITĂ
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Puncte de lucru București - sediul central, 
Cluj, Galați, Craiova, 
Constanța, Ploiești, Brașov, 
Iași, Timișoara.

Număr angajați: 695

SIVECO Romania S.A este o companie cu capital mixt, cu sediul 
în Bucureşti, reprezentată legal prin Florin Ilia, în calitate de 
Președinte și Director General. Compania este înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. J40/14658/1992, cod unic de 
înregistrare 476331, atribut fiscal RO.

Domeniul de activitate: dezvoltare de software

Sediul social: București, Șos. București – Ploiești nr. 73-81, 
sector 1, Complex Victoria Park, Corp clădire C4

Identitatea juridică

Birouri internaționale
• Emiratele Arabe Unite 

• Belgia 

• Kazakhstan

• Turcia
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SIVECO își definește practicile de business în Codul de Etică și în 
Manualul Anticorupţie ale companiei. Aceste documente sunt 
revizuite periodic, actualizate an de an și aduse la cunoştinţa 
tuturor stakeholderilor.

În 2006, SIVECO a aderat la Parteneriatul pentru Combaterea 
Corupţiei - Partnering Against Corruption Initiative (PACI) – care 
se bazează pe un set de principii de civism corporatist definite 
de Forumul Economic Mondial în colaborare cu Transparency 
International şi Basel Institute of Governance.

Compania respectă practicile privind relațiile de muncă derivate 
din Acordul Global al Națiunilor Unite (UN Global Compact), 
precum și drepturile omului, stipulate în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului din 1948. Relațiile de afaceri cu furnizorii, 
partenerii şi colaboratorii sunt evaluate din punct de vedere al 
respectării drepturilor omului și al standardelor etice. 

               1.3
 PRACTICILE DE BUSINESS

               1.2
TIPURI DE PRODUSE, SOLUȚII
Produse, soluții și servicii SIVECO

Soluții Business-to-business 

Soluții Business-to-Public

Servicii profesionale

Third party products

Enterprise Applications

Analiză și design

Oracle Applications

Customized Application 
Developement

eLearning Solutions

Quality Assurance

Microsoft Applications

eLearning Solutions

Customized Application 
Developement

Project Management

Ventyx Applications

eHealth Solutions 

Implementare

eAgriculture

Training

eCustoms

Suport tehnic
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2. PRINCIPIUL MATERIALITĂȚII
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Valorile de bază, derivate din strategia de afaceri, care ne 
ghidează în misiunea noastră, sunt:

Misiunea SIVECO Romania este de a dezvolta soluții IT care 
să faciliteze incluziunea informațională a beneficiarilor săi, 
generând schimbare pozitivă, competitivitate și prosperitate.

Prin însuși obiectul de activitate al business-ului nostru 
- tehnologia informației - oferim produse și servicii care 
promovează accesul nemijlocit la informații, incluziunea socială, 
financiară, tehnologică și de orice natură, îmbunătățirea calității 
vieții, îmbunătățirea mediului de business, protecția mediului. 

Soluțiile oferite de SIVECO au impact asupra a milioane de cetățeni 
din întreaga lume, din domenii precum educația, sănătatea, 
agricultura, precum și asupra angajaților din companiile private 
din diverse sectoare economice.

De la an la an ne îmbunătățim activitatea de sustenabilitate, fiind 
mai atenți la obiective și la rezultate și încercăm să le măsurăm 
cât mai obiectiv. Folosim raportul de sustenabilitate pentru a 
reflecta, în mod voluntar, opinia tuturor celor cu care relaționăm 
în comunitatea de business în care operăm, la nivel economic, 
social, cultural și de protecție a mediului.

               2.1 
RAPORTARE CSR ȘI 

BUSINESS-UL SIVECO

HOTĂRÂRE CARACTER LOIALITATE SPIRIT DE 
ECHIPĂ PIONIERAT INTELIGENŢĂ 

Aceste valori stau la baza strategiei de performanță ce are în 
vedere dezvoltarea durabilă, cu impact pozitiv asupra tuturor 
stakeholderilor și asupra mediului.
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SIVECO Romania acordă o atenție deosebită responsabilității 
corporatiste sustenabile.

Principiile CSR au fost incluse în toate aspectele activității 
noastre, inclusiv în strategia de dezvoltare a produselor. 

Eforturile CSR sunt unele naturale, ce derivă din însăși filozofia 
companiei și ating aspecte importante ale dezvoltării economice 
sustenabile, societății și protecției mediului.

2.2 
RAPORTAREA PERFORMANȚEI 
DE SUSTENABILITATE

Stakeholderii la care ne raportăm 
în cadrul businessului nostru

STAKEHOLDERI

Clienți și 
Parteneri Acționari

Angajați

Autorități
și instituții

Responsabili
Mediu
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Am revăzut și completat documentele profesionale după care 
ne ghidăm în respectarea principiilor de responsabilitate socială. 
Angajații sunt informați periodic despre toate modificările aduse 
documentelor de mai jos:

Conform metodologiei de aplicare a Standardelor și Principiilor 
de Raportare Global Reporting Initiative, versiunea G4, în 
stabilirea conținutului acestui raport am avut în vedere patru 
principii:

               2.3 
PRINCIPIUL MATERIALITĂȚII - 
ASPECTE RELEVANTE IDENTIFICATE 
ȘI ARIA DE RELEVANȚĂ A ACESTORA

Ce am realizat în 2014

1.  Principiul implicării grupurilor cointeresate în procesul de raportare

2.  Principiul raportării în contextul dezvoltării sustenabile

3.  Principiul materialității

4.  Principiul asigurării caracterului complet al raportului

Manualul Angajatului

Codul de etică

Manualul Anticorupție

Documentele Sistemului de Management de Mediu

Raportul Communication on Progress pe 2014

Principiile pentru stabilirea conținutului raportului impun o serie 
de cerințe ce asigură atât relevanța cât și caracterul complet al 
informațiilor publicate în acest raport:

dialogul și implicarea grupurilor cointeresate în 
procesul de raportare;

identificarea tuturor aspectelor relevante în raportare, 
având în vedere atât prioritățile strategiei de dezvoltare 
pe termen mediu și lung a organizației, cât și interesele 
și așteptările principalelor grupuri cointeresate: clienți, 
angajați, parteneri, acționari și societate;

identificarea și includerea în raport a tuturor elementelor 
semnificative ce reflectă performanța de sustenabilitate 
a organizației, punând în evidență impactul direct și 
indirect, intern și extern, de natură economică, socială 
și de mediu.
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Astfel, pentru identificarea aspectelor relevante abordate în 
raport au fost avute în vedere toate mecanismele de dialog, 
consultare și implicare a principalelor grupuri cointeresate:

Organizația a implementat

•  Standardul Internațional de Management de Mediu ISO 14001:2004;

•  Standardul Internațional de Management al Calității ISO 9001:2008;

•  Standardul Internațional de Management al Securității Informației ISO 27001;

•  Raportul Communication on Progress transmis United Nations Global Compact;

•  Partnering Against Corruption Initiative;

• Am organizat programe de formare interne privind practici anticoncurențiale cu 
departamentele implicate în derularea contractelor;

• Am inițiat încă din 2013 discuții cu consultanți externi pentru aplicarea 
indicatorilor Global Reporting Initiative (GRI), care standardizează raportările 
economice, sociale și de mediu.

studiul anual de evaluare a satisfacției clienților, realizat 
de către Departamentul de Asigurare a Calității;

auditul intern realizat anual pentru evaluarea satisfacției 
angajaților, efectuat de către Departamentul de Resurse 
Umane;

mecanismele interne de înregistrare și soluționare a 
plângerilor angajaților, aflate permanent la dispoziția 
acestora;

consultarea trimestrială a Adunării Generale a 
Acționarilor;

implicarea în toate etapele de elaborare a raportului 
echipei de management și a tuturor angajaților, 
începând de la Directorul General până la reprezentanții 
tuturor departamentelor care au responsabilități în 
domeniile vizate de aspectele relevante: resurse umane, 
calitate, marketing/vânzări, juridic, financiar, cercetare și 
dezvoltare, administrativ și achiziții.
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Impactul economic indirect generat prin soluțiile software și 
serviciile organizației este în primul rând relevant pentru clienții, 
utilizatorii și beneficiarii aplicațiilor SIVECO: de la companii 
private medii și mari, până la companii și instituții publice din 
țară și străinătate. 

Direct și indirect, produsele și serviciile SIVECO generează 
incluziune informațională, eficientizând munca în organizații, 
permițând raționalizarea resurselor, reducând timpul și 
volumul de muncă, înlesnind procesul de decizie în 
organizații și instituții publice. 

Prin proiectele noastre, antrenăm o mulțime 
de parteneri, furnizori, subcontractori și 
consultanți, contribuind indirect la crearea 
de locuri de muncă, la dezvoltarea 
îndustriei IT la nivelul întregii țări, la 
promovarea industriilor inovative pe piețele 
internaționale. 

