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De peste 24 de ani, producem software care contează pentru milioane de oameni. Avem o 
echipă ambiţioasă, cu ajutorul căreia, în 2015 ne-am consolidat poziția de lider regional 
în integrarea de software. Ne propunem să evoluăm spre poziţia de lider European în 
acest domeniu. 
Strategia de dezvoltare a SIVECO România se bazează pe respectarea legilor şi reglementărilor în vigoare. Elementul 
central al strategiei noastre de sustenabilitate îl reprezintă realizarea de soluţii inovative, menite să reducă discriminarea 
și decalajul digital într-un mod responsabil și transparent.

Această abordare a fost validată de cei peste 1700 de clienți ai noştri din 27 de ţări ale lumii.

În anul 2015, SIVECO România a făcut faţă cu succes unei duble provocări. 

Pe de o parte, ne-am confruntat cu dificultăţile de piaţă. Dacă la nivel național declinul a fost provocat de încheierea 
primei perioade de programare a fondurilor europene, la nivel internațional, stagnarea a fost cauzată de fluctuația 
prețului petrolului. 

Pe de altă parte, ne-am implicat total în consolidarea angajamentului pentru un comportament responsabil, fapt reflectat 
şi în revizuirea documentului nostru fundamental, Codul de Etică.  

În 2015, ne-am continuat extinderea pe piață prin lansarea de noi soluții, cum este cea pentru Managementul Fermelor 
Agricole, precum și prin punerea în aplicare de proiecte complexe care răspund unor nevoi fundamentale ale societătii. 
Am inițiat 6 noi proiecte de cercetare și inovare, dintre care o amintim pe cea care vizează prelungirea duratei de viaţă 
activă, sănătoasă și autonomă (“ProActive Ageing”). 

Furnizăm soluții software de eBusiness, eLearning, eCustoms, eAgriculture şi e-Health bazate pe tehnologii de vârf, care 
aduc valoare adăugată companiilor din toate sectoarele industriale și comerciale, atât în domeniul privat cât și public. Ne 
angajăm să continuăm să ne implicăm şi să contribuim la evoluţia pozitivă a tuturor stakeholderilor noştri.

SIVECO este recunoscută drept una dintre firmele software cu cel mai înalt nivel de calitate al produselor și serviciilor 
oferite. Sistemul nostru de management al calităţii, recertificat în 2014, a fost verificat în 2015. 

Totodată, am demarat un amplu proces de consultare a stakeholderilor. Raportul de Sustenabilitate pentru 2015 
cuprinde aspectele materiale relevante rezultate din prima noastră analiză de materialitate, desfăşurată în conformitate 
cu specificațiile GRI G4. 

Consider că acest raport este un reper important în demersul nostru de dezvoltare durabilă, prezentând în mod exhaustiv 
şi transparent obiectivele, realizările și angajamentul nostru de a fi o companie responsabilă și competitivă.  

Mesajul lui Florin Ilia,
Preşedinte & 
Director General 
SIVECO România

GRI: G4-1
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2. SIVECO România

2.1. Profilul companiei
Compania SIVECO România este specializată în execuția de proiecte informatice complexe și de mare amploare 
pentru educație, sănătate, agricultură, instituții vamale, organizații europene, firme private, instituții publice. 
Firma are sediul central în București şi relațiile sale comerciale includ peste 27 țări, de pe 4 continente.  

 În anul 2014 (ale cărui rezultate au fost cuantificate în 2015), SIVECO s-a aflat în topul furnizorilor de soluții 
pentru managementul afacerilor, deţinând o cotă de 25.5% din piața locală de EAS (Enterprise Application 
Suite). De asemenea, compania a ocupat primul loc pe piaţa soluțiilor dedicate întreprinderilor (Enterprise 
Resource Management), cu o cotă de 29.8% și pe poziții de top pe următoarele segmente de piaţă: Business 
Analytics (19% ) și Supply Chain Management (26.8%). 

În 2015, această evoluţie pozitivă a continuat. Potrivit studiului publicat în 2016 de International Data 
Corporation (IDC), în anul de referinţă 2015, SIVECO a ocupat locul al 2-lea pe piață furnizorilor de servicii IT 
din România (IT Services Market) cu o cotă de 5.4%. 

Același studiu poziţionează compania pe locul al 2-lea pe întraga piață de servicii IT din România, cu o cotă de 
6.8%.

Ne dorim ca soluțiile noastre globale IT, realizate în România, 
să genereze o schimbare pozitivă pentru clienții noștri, să le 
aducă prosperitate și să le asigure accesul la progres.

Misiune

GRI: G4-3, G4-5, G4-6
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SIVECO România, o companie care a contribuit efectiv la 
istoria IT-ului românesc, cu hotărâre, caracter, loialitate, 
spirit de pionierat și inteligenţă 

●Se înființează SIVECO România SRL.

●Compania începe să dezvolte propriul sistem informatic integrat denumit 
SIVECO Applications.

●Organizaţia începe implementarea sistemului de calitate, conform prevederilor 
standardului ISO 9001:1994.

●SIVECO România îşi schimbă statutul legal devenind o societate pe acţiuni.

●Participarea în consorţiu la primul proiect de mare anvergură din România - 
informatizarea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa.

●Are loc certificarea sistemului de calitate SIVECO România conform 
standardului  ISO 9001: 1994 de către AFAQ - ASCERT INTERNATIONAL şi de 
către OMCAS (Organismul Militar de Certificare Acreditare şi Supraveghere al 
Ministerului Apărarii).

●Se lansează soluţia de eLearning AeL.

●Se lansează SIVABON (produs de verificare a bonităţii clienţilor) şi SIVADOC 
(sistem de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de lucru).

●Demarează proiectul Sistem Educaţional Informatizat (SEI).

●Are loc certificarea sistemului de management al calităţii din SIVECO România 
de către AFAQ-ASCERT în conformitate cu standardul ISO 9001:2000.

●Se lansează soluţia de eTraining AeL (învăţare asistată de calculator destinată 
organizaţiilor) şi SIVECO Applications 2007 (versiunea internaţională a 
sistemului).

●Demarează proiectul Sistemul Informatizat Unic Integrat (SIUI) la Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate.

Evoluția succesului nostru 

1992

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
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●Se extinde portofoliul de clienţi din România, ajungând la peste 300 de 
organizaţii mari.

●Intel Capital şi Polish Enterprise Fund V devin acţionari SIVECO România.

●Demarează programul de informatizare al APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură).

●SIVECO România participă la implementarea sistemului informatic integrat 
pentru Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate din Bulgaria.

●Compania desfăşoară numeroase proiecte de anvergură internaţională în 
Liban și Emiratele Arabe Unite.

●Se lansează soluţiile SIVECO Balanced ScoreCard şi iTAX Collect.

●Se desfăşoară proiectul de informatizare a învăţământului românesc din 
mediul rural.

●SIVECO România devine principalul furnizor de soluţii informatice pentru 
Ministerul Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc, în cadrul unui program 
naţional strategic de informatizare a educaţiei.

●Se lansează SIUI – 2.0 pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

●Este implementat proiectul pentru școlile din Cipru cuprinzând plaforma de 
eLearning și conținut digital.

●Demarează un proiect pilot – de implemetare de conținut digital – pentru 20 
școli din Republica Moldova.

●SIVECO România semnează contracte cu instituţii ale Comisiei Europene: 
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene şi Agenţia Executivă pentru 
Sănătate şi Consumatori.

●Se lansează Soluția NCTS eCustoms pentru Vama din Macedonia.

●La Primăria din Chișinău este implementată soluția de managementul 
documentelor SIVADOC.

●Este lansat proiectul de cercetare-dezvoltare RENOVA. 

●Este lansată disciplina Multitouch în licee. 

●Are loc publicarea computerizată a rezultatelor examenelor de admitere în 
licee utilizând, în premieră, tehnologia cloud computing.

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

●Se lansează noua versiune de pachet informatic integrat SIVECO Applications 
2011.

●SIVECO România lansează soluţia informatică numită Registrul Agricol.

●Se implementează soluţia eCustoms la Autoritatea Naţională Vamală din 
Turcia.

●Compania este recertificată de către AFAQ AFNOR conform standardului ISO 
9001:2008.

●SIVECO România publică primul Raport de Responsabilitate Socială care este 
premiat cu Ruban d’Honneur în cadrul competiţiei European Business Awards.

2009



9

●SIVECO deschide un birou de reprezentare în centrul commercial Dubai din 
Emiratele Arabe Unite.

●Este semnat parteneriatul strategic cu Școala de Studii Politice NUR Otan din 
Kazakhstan.

●SIVECO România primește mai multe premii din partea International Project 
Management Association (IPMA).

●SIVECO România este marele câștigător al competiției European IT & Software 
Excellence Awards 2013, obținând titlul “Winner” pentru 3 proiecte.