Impactul economic indirect este, de 
asemenea, relevant pentru organizație, 
a cărei misiune este tocmai incluziunea 
informațională la nivelul beneficiarilor.

Toate aspectele privind angajații, de la relațiile cu 
managementul până la sănătatea la locul de muncă, 
dezvoltarea profesională, dezvoltarea carierei și egalitatea de 
șanse, sunt relevante în egală măsură pentru managementul și 
angajații organizației.

SIVECO Romania a inițiat o serie de demersuri ce au drept scop 
sensibilizarea și educarea angajaților, precum și implementarea 
standardelor de etică și bună guvernare. 
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3. LANȚUL DE VALOARE

Lanțul de valoare la care ne raportăm în acest document include clienții, 
partenerii și furnizorii companiei noastre.
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               3.1 
CLIENȚII NOȘTRI

Punctul central al business-ului SIVECO sunt CLIENȚII. Astfel, 
una dintre valorile de bază (core value) care ne definesc este 
ORIENTAREA CĂTRE CLIENT. Ne propunem să oferim clienților 
noștri soluții IT care să acopere întocmai nevoile și cerințele lor. 

Pentru a putea acoperi o largă paletă de cerințe de piață, oferim 
o gamă largă de produse, de la soluții la cheie (turnkey solutions) 
până la soluții create după specificații unice ale clientului 
(customized applications). 

Suntem alături de client pe parcursul întregului lanț de achiziție, 
oferindu-i suport în analiza nevoilor, designul soluției, asigurarea 
calității, implementare, instruire, suport tehnic și orice alt fel 
de serviciu pe care clientul îl consideră important în succesul 
proiectului.

CALITATE ÎNCREDERE

CLIENȚI

INCLUZIUNE FIDELIZARE 
DIGITALĂ 

Pentru a satisface nevoile CLIENȚILOR noștri, am adoptat un 
set de reguli, valori și norme aplicabile stakeholderilor care 
contribuie la atingerea acestei misiuni: 
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În acest moment, SIVECO înglobează cu succes în portofoliul 1.575 de 
clienți din 27 țări de pe 4 continente, oferindu-le sisteme informatice 
bazate pe tehnologie de ultimă oră, cu adresabilitate în domeniile 
eLearning, eHealth, eCustoms, eAdministration, eAgriculture și eBanking.

Soluţiile noastre se adresează atât sectorului privat, cât şi sectorului 
public. 

3.1.1   EVOLUȚIA 
NUMĂRULUI DE CLIENȚI

companii medii şi mari din toate sectoarele 
industriale şi comerciale

companii prestatoare de servicii

instituţii publice locale şi centrale

societăţi cu capital de stat

Clienţii noştri sunt:
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Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
din România

Casa de Asigurări de Sănătate din 
Bulgaria

EDUCAȚIE

SĂNĂTATE

AGRICULTURĂ

BIROUL DE 
CREDIT

INSTITUȚII 
VAMALE

Ministerul Educației Naționale din 
România

Ministerul Educației din Emiratele 
Arabe Unite

Ministerul Educației din Azerbaijan

Ministerul Educației din Maroc

Ministerul Educației din Cipru

Ministerul Educației din Kazahstan

Ministerul Educației din Malta 

Biroul de Credit din România

Biroul de Credit din Republica Moldova

Administrația Vamală din Macedonia

Administrația Vamală din Turcia

Direcția Generală a Vămilor din România

Administrația Vamală din Serbia

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare 
Rurală și Pescuit

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură

Compania noastră a fost mereu în măsură să ofere soluții competitive 
clienților din toate sectoarele economice. Printre clienți se numără:



20

Raport anual de sustenabilitate 2014

3.1.2   EVALUAREA 
SATISFACȚIEI CLIENȚILOR

În 2014 a fost realizat un sondaj privind satisfacția clienților. Au fost 
efectuate 33 de interviuri și au fost trimise 61 de chestionare. 

În cadrul chestionarului de evaluare au fost urmărite:

Acestea au fost rezultatele: 

Nivelul global de satisfacție a clienților este pozitiv, 90,9% din 
respondenți declarându-se mulțumiți sau foarte multumiți de 
SIVECO Romania ca furnizor. 

81,8% dintre clienți consideră că soluțiile SIVECO Romania au 
avut un impact pozitiv asupra companiilor lor.

Clienții noștri afirmă că în 87,9% din cazuri SIVECO Romania 
înțelege bine cerințele lor. 

81,8% dintre clienți consideră ca relația lor cu SIVECO Romania 
s-a îmbunătățit.

În proporție de 100% clienții noștri se declară foarte multumiți 
de relația cu persoana de legătură din SIVECO.

În proporție de 93,9% clienții noștri sunt mulțumiți de calitatea 
comunicării cu SIVECO Romania.

Calitatea serviciilor prestate 

Timpul de răspuns și modului de comunicare 

Punctele forte

Punctele slabe 

Propuneri de îmbunătățire
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Impactul nostru asupra serviciilor clienților

72,7% dintre clienți vor recomanda SIVECO Romania (sau cred 
că o vor recomanda). 

84,8% din clienții SIVECO Romania se declară a fi mulțumiți sau 
foarte multumiți de calitatea soluțiilor.

În ceea ce privește controlul asupra desfășurării Proiectelor la 
Clienți, aceștia afirmă în proportie de 87,5% că este satisfăcător.

75,8% din clienții SIVECO Romania se declară a fi mulțumiți sau 
foarte mulțumiți de calitatea serviciilor oferite, comparativ cu 
serviciile altor furnizori.

S-au îmbunătățit
61%

S-au îmbunătățit 
foarte mult

21%

S-au înrăutățit
3%

Nu îmi dau seama
3%

Sunt la fel
12%
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3.2
PARTENERII NOȘTRI

3.2.1   PREZENTAREA 
PORTOFOLIULUI DE PARTENERI

3.2.2   ACȚIUNI REALIZATE 
ÎN ANUL 2014

Eforturile noastre se îndreaptă spre clădirea de parteneriate 
strategice de lungă durată.

Doar lucrând împreună, companiile pot genera progres în cadrul 
comunităților în care operează, fiecare punând la dispoziție 
expertiza, resursele și beneficiile unice pe care le deține.

Pornind de la aceste principii, SIVECO Romania se focusează 
spre construirea de parteneriate strategice de lungă durată, cu 
cei mai importanți jucători din domeniul IT, companii cu o vastă 
expertiză și recunoaștere internațională.

În anul de raportare 2014, au fost reînnoite următoarele parteneriate:

Pe lângă aceste parteneriate strategice, SIVECO a încheiat o 
serie de parteneriate naționale, internaționale sau locale, cu 
companii ce oferă servicii și produse conexe, menite să sprijine 
implementarea proiectelor mari de informatizare.

Intel Premier Elite Partner

ORACLE Platinum Partner

Microsoft Gold Certified Partner/ Authorized Education 
Reseller

IBM Business Partner

HP Sales and Service Partner

BULL

Ventyx

T-Systems

Samsung
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• Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

• United Nations Global Compact (UNGC)

• Asociaţia Oamenilor de Afaceri din 
România (AOAR)

• Alianţa Digitală pentru România

• Grupul Consultativ ISTAG al Uniunii 
Europene (Information Society Technologies 
Advisory Group)

• Camera de Comerţ Româno-Americană 
(AmCham)

• Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei 
în România CCIFER

• Business Software Alliance

• Fundația Europeană pentru Calitate în 
e-Learning (Efquel)

• Asociația pentru Dezvoltarea Societății 
Informaționale

• Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi 
Software (ARIES)

• Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii 
(ANIS)

• Federaţia Patronatelor din Turism şi Servicii

În cadrul acestor organizații, contribuim la îmbunătățirea 
climatului de afaceri, promovând transparența și 
competitivitatea.

De asemenea, am încheiat parteneriate cu organizații 
neguvernamentale care se axează pe ajutorarea oamenilor 
nevoiași, promovarea educației, sănătății, protecției mediului, 
culturii etc.

Pe lângă dezvoltarea de parteneriate strategice, 
compania noastră este membru activ al următoarelor 
iniţative şi asociaţii:
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”Colaborarea noastră cu SIVECO a început în anul 2011, în 
cadrul proiectului dezvoltat pentru Oficiul pentru Publicaţii al 
Uniunii Europene, ce are în vedere dezvoltarea de aplicații IT, 
mentenanță, consultanță și asistență pentru diferite sisteme 
informatice. De-a lungul întregului proiect, SIVECO a demonstrat 
un înalt grad de expertiză în IT, reușind să furnizeze toate 
serviciile cu profesionalism, flexibilitate și la o calitate foarte 
bună. Toate serviciile au fost acceptate de cel mai exigent client, 
Uniunea Europeană, astfel că dorim să continuăm colaborarea 
cu SIVECO și în alte proiecte IT, ce sperăm să aducă beneficii cât 
mai multor cetățeni europeni”.

Michel Bonvoisin, Director al partenerului de proiect -  
Sword Technologies S.A. Luxembourg

„Compania SIVECO România contribuie în mod esențial la 
succesul acestui proiect (portalul Consumer Classroom), prin 
furnizarea celor mai moderne tehnologii și tendinte în educație, 
cu beneficii asupra întregii societăți europene“.