●Este lansată o versiune actualizată a soluţiei de management SIVECO Business 
Analyzer.

●SIVECO România este desemnată drept una dintre cele mai performante 
și inovatoare companii de e-Learning din Europa, în cadrul competiției                      
EdTech 20, organizată de Edxus Group, Londra.

●Sistemul ERP SIVECO Applications 2020 este implementat la Black Sea 
Terminal (Georgia).

●Compania semnează două contracte cu Ministerul Educației Naționale din 
Malta 

●SIVECO România primește numeroase premii internaționale.

●Sunt elaborate primele manuale digitale.

●Compania deschide cea de-a cincea reprezentanță internațională.

●SIVECO România a demarat colaborarea cu Nazarbayev Intellectual Schools 
pentru dezvoltarea de conținut digital educațional.

●Lansarea manualului digital de matematică. 

●Lansarea soluției Managementul Fermelor Agricole.

●Lansarea Cardului de Asigurări de Sănătate.

Milioane de elevi, profesori și părinți care 
beneficiază de soluțiile noastre de eLearning. 

Sute de organizații cu impact major în mediul 
de afaceri, care utilizează soluțiile noastre 
eBusiness. 

Companiile axate pe performanță, care 
investesc în formarea a mii de angajați prin 
intermediul soluțiilor noastre eTraining. 

Sute de mii de agricultori, cu acces facil la 
fonduri europene, prin intermediul soluțiilor 
noastre eAgriculture. 

Zeci de mii de medici și zeci de milioane de 
beneficiari de servicii de sănătate, eficiente 
datorită soluțiilor noastre eHealth. 

Sute de mii de beneficiari ai proiectelor noastre 
finanțate din fonduri structurale. 

Promovarea inteligenței românești prin 
inovare continuă și proiecte de cercetare 

Recunoașterea României în elita IT la nivel 
mondial.

Prin inovare continuă, creăm software care contează pentru:

2012

2013

2014

2015
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GRI: G4-5, G4-6, G4-8; G4 - 13

De-a lungul ultimilor 10 de ani, SIVECO s-a lansat într-o adevărată expansiune internatională în ţări din Europa 
Centrală și de Est, Uniunea Europeană, spațiul CSI, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, prin implementarea de 
proiecte în domeniul educației, sănătăţii, administrației vamale, agriculturii și serviciilor bancare.

Birourile de reprezentare deschise1 de SIVECO în România se află în București (sediul central), Constanța și 
Brașov.

În următorii ani, SIVECO România își propune să evolueaze de la statutul de cea mai importantă casă romanească 
de software la cel de lider regional în integrarea de software, prin dezvoltarea de soluții Enterprise Application 
Suite (EAS), eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms și eBusiness.

SIVECO – prezenţa pe plan internaţional

1În 2015 au fost închise birourile din Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași si  
Bacău
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SIVECO România
› Cea mai importantă casă de software din România 
› Una dintre cele mai mari companii dezvoltatoare şi 
integratoare de software din Europa Centrala si de Est.

Structura acționariatului2

›   SIVECO Netherlands B.V. 63,71% 

› Echipa de Management SIVECO 36,29%

Dezvoltare pe termen lung = 
stabilitate & încredere

›   24 de ani de evoluție  

›   Cifra de afaceri: 50 mil EURO în 2015

O excelentă bază de clienți și 
referințe 

›   Peste 3550 proiecte de success în 27 
de țări din Europa, Orientul Mijlociu, 
Nordul Africii, zonă CSI

20143 € 20154 €

Cifra de afaceri 58,008,445 50,103,662

Profit/pierdere -6,350,610 2,845,845

Număr de angajaţi 695 543

Valoare economică directă 
generată 64,147,751 54,675,583

Valoare economică distribuită 70,498,361 51,829,739

Valoare economică reținută - 2,845,845

Asistența financiară obținută 
de la Guvern - 3,292,264

Cartea de vizită SIVECO 

36,29%

63,71%

2În 2015, structura acționariatului a fost modificată, procesul de înregistrare a noii structuri la Registrul Național al 
Comerțului fiind activat si finalizat în 2016.
3Cursul de schimb mediu anual (2014) al Băncii Naționale a România
4Cursul de schimb mediu anual (2015) al Băncii Naționale a România

GRI: G4-7, G4-9, G4-10, G4 – 13, G4-DMA EC, 
G4-EC1 a., G4-EC4
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2.2. Modelul de Business

GRI: G4-6, G4-8, G4-9, G4-DMA EC

SIVECO România S.A. este una dintre principalele case de 
software din România, fiind implicată în proiectarea, realizarea și 
implementarea de software care contează, în cadrul unor proiecte 
mari și complexe, cu impact social semnificativ. 

SIVECO România operează în 27 de ţări, realizând peste 3550 de 
proiecte de succes care au contribuit la modernizarea sectorului 
public și a sistemului educațional. 

SIVECO România creează valoare prin soluțiile sale IT globale, 
contribuind la generarea unor schimbări pozitive, aducătoare de 
prosperitate, competitivitate și acces la progres pentru clienții, 
beneficiarii și angajații săi. 

În plus, prin participarea la implementarea de proiecte europene de Cercetare & Dezvoltare, pe parcursul 
anilor, SIVECO a dovedit că este capabilă să creeze inovație, anticipând corect tendințele pieței. 

În 2015, SIVECO România și-a revizuit şi întărit angajamentul pentru un comportament etic în afaceri și con-
formarea întru totul cu cadrul legal, introducând mai multe măsuri menite să producă valoare, într-un mod 
legitim pentru toţi stakeholderii săi.

Poziția pe piață

›   Unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de management al afacerilor (EAS)

›   Primul loc pe segmentul soluțiilor dedicate întreprinderilor (Enterprise Resource Management)

›   Locul 2 pe piața de Business Analytics *

›   Locul 1 pe segmentul licențe și întreținere Supply Chain Management

›   Unul dintre furnizorii de vârf de servicii IT *

›   Locul 1 pe piața  de support și instalare software **

›   Locul 1 pe piața integrării software **

›   Unul dintre furnizorii de vârf pe segmentul instruire și educație în IT  **

Sursa: *Studiile IDC, IT Services & EAS, 2015, **Studiul IDC 2014
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› Experiență în construirea de proiecte trans-europene.

› Experiență în implementarea de proiecte de mare anvergură, la nivel 
național, de eLearning, eAgriculture, eHealth, Custom Development şi de 
Sisteme informatice integrate.

› Capacitatea de a organiza și implementa programe complexe de 
formare și de consolidare a comunităţii la nivel trans-european.

› Utilizarea pe scară largă, în mod eficient a tehnologiilor de vârf.

› Cunoaşterea aprofundată a instituţiilor europene vamale şi de 
impozitare.

› Poziționare, branding, comunicare coerentă.

eLearning/eTraining eHealth eAgriculture

eCustoms eNuclear Enterprise Application 
Suites (EAS)

Arii de expertiză

Puncte forte

Customized Application 
Development

Research & Development
Projects

Oferim soluții software bazate pe tehnologii de vârf, pentru organizații 
din toate sectoarele industriale și comerciale, atât din domeniul privat 
cât și public

GRI: G4-4
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24 de ani de proiecte
eLearning
› Reforma sistemului de educație în Malta, 

pentru nivelurile primar și secundar.

› Implementarea platformei de eLearning 
la American Creativity Academy, o rețea 
școlară importantă în Kuweit

› Proiect de distribuire computerizată a 
elevilor în liceele din Liban.

› Proiect de eLearning la nivel național în 
Republica Moldova.

› Furnizarea de eContent pentru școlile 
din Emiratele Arabe Unite și Kazakhstan.

› Programul pentru implementarea 
unei soluții integrate de eLearning în 
Azerbaidjan.

› Proiectul de informatizare a procesului 
educațional din Oman.

› Sistem Educațional Informatizat (SEI) – 
programul de informatizare a sistemului 
educațional din România.

eCustoms
› Proiect de informatizare a sistemului 

vamal din Republica Macedonia și 
dezvoltarea sistemelor mediului de 
tarifare integrat  (ITE) (TARIC)

› Implementarea soluției de eCustoms la 
Autoritatea Vamală din Turcia

› Programul național de informatizare a 
sistemului vamal, pentru Autoritatea 
Națională a Vămilor din România - Noul 
Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS)

Aplicații customizate (CAD)
› Implementarea sistemului SIVABON 

(Risc de credit Clienți) la Biroul de Credit 
din Republica Moldova 

› Implementarea sistemului SIVABON (Risc 
de credit Clienți) la Biroul de Credit din 
Republica Moldova 

› Sistem de management al documentelor 
și fluxurilor de lucru - SIVADOC – pentru 
Primăria din Chișinău, Republica 
Moldova 

eHealth
› Proiectul de informatizare a Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate 
(NHIH), în Bulgaria.