Pauline Doria, Manager de Proiect în cadrul Expertise 
France - Adetef – agenția franceză pentru cooperare 

tehnică internațională, liderul consorțiului care se ocupă de 
extinderea portalului Consumer Classroom

”Doresc să vă felicit pentru modul minunat în care v-ați implicat 
în proiectul ”Cutia care aduce zâmbet”! Am văzut pozele și 
filmulețele și am rămas impresionată de rezultat. Mă simt 
onorată că am avut ocazia să cunosc oameni cu suflet frumos și 
cu inima deschisă spre a-i ajuta pe cei în nevoie cu empatia de 
care dumneavoastră ați dat dovadă”.

Andreea Beatrice Popa, Asociația Adventistă pentru 
Dezvoltare, Refacere și Ajutor 

”O boală incurabilă nu îl afectează doar pe cel diagnosticat, ci 
pe toți cei din jurul său. În fiecare minut, viața unei familii din 
România se schimbă radical sub apăsarea unei astfel de boli. 
Printr-un gest simplu (direcționarea a 2% din impozitul pe salarii 
către Hospice) ați redat DEMNITATEA unui om care înfruntă o 
boală incurabilă și ați readus speranța celor care depind de el.” 

Laurentiu Ionescu, Fundraiser, Departament Fundraising și 
Comunicare, HOSPICE Casa Speranței

”Astăzi am primit cărțile de la dumneavoastră (în cadrul 
campaniei  <<O carte – un dar din suflet pentru minte>> 
pentru dotarea bibliotecilor și centrelor de îngrijire a copiilor 
și persoanelor vârstnice cu materiale educaționale) și vă 
mulțumim mult pentru ele. Ne sunt de mare ajutor, în special 

CE SPUN PARTENERII 
DESPRE SIVECO



25

Raport anual de sustenabilitate 2014

atlasele. Le-am împărțit pe fiecare Centru și până la sfârșitul 
săptămânii vor ajunge în fiecare locație în parte.” 

Gabriela Dragu Avădanii, Fundraiser, Fundația de Sprijin 
Comunitar, Bacău 

”Pe parcursul colaborării noastre, reprezentanții SIVECO au 
participat la numeroase activități, seminarii, grupuri de lucru și 
întâlniri organizate de AmCham Romania contribuind alături de 
ceilalți membri AmCham la promovarea unui mediu de afaceri 
stabil și predictibil.

Între proiectele susținute de SIVECO Romania menționăm: 
aderarea la Inițiativa Parteneriatului Global împotriva Corupției 
(Partnering Against Corruption Initiative), un program al 
Forumului Economic Mondial în parteneriat cu Transparency 
International, promovat în România de AmCham, sprijinirea 
în mod constant a investițiilor în programe de dezvoltare 
comunitară recunoscută prin nominalizarea companiei la 
categoria ”Cel mai bun program comunitar” în cadrul celei de-a 
șasea ediții a Galei Oameni pentru Oameni, eveniment organizat 
de AmCham împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare, 
un set de criterii și recomandări în sprijinul companiilor care 
investesc în proiecte de responsabilitate socială corporatistă.” 

Anca Harasim, director executiv al Camerei de Comerț 
Americană din România

”În numele Asociației SoNoRo, organizatoare a Festivalului 
Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo, dorim să mulțumim 
sponsorului nostru, SIVECO Romania, pentru tot sprijinul 
acordat. Suntem bucuroși că împreună am reușit să clădim un 
parteneriat solid în acești trei ani și sperăm că buna noastră 
colaborare va continua și la edițiile viitoare.”

Oana Dobre, Marketing & Comunicare , Asociația SoNoRo 3.3
FURNIZORII NOȘTRI

În relația cu furnizorii avem în vedere calitatea produselor și 
serviciilor oferite clienților, beneficiile mutuale, un cadru legal 
și juridic transparent, stabilirea și respectarea unui mod de lucru 
agreat.

Furnizorii cu care suntem în relații contractuale sunt informați 
asupra standardelor de calitate pentru care avem certificare și 
asupra procedurilor de lucru interne.

Periodic, compania noastră efectuează o evaluare a produselor 
și serviciilor oferite de furnizori și stabilește continuarea relației 
sau încheierea contractului cu furnizorii.
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4. ACȚIONARII COMPANIEI
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4.1
STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

4.2
REZULTATELE FINANCIARE 

ALE COMPANIEI

În urma unui an destul de dificil, compania a reușit totuși 
o performanță deosebită. Veniturile totale au ajuns la 84 
milioane dolari.

Cine sunt acționarii companiei

SIVECO 
ROMANIA

•Calitate: asociat 
•Naționalitate: română 

SIVECO 
INTERNAȚIONAL 

•Calitate: asociat 
•Naționalitate: română

•Calitate: asociat 
•Naționalitate: olandeză

SIVECO 
NETHERLANDS B.V

81 848987
80

73

91

67

39
31

35

21

2003 2004 2005 20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evoluție venituri totale 2003-2014 / milioane dolari
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4.3
POZIȚIA PE PIAȚĂ

Valoare(US$M) Cotă de piață(%)
HP 77.91 13.6
SIVECO 34.30 6.0
IBM 30.20 5.3
Romsys 30.10 5.2
S&T Group 23.89 4.2
Teamnet 18.82 3.3
Oracle Corporation 16.64 2.9
Microsot Corporation 15.42 2.7
Telekom 15.10 2.6
Asseco 14.76 2.6
TOTAL 277.14 48.4

Sursa: IDC, 2015

SIVECO a ocupat locul al 2-lea pe piaţa furnizorilor de servicii 
IT din România în 2014, cu venituri de 34.30 milioane de dolari 
şi o cotă de piaţă de 6%. 

Potrivit studiului IDC din 2015, SIVECO Romania se poziționează 
pe locul al 2-lea pe piaţa proiectelor de servicii IT din România 
în 2014, cu venituri de 22.98 milioane de dolari și o cotă de 
piaţă de 7.8%. 
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Pe piaţa locală de EAS, SIVECO s-a aflat în topul furnizorilor de 
soluţii pentru managementul afacerilor (Enterprise Application 
Suite - EAS) cu o cotă de piaţă de 25,5%, conform studiului 
realizat de IDC.

SIVECO este pe poziţii de top pe următoarele segmente: 

Business Analytics  - 19 % cotă de piaţă

Enterprise Resource Management - 29,8%  cotă de piaţă

Supply Chain Management  - 26,8% cotă de piaţă.

integrare 
de sisteme

solutii pentru 
managementul 

afacerii

dezvoltare 
de aplicații 

customizate

servicii de 
educație si 

training

suport 
software
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5. ANGAJAȚI
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Media de angajați pe 2014 a fost de 693 persoane, iar fluctuația a fost 
de 14%.

5.1
DISTRIBUȚIA  ANGAJAȚILOR

Distribuirea 
angajaților în 
funcție de gen

Pe divizii

Pe departamente

44%  Femei (305)    
56%  Bărbați (388) 

functii de conducere:
  18 femei (45%)  
  22 bărbați (55%) 
functii de subordonare:
  287 femei (44%)  
  366 bărbați (56%)

11%  Administrativ
11%  Comercial 
78%  Operațional

9%  Financiar, IT, Administrativ
1% Resurse Umane  
și Asigurarea Calității
11% Comercial, Presales, 
Marketing, Bid
35%  eLearning
2%  PMO
1%  OAPPS
3%  eNuclear
9%  CAD
11% eAgriculture 
8%  eHealth
10% EAS
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5.2
SATISFACȚIA ANGAJAȚILOR

170 de angajați au fost consultați cu privire la aspectele 
profesionale și de sustenabilitate socială:

Ați fost implicat în 2014 în proiecte care au 
contribuit la dezvoltarea dvs. profesională?

Nu
23%

Da
74%

Fără răspuns
3%

Ați participat în 2014 la proiecte 
de responsabilitate socială?

Considerați că este eficient programul de economisire 
a resurselor promovat în cadrul companiei?

Nu
74%

Da
24%

Fără răspuns
2%

Nu
13%

Da
86%

Nu știu
1%
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Care dintre inițiativele de mai jos contribuie la alegerea 
de candidați valoroși pentru posturile vacante?

Care dintre acțiunile de responsabilitate de mai jos 
pe care le-am sprijinit în 2014 ar trebui continuate?

40

63

53

27

56

49

14
9

Programe 
permanente de 

formare profesională

Promovarea unei 
imagini bune a 

companiei în media

Implicarea în proiecte 
complexe în țară și în 

străinătate

Șanse egale de 
carieră

Acordarea de beneficii 
și recompense Șanse de 

promovare

Implicarea 
companiei în 
proiecte CSR

Altele 

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

O carte, un dar din 
suflet  pentru minte - 

donații cărți

Susținerea Olimpiadei  
Naționale de 
Informatică

Campania pentru 
virarea a 2% din 

impozitul pe venit 
către ONG-uri

Colectarea selectivă 
a hârtiei, pet-urilor Ora Pământului - 

stingerea luminilor 
și  decuplarea 

echipamentelor aflate 
în stand-by 
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5.3
VALORILE ANGAJAȚILOR

5.4
MEDIUL DE LUCRU SIVECO

Politicile SIVECO urmăresc ca niciunul dintre angajaţi să fie 
privilegiat sau, dimpotrivă, victima discriminărilor în privința 
rasei, a naţionalităţii, etniei, limbii, religiei, categoriei sociale sau 
convingerilor sale sexuale. 

Angajații au dreptul la un salariu egal pentru muncă egală, la 
o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare, dreptul de a înfiinţa 
sindicate şi de a se afilia unor sindicate, dreptul la îngrijire 
medicală, la securitate socială şi la servicii sociale.

100% din angajații cu contract de muncă individual, pe perioadă 
nedeterminată, beneficiază și de prevederile contractului 
colectiv de muncă.

PERFORMANȚĂ LOIALITATE 
CONTINUĂ

RESPONSABILITATE

SIVECO Romania oferă angajaților săi:

Un mediu de lucru în care sunt încurajate munca și 
spiritul inovativ

Oportunitatea de a participa activ la proiectele de 
anvergură pe care compania le derulează

Șansa de a lucra alături de o echipă competentă de 
specialiști, cu expertiză recunoscută internațional

Beneficii și recompense pentru angajații cu normă întreagă:
Zile de vacanță suplimentare

Abonamente de sănătate la clinici medicale private



35

Raport anual de sustenabilitate 2014

Angajații nu sunt supuși unor pericole de accidentări la locul 
de muncă. În 2014 nu a existat niciun caz de îmbolnăvire, 
accident sau deces la locul de muncă. În acest scop, SIVECO are 
un departament dedicat Sănătății și Siguranței Muncii, ai cărui 
angajați urmăresc îndeplinirea obiectivelor în acest domeniu, ce 
are în vedere gestionarea riscurilor, pentru evitarea incidentelor.

Concediu parental

Tichete de masă

Transport cu microbuzele companiei

Cafeterie la fiecare etaj al clădirii, cu apă, cafea și ceai 
gratuite

Mecanisme de consiliere și de soluționare a plângerilor

SIVECO Romania a implementat un mecanism complex 
de soluționare a plângerilor, pentru a asigura respectarea 
drepturilor angajaților, asumat în Codul de Etică al companiei.

Astfel, plângerile privind comportamente imorale ori ilegale și 
a problemelor ce vizează integritatea organizației, conflictele 
interne, probleme legate de etica muncii, precum și sugestiile 
legate de mediul de lucru pot fi depuse în mod anonim în urnele 
Speak Up instalate pe coridoarele fiecărui etaj din sediul central 
(un mecanism de tip whistleblowing). Informațiile sunt colectate 
săptămânal de o persoană din cadrul departamentului HR, care 
trimite o situație centralizatoare la management, pentru analiză.
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5.5
CE  AM  FĂCUT  ÎN  ANUL 2014 
PENTRU ANGAJAȚI

Am încurajat dreptul la dezvoltare profesională. În 2014 au 
fost organizate 485 sesiuni de cursuri si certificari interne 
şi externe, cu un număr de aproximativ 787 participanţi-
absolvenţi, în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro.

Organizații de prestigiu care asigură trainingul angajaților 
SIVECO:

O altă modalitate de comunicare a problemelor sau 
sugestiilor de îmbunătățire în cadrul proiectelor este 
utilizarea aplicației online JIRA. Angajații sunt încurajați să 
comunice managementului problemele legate de relațiile de 
muncă, sugestiile, nemulțumirile. Plângerile pot fi transmise 
pe cale ierarhică, pornind de la șeful direct, apoi Directorul 
de Departament și, în ultimă instanță, Președinte și Director 
General.

Angajații beneficiază și de consiliere, la cerere, din partea 
Departamentului Juridic intern.

În 2014, nu au fost consemnate plângeri cu privire la practicile 
de muncă, probleme vizând drepturile omului sau impactul 
asupra mediului.

QA Training (Marea Britanie)

Oracle

Open University (Marea Britanie)

Microsoft

Hewlett-Packard

IRM UK

European Software Institut

CodeCs

Tiffin University (SUA)

În cadrul Galei Premiilor Angajaților SIVECO din 2014, cei mai buni 
angajați au primit recunoașterea meritelor, profesionalismului și 
dedicației pe care le-au manifestat de-a lungul anului.
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5.6
ETICĂ ȘI INTEGRITATE

În SIVECO angajații sunt încurajați în mod constant să-și efectueze 
activitățile profesionale în manieră profesională și să gestioneze 
în mod etic conflictele de interese actuale și/sau potențiale, 
între relațiile personale și cele profesionale.

Angajații SIVECO își desfășoară activitatea în conformitate cu 
legislația în vigoare și regulile interne aplicabile.

Personalul SIVECO este încurajat să raporteze către echipa de 
management a companiei orice problemă de etică:

Informații privind existența unor deficiențe serioase 
în procesele companiei, care pot avea impact negativ 
asupra capabilităților companiei de a performa la un 
înalt nivel calitativ;

Orice fraudă, materială sau nu, care implică 
managementul SIVECO sau angajații săi;

Orice încălcare a codului de etică, incluzând conflicte de 
interese actuale sau potențiale între relațiile personale 
și cele profesionale.
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6. CERTIFICĂRI ȘI PREMII

PROIECTE
REZULTATE

LIVRABILE

PREMII
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6.1
CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZAȚII

SIVECO deține toate autorizațiile și certificările solicitate 
de legislația română în vigoare, pentru buna funcționare. 
SIVECO Romania nu are datorii la nici una dintre instituțiile 
statului, achitând la zi și în 2014 toate obligațiile care îi revin 
conform dispozițiilor legale aplicabile. Compania respectă toate 
dispozițiile legale în vigoare, pentru desfășurarea activității sale.

În același timp, anumite autorități ale statului reprezintă pentru 
SIVECO Romania stakeholderi, în calitate de clienți, compania 
având cu acestea relații contractuale ca prestator de servicii.

În 2014 au fost actualizate procedurile sistemului de management 
al calității și instrucțiunile de lucru specifice activităților 
desfășurate în SIVECO: 40 de proceduri și 75 de instrucțiuni.

În septembrie 2014 a fost publicată o nouă versiune a 
Manualului Angajatului. 

În perioada 28-30 mai 2014 a avut loc al 5-lea audit de 
recertificare a sistemului de management al calității (care 
se efectuează o dată la 3 ani), în conformitate cu cerințele 
standardului ISO 9001:2008. Auditul a fost efectuat de auditori 
români, în numele Grupului francez AFNOR și nu au fost 
semnalate neconformități.

Decizia de a formaliza într-un raport modul în care principiile 
asumate pentru business-ul nostru global sunt îndeplinite 
ne ajută să revizuim și să ajustăm anual politicile dedicate 
angajaților, mediului, comunității, fiind și o modalitate de a ne 
măsura progresul anual.

ISO 9001:2008 Sistem de Management al Calității

ISO 14001:2004 Sistem de Management de Mediu

ISO 27001:2005 Sistem de Management al Securității 
Informației

Pentru a oferi servicii și produse conforme cu nevoile clienților, 
SIVECO Romania deține următoarele certificări internaționale:
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6.2
PREMII ȘI RECUNOAȘTERI 
NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

În anul 2014, compania SIVECO a fost recompensată cu 
distincții naționale și internaționale. Produsele, serviciile 
și membri ai echipei SIVECO au fost apreciați de organisme 
internaționale competente și au primit recunoașteri în 
cadrul următoarelor competiții:

Locul III în cadrul Topului Național al Firmelor organizat de 
CCIR, domeniul "Cercetare, Dezvoltare și High Tech", grupa 
"Activități de servicii în tehnologia informației", categoria 
"Întreprinderi Mari".

Locul I pentru performanță globală în afaceri, premiu acordat 
de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii 
din România, în parteneriat cu Camera Deputaților și organizația 
Oameni și Companii, în cadrul evenimentului Topul Naţional al 
Firmelor Private.

Locul II pentru “Activităţi de realizare a soft-ului la comanda 
(software orientat client)”, după profitul brut la categoria 
întreprinderi mari, premiu acordat de Consiliul Național 
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în 
parteneriat cu Camera Deputaților și organizația Oameni și 
Companii, în cadrul evenimentului Topul Naţional al Firmelor 
Private.

Locul II pentru “Activităţi de realizare a soft-ului la comanda 
(software orientat client)”, după productivitate la categoria 
întreprinderi mari, premiu acordat de Consiliul Național 
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în 
parteneriat cu Camera Deputaților și organizația Oameni și 
Companii, în cadrul evenimentului Topul Naţional al Firmelor 
Private.

Locul III pentru “Activităţi de realizare a soft-ului la comanda 
(software orientat client)”, după cifra de afaceri la categoria 
întreprinderi mari, premiu acordat de Consiliul Național 
al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, în 
parteneriat cu Camera Deputaților și organizația Oameni și 
Companii, în cadrul evenimentului Topul Naţional al Firmelor 
Private.
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Premiul de excelenţă pentru inovarea în activitaţile de 
integrare şi interoperabilitate din domeniul sănatăţii, premiu 
acordat de HL 7 România, în cadrul Conferinţei “Next eHealth 
Generation”.

Medalia de aur la competiţia Best in Biz Awards 2014, categoria 
“Most Innovative Product of the Year” pentru proiectul "Proces 
educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii 
cunoaşterii". 

Titlul de Finalist, la Gala Premiilor Capital 2014, pentru 
contribuţia la dezvoltarea economiei româneşti în 2013, 
categoria “Cea mai bună companie IT & C”. 

Premiul al III-lea la categoria "Educaţie", secţiunea "Companii 
cu peste 250 de angajaţi" ,pentru proiectul Conferinţa Naţională 
şi Internaţională de Învăţământ Virtual (CNIV), în cadrul premiilor 
anuale Romanian CSR Awards. 

Analiştii ZF au apreciat achiziţionarea pachetului 
de acţiuni de către Managementul SIVECO drept 
"Cel mai mare management buyout al anului 
2013", premiu acordat în cadrul Galei ZF 2014  - Top 
Tranzacţii.

Proiectul pentru Sistemul Informatic de Prescripţie 
Electronică (SIPE) dezvoltat pentru Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate (CNAS) a obţinut la Londra, 
în cadrul Galei European IT & Software Excellence 
Awards titlul de Winner la categoria “Enterprise 
Solution of the Year”.

Premiul "Exportatorul anului 2013" pentru 
rezultate excepţionale în exportul de expertiză IT, în 
cadrul unor proiecte complexe, de mare anvergură, 
contribuind la creşterea prestigiului României pe 
plan internaţional, trofeu acordat în cadrul galei 
anuale a Nine o’Clock din 2014 - “Oamenii Anului 
2013”.
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Titlul de “Finalist” în cadrul competiţiei European IT & 
Software Excellence Awards 2014 pentru 3 proiecte:

SIVECO Romania a primit  în 2014 din partea ListaFirme.ro - 
“Topul firmelor din România” următoarele distincţii: 

Locul 1 în “Top Profit România” pentru activităţi de 
realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
către client); 

Locul 2 în “Top Profit România”, Bucureşti pentru 
activităţi de servicii în tehnologia informaţiei;

Locul 3 în “Top Afaceri România”, Bucureşti pentru 
activităţi de servicii în tehnologia informaţiei;

Locul 3 în “Top Afaceri România” pentru activităţi de 
realizare a soft-ului la comandă (software orientat 
către client). 

Platforma de eLearning implementată pentru 
Ministerul Justiţiei, la categoria “ISV - Government/
Utilities Solution of the Year”;

Sistemul IT CAD - SIVADOC implementat pentru 
ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă), la categoria “ISV - Information & Document 
Management”;

Sistemul Informatizat pentru Reţeta Electronică(SIPE), 
implementat la Casa Naţională de Sănătate, la categoria 
“Enterprise Solution of the Year” şi la “Public Sector 
and Utilities Solution of the Year”.

În cadrul prestigioasei competiţii European Business Awards 
2013/14, SIVECO Romania a obţinut premiul Ruban d’Honneur 
fiind apreciată drept una dintre cele mai de succes companii 
la nivel european pentru activitatea financiară excepţională, 
inovaţie, poziţia de lider pe piaţă din România şi pentru proiectele 
internaţionale. 

România a primit recunoaşterea internaţională pentru 
eficientizarea procesului de migraţie a forţei de muncă în 
străinătate. În cadrul concursului European IT & Software 
Excellence Awards 2014 proiectul GREEN, destinat persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, s-a 
calificat printre finalişti la categoria "Information & Document 
Management". Proiectul a fost realizat în întregime cu know-
how şi tehnologie românească, fiind implementat la Agenția 
Natională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în parteneriat cu 
SIVECO Romania.
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7. COMUNITATE



45

Raport anual de sustenabilitate 2014

7.1
ACTIVITĂȚI CU IMPACT ASUPRA 

DEZVOLTĂRII ORGANIZAȚIILOR 
ȘI COMUNITĂȚII

Cele mai importante inițiative ale SIVECO Romania în 2014 sunt:

1. Extinderea proiectelor internaționale
În prezent, operăm în 27 de ţări cu potenţial de dezvoltare din 
Comunitatea Statelor Independente, Orientul Mijlociu, Nordul 
Africii şi Uniunea Europeană. Peste 30% din cifra de afaceri 
provine din exportul de soluții de eLearning.

2. Proiecte naționale
 În 2014 au fost prescrise peste 50,5 milioane de reţete 
electronice prin intermediul Sistemului Informatic de Prescripție 
Electronică pentru Casa Națională de Sănătate. 

 A fost lansat manualul digital de matematică dedicat 
elevilor clasei întâi. Manualul a fost apreciat de elevi și profesori 
și a beneficat de o lansare de mare succes, alături de partenerii 
de la Litera.

 În domeniul agriculturii s-a reușit o absorbție a 
fondurilor europene de peste 96,52%, datorită sistemelor 
informatice dezvoltate pentru APIA. 

 Cu sistemul informatic de procesare a cererilor pentru 
dezvoltare rurală de la APDRP au fost atrase de satele româneşti 
5,3 miliarde de euro în ultimii 7 ani și s-au gestionat peste 
143,000 de cereri de finanţare, în valoare de peste 18 miliarde 
de euro.

 SIVECO a anunțat o investiţie strategică 
realizată de managementul companiei care a 
achiziționat integral pachetul de acțiuni deținut de 
Enterprise Investors și Intel Capital.

3. Proiecte naționale finanțate din fonduri 
europene
SIVECO Romania a contribuit la dezvoltarea 
proiectelor finanţate din fonduri europene:

 Proiectul Inspiring Science Education oferă 
acces la resurse digitale şi oportunităţi de învăţare. 
Profesorii au şansa să îşi îndrume şi să inspire 
elevii să realizeze propriile descoperiri ştiinţifice, să 
observe şi să înţeleagă modul în care se manifestă 
fenomenele naturale şi ştiinţifice, să aibă acces la 
instrumente interactive de ultimă generaţie chiar 
din sala de clasă. 
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"Inspiring Science Education invită la 
modernizarea educaţiei şcolare prin accesul 
la instrumente online, interactive şi resurse 
digitale din întreaga lume ce pot fi utilizate 
pentru predarea disciplinelor ştiinţifice. Se 
vor desfăşura activităţi pilot în 5.000 de şcoli 
primare şi secundare din 15 ţări europene. 
Pe parcursul activităţilor, profesorii vor apela 
la simulări interactive, jocuri educaţionale 
şi aplicaţii de tip eScience, pe care le vor 

completa cu activităţi extraşcolare precum: excursii la centre 
ştiinţifice şi parcuri tematice sau vizite virtuale în centre de 
cercetare", a declarat Monica Florea, director departament 
Proiecte Europene în cadrul SIVECO Romania.

 În 2014 a fost lansat portalul Open Discovery Space care 
reuneşte resurse de conţinut pentru învăţământului primar, 
gimnazial şi pentru subiecte curriculare: ştiinţe, matematică, 
arte, IT, studii sociale, limbi străine. În cadrul comunităţii 
create prin intermeniul portalului, profesorii din România au 
posibilitatea să interacţioneze cu alte comunităţi de profesori 
din Europa.

40.000 de elevi şi 10.000 de profesori europeni vor folosi o bază 
comună de lecţii digitale multilingvistice. 

"Proiectul de cercetare european Open Discovery Space invită 
la modernizarea educației școlare prin implicarea profesorilor, 
elevilor, părinților și a factorilor de decizie. Proiectul are ca 
obiectiv crearea unui mediu de eLearning pan-european, 
pentru a promova metode mai flexibile și creative de învățare şi 
pentru a îmbunătăți conținutul educațional", a declarat Monica 
Florea, director departament Research & Development în 
cadrul SIVECO Romania.

4. Proiecte noi pentru Comisia Europeană
 SIVECO Romania în parteneriat cu Intrasoft au încheiat 
un acord de parteneriat în cadrul cărui vor asigura servicii de 
dezvoltare și mentenanță pentru website-urile Oficiului pentru 
Publicații al Uniunii Europene. Contractul se va derula în 
perioada 2014-2018.
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”Criteriile de selecție au fost foarte exigente 
dar noi am reușit să îndeplinim toate cerințele. 
Experții noștri au deja o experiență valoroasă 
în proiecte cu Oficiul pentru Publicații, 
instituție care oferă acces liber la informații 
membrilor Uniunii Europene. Ne bucurăm să 
putem contribui la asigurarea unei experiențe 
plăcute pentru vizitatorii site-urilor gestionate 
de Oficiul pentru Publicații”, a declarat Ștefan 
Morcov, Coordonator proiect, Vicepreședinte 
SIVECO Romania.

 În 2014 am demarat Proiectul pentru „Creșterea 
capacității organizațiilor de consumatori” pentru Agenția 
Executivă pentru Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene, 
și Directoratul General Sanco, un program de formare, 
inclusiv prin metode eLearning, care va susţine organizaţiile 
de consumatori din toate statele membre UE în promovarea 
drepturilor cetăţenilor europeni.

5. Proiecte pentru comunitate

5.1 SIVECO a premiat câştigătorii Olimpiadei Naţionale de 
Informatică

Tinerii informaticieni ai României s-au întrecut în cea mai 
prestigioasă competiţie naţională de informatică.

În perioada 10-14 aprilie 2014, oraşul Slobozia a fost gazda 
Olimpiadei Naţionale de Informatică pentru gimnaziu, cea mai 
prestigioasă competiţie din domeniu din România. Peste 200 
de elevi din clasele V-VIII din toate colţurile ţării au avut prilejul 
să-şi pună la încercare ingeniozitatea şi talentul în informatică, 
propulsaţi de dorinţa de a atinge culmile excelenţei.

În cadrul festivităţii de premiere desfăşurate la Casa de Cultură 
a Municipiului Slobozia, au fost oferite 35 de premii şi medalii 
elevilor care s-au clasat pe primele locuri ale podiumului.

SIVECO a sprijinit competiţia din acest an oferind tablete 
performante de ultimă generaţie ocupanţilor locurilor I pentru 
fiecare din clasele V-VIII. 
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"Am continuat tradiţia susţinerii acestor tineri 
care promit să devină viitorii profesionişti în 
domeniul IT&C. Demersul se aliniază strategiei 
noastre pe termen lung de susţinere a educaţiei 
de performanţă în România", a declarat Emil 
Dragomirescu, Program Manager, în cadrul 
SIVECO Romania.

Între 4 şi 7 aprilie 2014, oraşul Piteşti a găzduit 
Olimpiada Naţională de Informatică la care au 

participat cei mai talentaţi elevi de liceu în domeniul informaticii 
din ţară. Pe parcursul celor două probe de concurs, peste 300 
de elevi din clasele IX-XII au avut ocazia să-şi demonstreze 
cunoştintele şi abilităţile în domeniul informaticii în dorinţa de a 
ajunge pe podiumul de premiere.

SIVECO a sprijinit competiţia din acest an oferind premii 
constând în tablete de ultimă generaţie celor cinci ocupanţi ai 
locurilor I pentru fiecare din clasele IX-XII.

5.2 Ora Pământului

2 miliarde de oameni din 152 de ţări şi peste 7.000 de oraşe au 
luat parte pe 29 martie 2014 la evenimentul Ora Pământului, la 
îndemnul World Wide Fund for Nature (WWF), organizaţia care 
a iniţiat mişcarea în urmă cu şapte ani.

Pentru al patrulea an consecutiv, compania noastră s-a 
alăturat acestei campanii de conştientizare a problemelor 
mediului înconjurător, împreună cu instituţii publice şi cetăţenii 
din întreaga lume.

Cum? Printr-un simplu gest: stingerea luminilor şi 
decuplarea echipamentelor electronice aflate în 
stand-by, pe 29 martie, între 20.30 – 21.30.

Ora Pământului înseamnă mult mai mult decât o 
singură oră în care ne pasă de planetă – înseamnă 
preocuparea pentru crearea unui viitor bun pentru 
oameni şi natură.
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5.3 Ajutoare pentru copiii nevoiași

În luna cadourilor, colegii din Departamentul de eAgriculture 
au colectat pachete cu mâncare și hăinuțe și le-au donat 
familiilor foarte sărace. 59 de copii din familii destrămate sau 
extrem de sărace din Tâmboiești - judetul Vrancea, din Parava, 
Roșiori, Izvorul Berheciului - județul Bacău și împrejurimile 
orașului au fost fericiți să primească cadourile noastre. 
Poveștile lor de viață, unele foarte triste, au adus lacrimi în ochii 
voluntarilor. Copii abandonați de mamă într-o autogară, copii cu 
părinți morți, copii bolnavi de cancer, copii cu părinți alcoolici, 
copii care trăiesc în casă de paie, fără WC, nici măcar în curte, 
copii care nu-și fac lecțiile pentru că părinți n-au bani nici de 
lumânări. Da, sunt realități pe care rar le vedem mediatizate… 
Ne bucurăm că am reușit, măcar pentru o zi, să înseninăm viața 
acestor suflete.
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5.4 Campanie de donații cărți

Am lansat campania "O carte - un dar din suflet pentru minte" 
pentru dotarea bibliotecilor și centrelor de îngrijire a copiilor 
și persoanelor vârstnice cu materiale educaționale: atlase de 
călătorie, enciclopedii, cărți motivaționale și istorice.

Prima acțiune a fost desfășurată împreună cu Fundația de 
Sprijin Comunitar din Bacău, unde au fost donate 500 de cărți 
care au ajuns la centrele de zi pentru persoane vârstnice "Dr. 
Stefan Ciobanu", la centrul rezidențial "Satul seniorilor - Milly", 
la cluburile pentru copii din Motoșeni, Slobozia Nouă, Podu 
Turcului, Dealu Morii, Vultureni și la centrul Mozaic.

Biblioteca "Ion Creangă" din București, redeschisă publicului 
după o amplă renovare, a primit vizita angajaților SIVECO care 
au donat 230 de cărți și 210 CD-uri ce vor fi folosite de pasionații 
de lectură și muzică. Demersul a fost susținut de Asociația Young 
Initiative, care va trimite o parte din cărți pentru dotarea sălii de 
lectură a Centrului de Plasament nr. 4 din București.

La Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj au fost 
oferite 200 de cărți și 210 CD-uri pentru deschiderea primei 
minibiblioteci din cadrul proiectului "Implică-te şi dăruieşte. Fii 
voluntar!".

Fundația Mentoriama a primit 700 de cărți și 420 de CD-uri. 
SIVECO a devenit astfel partener în "Campionatul de Bine", o 
competiție pentru strângerea de donații adresată ONG-urilor 
din Romania și pentru mobilizarea de resurse umane prin 
voluntariat.

5.5 Campania 2%

Am colectat 76 de formulare de la angajaţi pentru virarea a 
2% din impozitul pe venit către Asociația Română împotriva 
Leucemiei, Fundația pentru SMURD, Asociația Elena 98 Ploiești, 
CS Bronx Powerlifting Club Bacău, Societatea Română de sprijin 
a vârstnicilor și suferinzilor cu afecțiuni Alzheimer, Asociația 
Părinților – Școala Nr. 186 “Elena Văcărescu” – București, 
Asociația Hands Across Romania, Asociația Șansă pentru Sabin, 
Asociația Viața mea MMA, Asociația Inima Copiilor, Fundația 
United Way Romania, Fundația “Sf. Irina”, Fundația Speranța 
pentru Copii România, Parohia Brebina, Asociația de părinți a 
Școlii Gimnaziale nr. 19 Tudor Arghezi, Asociația Pro Vita pentru 
născuți și nenăscuți, Asociația Aripi pentru Viitor, Parohia 
Romano Catolică Sf. Francis de Assisi, Societatea Ornitologică 
Română.
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8. MEDIU

ENERGIEGREEN 
ECONOMY

IMPACT +
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8.1
SIVECO ȘI RESPONSABILITATEA 

FAȚĂ DE  MEDIU

8.2
ACTIVITĂȚI DEDICATE PROTECȚIEI 

MEDIULUI, REALIZATE ÎN 2014

Compania noastră s-a impus pe piață ca promotor al 
principiilor „Green Economy”, propunând soluţii informatice 
ecologice. Prin natura activităților pe care le desfășurăm, 
generăm un impact pozitiv asupra mediului. Beneficiile de 
mediu ale principalelor tipuri de aplicații dezvoltate de SIVECO 
pentru clienți sunt măsurabile și relevante.

Astfel, soluția de Management al Documentelor reduce cu 30% 
consumul de hârtie la beneficiar, mai ales în cazul aplicaţiilor 
destinate administraţiei publice ca urmare a circulaţiei şi stocării 
în format electronic a documentelor între departamente sau 
către / de la partenerii externi.

Am continuat aplicarea planului de mobilitate al angajaţilor.  
În 2014 s-au realizat 3.800 de curse înspre şi dinspre serviciu. 
Am contribuit astfel la reducerea noxelor din atmosferă şi la 
asigurarea unui transport civilizat pentru angajaţi. Impactul 
asupra mediului este semnificativ.

Am făcut investiţii în aparatură cu consum energetic 
redus: computere, servere, monitoare, periferice, 

corpuri de iluminat, aparatură electrică.

A fost revizuită reţeaua de cabluri şi sistemele 
de climatizare instalate.

Au fost monitorizate si optimizate 
consumurile specifice de materiale şi 
utilităţi, fiind minimizate pierderile.

Am furnizat către asociația ”Ateliere fără 
frontiere” echipament IT folosit pentru a 
fi recondiționat și donat altor organizații.

Am colectat 1.650 kg hârtie, 1.185 kg plastic, 
8.175 kg deşeuri menajere în amestec.

Am făcut instruiri ale paznicilor de noapte în 
vederea verificării și opririi luminilor și a aerului 

condiționat după ora 22.00.
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9. OBIECTIVE pentru anul 2015
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Educarea continuă şi dezvoltarea competenţelor 
profesionale ale angajaţilor – vom organiza sesiuni de 
training pentru cel puțin 200 de angajați;

Optimizarea consumurilor specifice de materiale şi utilităţi 
şi minimizarea pierderilor cu 10%;

Încheierea a încă unui parteneriat pentru preluarea selectivă 
a deşeurilor - calculatoare vechi, hârtie, ambalaje plastic;

Creşterea numărului de clienţi de la 1.575 la 1.700;

Extinderea reţelei de distribuţie şi de parteneriate căutând 
noi companii care doresc să-şi extindă aria de activitate şi 
să-şi îmbunătăţească rezultatele financiare – cel puțin trei;

Revizuirea sistemului de evaluare, selectare, monitorizare 
a furnizorilor;

Obținerea recertificării sistemului de Management al 
Calității;

Lansarea raportării Communication on Progress în baza 
indicatorilor GRI – Cele 10 principii ale Organizaţiei Naţiunilor 
Unite;

Revizuirea Codului de Etică, instruirea și auditarea tuturor 
angajaților privind normele interne de etică;

Crearea în mediul universitar şi în societatea civilă a unor 
parteneriate strategice în scopul promovării unor valori 
comune şi a bunelor practici în afaceri – cel puțin trei;

Încheierea de parteneriate pentru derularea proiectelor 
educaţionale – cel puțin două;

Creșterea cu 10% a numărului de formulare completate de 
angajați pentru direcționarea a 2% din impozitul pe venit 
în vederea susținerii programelor adresate comunității;
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Încheierea de parteneriate cu organizații care să apere 
interesele copiilor, oamenilor bolnavi, animalelor – cel 
puțin două;

Consultarea angajaților  prin transmiterea de chestionare pe 
subiecte care trebuie să fie îmbunătățite;

Continuarea raportării CSR după standardul GRI 4 cu ajutorul 
consultanților externi;

Oferirea de acces stakeholderilor la informații credibile 
despre performanțele CSR ale companiei;

Organizarea de sesiuni interne de instruire ;

Îmbunătațirea documentelor interne existente, cunoașterea 
și aplicarea lor de către toți angajații;

Realizarea Kitului “verde” al angajatului (My green kit); 

Realizarea unui grup pe Facebook “green stuff”;

Promovarea Zilei voluntariatului;

Mobilizarea pentru participarea angajaților la acțiuni 
organizate de ONG – maraton, miting, flashmob, 2%, donații, 
Ora Pământului;

Participare taskforce antibribery AmCham;

Susținere realizare “Ghid de investiții în comunictate”/
AmCham;

Participare seminarii CSR organizate de terți;

Informarea noilor angajați despre acțiunile de sustenabilitate 
socială.
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10. ANEXE

Indicatori 
GRI

STRATEGIE 
ȘI ANALIZĂ

PROFILUL 
ORGANIZAȚIEI

PROFILUL 
RAPORTULUI

GUVERNARE 
CORPORATIVĂ

INDICATORI POLITICI 
PUBLICE

ETICĂ ȘI 
INTEGRITATE

PERFORMANȚĂ 
ECONOMICĂ

PERFORMANȚĂ 
SOCIALĂ
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10.1
Indexul Indicatorilor GRI, 

versiunea G4

STRATEGIE ȘI ANALIZĂ

G4-1
Declarație din partea Directorului General

Introducere  - Pag. 3

PROFILUL ORGANIZAȚIEI

G4-3
Numele organizației 

1.1 Carte de vizită  - Pag. 7

G4-4
Principalele branduri, produse și servicii ale organizației 

1.2 Tipuri de produse, soluții  - Pag. 9

G4-5
Localizarea sediului central al organizației 

1.1 Carte de vizită, Identitatea juridică  - Pag. 8

G4-6
Numărul și denumirea țărilor în care operează organizația 

1.1 Carte de vizită  - Pag. 7

3.1.1 Evoluția numărului de clienți  - Pag. 18

G4-7
Forma de proprietate și forma juridică de organizare 

1.1 Carte de vizită, Identitate juridică  - Pag. 8

4. Acționarii companiei  - Pag. 27

Indexul indicatorilor conform metodologiei GRI, versiunea G4, 
nivelul de raportare de bază

Indicatori
Definiția indicatorilor
Referințe și observații

Prezentul raport conține expuneri standard din Ghidul 
de Raportare în domeniul Sustenabilității GRI G4.
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G4-8 
Piețele deservite de organizație: regiuni geografice, domenii 
de activitate, tip de clienți și beneficiari 

3.1.1 Evoluția numărului de clienți  - Paginile. 18-19

G4-9 
Dimensiunea organizației: număr total de angajați, număr 
de operațiuni, vânzări nete, cantități de produse sau servicii 
distribuite 

4.2 Rezultatele financiare ale companiei  - Pag. 27

5.1 Distribuția angajaților  - Pag. 31

G4-10 
a. Numărul total de angajați cu contract de muncă, în funcție 
de tipul de contract și gen;

b. Numărul total de angajați permanenți în funcție de tipul de 
contract și gen;

c. Raportul dintre numărul angajaților aflați în relații de 
subordonare și numărul total al angajaților, în funcție de gen;

d.Numărul total al angajaților în funcție de regiune și gen;

e. Se raportează dacă un procent semnificativ din activitățile 
organizației este realizat de către persoane care desfășoară 
activități independente sau de către alte persoane decât 
angajații acesteia, inclusiv de către angajați ai subcontractorilor 
ori angajați aflați în subordinea acestora;

f. Se raportează schimbările semnificative privind 
angajările 

5.1 Distribuția angajaților  - Pag. 31

G4-11 
Procentul angajaților cu contract colectiv de muncă: 100%

G4-12 
Descrierea lanțului de furnizare-distribuție al organizației:

3.3 Furnizorii noștri  - Pag. 25

G4-13 
Raportarea schimbărilor semnificative privind dimensiunea, 
structura, acționariatul sau lanțul de furnizare-distribuție ale 
organizației în perioada de raportare 

4. Acționarii companiei  - Pag. 26

4.1 Structura acționariatului  - Pag. 27
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G4-14 
Se raportează dacă și în ce mod organizația angajează în 
activitățile ei principiul prudenței

Confidențial 

PROFILUL RAPORTULUI

G4-28 
Perioada (an fiscal, an calendaristic etc.) luată în considerare 
în raport 

Introducere  - Pag. 3

G4-29 
Data celui mai recent raport (dacă este cazul) 

Raport CSR 2013, publicat în septembrie 2014

G4-30 
Ciclul de raportare (anual, bienal etc.): Anual 

G4-31 
Se oferă date de contact pentru întrebări privind raportul și 
conținutul acestuia marketing@siveco.ro

 Caseta redacțională  - Pag. 67

G4-32 
a. Este indicată opțiunea privind nivelul de conformitate ales 
pentru raportare; 

b. Este prezentat Indexul indicatorilor GRI pe baza cărora s-a 
realizat raportarea; 

c. Dacă este cazul, pentru fiecare indicator în parte sunt 
indicate supervizările externe pe care se bazează raportul 

Am ales ca din 2013 să raportăm conform recomandărilor 
GRI, nivelul de conformitate G4.

G4-33 
a. Sunt precizate politicile și practicile curente ale organizației 
cu privire la supervizarea externă a raportului; 

b. Precizați scopul și temeiul supervizărilor externe; 

c. Specificați raportul dintre organizație și supervizor;   
d. Specificați dacă directorul general sau comitetul executiv 
sunt implicați în asigurarea supervizării externe a raportului de 
sustenabilitate. 
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Nu s-a apelat la furnizori pentru supervizarea externă a 
raportului. Raportul este elaborat de către echipa internă 
a SIVECO Romania, fiind supervizat de managementul 
organizației.

GUVERNARE CORPORATIVĂ

G4-34 
Este indicată structura organizatorică a companiei, inclusiv 
componența celei mai înalte structuri de decizie; sunt indicate 
comisiile decidente în ceea ce privește impactul economic, 
social și de mediu 

1. Guvernarea corporativă la SIVECO - Pag. 6

ETICĂ ȘI INTEGRITATE

G4-56 
Valorile, principiile, standardele și normele de comportament 
ale organizației prezente în codurile de conduită ori de 
etică 

1.3 Practicile de business  - Pag. 9

2.1 Raportarea CSR și business-ul  - Pag. 11

PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ

G4-EC1 
Valoarea economică generată (venituri) și distribuită (costuri 
operaționale, salarii și beneficii ale angajaților, plăți către 
furnizorii de capital, taxe și impozite, investiții în programe 
comunitare) 

4.2 Rezultate financiare ale companiei   - Pag. 27

G4-EC4 
Asistență financiară primită din partea statului: 

a. Se raportează cuantumul asistenței financiare primite de 
către organizație din partea statului în perioada de raportare; se 
au în vedere: scutiri de taxe; subvenții; fonduri pentru investiții, 
granturi pentru cercetare și dezvoltare și alte tipuri relevante 
de granturi; premii financiare; amânări la plata redevențelor; 
asistență financiară din partea agențiilor de creditare pentru 
export; stimulente financiare; alte beneficii financiare 
guvernamentale primite sau care pot fi primite pentru anumite 
operațiuni. 
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b. Informațiile de mai sus sunt specificate pentru fiecare țară 
în parte. 

c. Se specifică dacă și în ce măsură guvernul face parte din 
structura acționariatului.

Compania SIVECO Romania nu a beneficiat de scutiri de 
taxe și impozite, subvenții, fonduri pentru investiții sau 
orice alte beneficii financiare ori facilități fiscale din partea 
statului român sau din partea guvernelor din țările în care 
operează.

MEDIU

G4-EN34 
Număr de plângeri privind impactul de mediu înregistrate, 
analizate și rezolvate prin intermediul mecanismelor formale de 
soluționare a plângerilor 

SIVECO Romania nu a înregistrat plângeri privind impactul 
de mediu nici în perioada de raportare, nici în perioada 
anterioară.

PERFORMANȚĂ SOCIALĂ
 Practici privind relațiile cu angajații și muncă decentă

 Angajare și retenție

G4-LA1 
Numărul total al noilor angajați și al celor care au părăsit 
organizația, precum și ratele angajărilor și fluctuației de personal 
în funcție de grupa de vârstă, gen și regiune:

a. Se raportează numărul total al noilor angajați și rata de 
angajare în perioada de raportare, în funcție de grupa de vârstă, 
gen și regiune;

b. Se raportează numărul total și rata de fluctuație a 
personalului în perioada de raportare, în funcție de grupa de 
vârstă, gen și regiune 

5.1 Distribuția angajaților  - Pag. 31

G4-LA2 
Beneficii oferite angajaților full-time care nu sunt acordate 
personalului cu contract temporar sau part-time

5.4 Mediul de lucru SIVECO  - Pag. 34
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G4-LA3 
Numărul angajaților care revin la locul de muncă după 
concediul parental și rata de retenție a acestora, în funcție de 
gen:

a. Se raportează numărul angajaților care au dreptul la 
concediu parental, în funcție de gen;

b. Se raportează numărul angajaților care au intrat în concediu 
parental, în funcție de gen;

c. Se raportează numărul de angajați care au revenit la locul 
de muncă după încheierea concediului parental, în funcție de 
gen;

d. Se raportează numărul de angajați care au revenit la locul 
de muncă după încheierea concediului parental și care sunt încă 
angajați la un an după revenire, în funcție de gen;

e. Se raportează ratele de revenire la locul de muncă și ratele 
de retenție ale angajaților care au intrat în concediu parental, în 
funcție de gen. 

Rata de retenție a angajaților care au revenit la lucru după 
concediu parental – 100 %.

G4-LA4 
Perioadele de preaviz minime în cazul schimbărilor 
operaționale, precizându-se dacă acestea sunt menționate în 
contractele colective de muncă

a. Se raportează numărul minim de săptămâni oferite ca preaviz 
angajaților și reprezentanților lor înainte de implementarea 
unor schimbări operaționale care ar putea avea efecte serioase 
asupra acestora.

b. În cazul organizațiilor în care există contracte colective de 
muncă, se menționează dacă perioada de preaviz și procesele de 
consultare și negociere sunt specificate în acordurile colective

N/A 

G4-LA13
Raportul dintre salariul de bază și remunerația totală de 
care beneficiază femeile și bărbații, în funcție de categoriile 
angajaților

Confidențial

G4-LA16
Numărul plângerilor privind practicile de muncă înregistrate, 
analizate și rezolvate prin intermediul mecanismelor formale de 
soluționare a plângerilor
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a. Se raportează numărul plângerilor privind practicile 
de muncă ce au fost depuse în perioada de raportare prin 
intermediul mecanismelor de soluționare a plângerilor;

b. Se menționează câte dintre plângerile depuse au fost: 
analizate în perioada de raportare; soluționate în perioada de 
raportare; 

c. Se raportează numărul de plângeri privind practicile de  
muncă depuse anterior perioadei de raportare și care au fost 
soluționate în această perioadă 

5.4 Mediul de lucru la SIVECO - Mecanisme de consiliere și 
de soluționare a plângerilor  - Pag. 35

SOCIETATE

G4-SO3 
Numărul și procentul operațiunilor evaluate pentru riscuri privind 
corupția, precum și riscurile semnificative identificate 

În anul 2014 nu au fost înregistrate operațiuni evaluate 
pentru riscuri privind corupția.

G4-SO4
Comunicare și training privind politicile și procedurile 
anticorupție:

a. Se raportează numărul și procentul membrilor structurilor 
de guvernare corporativă cărora le-au fost comunicate politicile 
și procedurile anticorupție ale organizației; 

b. Se raportează numărul și procentul angajaților cărora le-
au fost comunicate politicile și procedurile anticorupție ale 
organizației; 

c. Se raportează numărul și procentul partenerilor de afaceri 
cărora le-au fost comunicate politicile și procedurile anticorupție 
ale organizației; datele sunt oferite în funcție de tipul partenerilor 
și regiunile în care se desfășoară operațiuni; 

d. Se raportează numărul și procentul membrilor structurilor 
de guvernare cărora le-au fost oferite traininguri în domeniul 
anticorupției; datele sunt oferite în funcție de regiune; 

e. Se raportează numărul și procentul angajaților cărora le- 
au fost oferite traininguri în domeniul anticorupției; datele de 
mai sus sunt oferite în funcție de regiunile în care se desfășoară 
operațiuni

Nu este cazul.
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G4-SO5
Cazuri confirmate de corupție și acțiuni întreprinse

a. Se raportează numărul și natura cazurilor confirmate de 
corupție;

b. Se raportează numărul cazurilor de corupție confirmate în 
care angajații au fost demiși ori sancționați; 

c. Se raportează numărul cazurilor confirmate de corupție în 
care contractele cu partenerii de afaceri au fost încheiate sau nu 
au mai fost prelungite ca urmare a problemelor privind corupția;

d. Se raportează procesele juridice de corupție intentate 
la adresa organizației ori angajaților acesteia în perioada de 
raportare; se au în vedere rezultatele proceselor.

În anul 2014 nu au existat cazuri confirmate de corupție și 
nici procese juridice privind corupția.

G4-SO6 
Valoarea totală a contribuțiilor politice în funcție de țară și 
beneficiar:

a.  Se raportează valoarea contribuțiilor politice financiare sau 
în natură realizate direct sau indirect de către organizație, în 
funcție de țară / regiune și beneficiar; 

b. Se menționează în ce mod a fost calculată valoarea 
contribuțiilor în natură – dacă este cazul 

În anul 2014, SIVECO Romania nu a avut contribuții politice 
sau în natură.

G4-PR8 
Numărul reclamațiilor întemeiate privind încălcări ale dreptului 
la viață privată al clienților și pierderi de date ale clienților:

a. Se raportează numărul reclamațiilor întemeiate privind 
încălcări ale dreptului la viață privată al clienților;

b. Se raportează numărul de scurgeri, furturi sau pierderi de 
date ale clienților;

c. În situația în care organizația nu a înregistrat reclamații 
întemeiate, este suficientă o scurtă declarație. 

În anul 2014 nu au fost înregistrate reclamații privind 
încălcări ale dreptului la viață privată al clienților și pierderi 
de date ale clienților.
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RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE PRODUSE

G4-PR9 
Valoarea financiară a amenzilor semnificative pentru 
neconformitate cu legile și regulamentele privind furnizarea și 
utilizarea produselor și serviciilor:

a. Se raportează valoarea financiară a amenzilor semnificative 
pentru neconformitate cu legile și regulamentele privind 
furnizarea și utilizarea produselor și serviciilor;

b. În situația în care organizația nu a înregistrat neconformități, 
este suficientă o scurtă declarație. 

În anul 2014 nu au fost înregistrate amenzi pentru 
neconformitate cu legile și regulamentele privind 
furnizarea și utilizarea produselor și serviciilor oferite de 
către SIVECO.

G4-31

Raport anual de Dezvoltare Sustenabilă 2014

 Coordonator: Anca Crahmaliuc

 Redactor: Georgiana Capuerde

 Design: Florina Sevescu

 Colaboratori: Elena Coșbuc, Dana Purcărea, Dana Oniga, 
Gabriela Toma, Adelina Petrescu, Mircea Florian, Daniel Sava



SIVECO Romania
Victoria Park, Şos. Bucureşti Ploieşti 73-81
Corp Clădire C4, Sector 1 Cod poştal 013685 Bucureşti, România

Tel:  +40 (021) 302 3300
Fax: +40 (021) 302 3391
E-mail: marketing@siveco.ro
website: www.siveco.ro