› Sisteme IT dezvoltate pentru Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) din România, integrate în 
platforma IT a Asigurărilor de Sănătate 
(PIAS).

 › SIUI – Sistem informatic unic 
integrat, ce asigură operarea completă a 
întregului sistem medical românesc.

 › SIPE – Sistem IT pentru rețeta 
electronica, care oferă toate 
funcționalitățile pentru generarea, 
validarea și eliberarea de rețete 
electronice de către farmacii.

 › CEAS – Sistem IT pentru Cardul 
electronic de asigurări de sănătate, 
asigură gestionarea informațiilor și 
autorizarea fluxurilor serviciilor medicale

 › DES – Sistem IT pentru Evidența 
electronică a sănătății, gestionează 
fluxurile de date privind istoricul medical 
al datelor medicale relevante (DMR) ale 
pacientului.

SIVECO Applications
› Sistem EAS SIVECO Applications 

2020 pentru sectorul bancar: CEC 
Bank, Raiffeisen Bank (România), 
Managementul Resurselor Umane și 
al Salarizarii pentru Banca din Baku, 
Azerbaidjan.

› Sistem EAS pentru companiile din 
sectorul Producție: AEROSTAR BACĂU, 
DOBROGEA BISCUIT Constanța, 
GENERAL TURBO, GRIRO SA, Kathrein 
Romania, MAREX SA, MEVA SA, ROHDE 
& SCHWARZ TOPEX SA, SEVERNAV SA, 
ULTEX, UMR Rovinari, UZTEL Ploiești.

› Sistem EAS pentru companiile de foraj: 
FORADEX, Foraj Sonde SA și pentru 
compania petrolieră SOCAR din Georgia.

eAgriculture
› Programul național de informatizare a 

activității Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), cât și a Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR)

GRI: G4-4, G4-8
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Partneriate
Parteneriate cu lideri globali din domeniul IT: 

 • Oracle Platinum Certified Partner

 • Microsoft National System Integrator

 • Microsoft Gold Certified Partner

 • Intel Premier Elite Partner

 • Ventyx, o companie a grupului ABB

 • Finmeccanica.

și integratori de sisteme: 

 • HP Sales and Service Partner

 • Bull, o companie Atos.

Strategia SIVECO este de a-și întări și lărgi rețeaua de 
parteneri actuală: 

 • Parteneri globali – companii multinaționale care
    pot sprijini expansiunea internațională a firmei

 • Parteneri locali – companii cu o puternică prezență
    locală pe piețe țintă care:
  › pot sprijini eforturile comerciale și de
    implementare
  › au expertiză complementară celei deţinute
    de SIVECO.

GRI: G4-4, G4-12
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Recunoașteri și Premii

De-a lungul timpului, activitatea companiei și soluțiile dezvoltate de aceasta au 
fost recompensate cu peste 200 premii naționale și internaționale.

› Sistem de Management al calității în conformitate 
cu standardul  ISO 9001: 2008 – AFNOR Group

• International Star  For Quality – GOLD Category, 
Geneva
• Arch of Europe For Quality And Technology – 
Categoria PLATINUM, Frankfurt

› Sistem de Management al Securității Informatice 
conform standardului ISO 27001:2013 – TUV Austria 

› Sistem de Management al serviciilor IT în 
conformitate cu standardul ISO/IEC 20000-1:2011 - SRAC 
CERT 
› Sistem de management al Mediului în conformitate 
cu standardul ISO 14001:2004 – TUV Austria
› Sistem de management al Sănătății și siguranței 
ocupaționale conform standardului OHSAS 18001:2007 – 
TUV Austria

Calitate de nivel înalt

GRI: G4-DMA PR
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2.3. Guvernanţă și Comportament Etic

Florian-Gabriel ILIA
Președinte & CEO

Alexandru-Mihail 
RADASANU

Rene Kurt RUEPP

“Experienta câștigată pe plan național și internațional în dezvoltarea de soluții software integrate, adaptate 
cerinţelor clienţilor, în domenii precum eLearning, eAgriculture, eHealth şi capacitatea de a gestiona proiecte 
transnaționale de consolidare a capacitătii instituționale sunt doar două dintre elementele care probează 
abilitatea SIVECO România de a-și consolida cota de piaţă și de a genera creștere”. 

Florian Gabriel Ilia - Președinte & CEO

Structura acționariatului SIVECO România

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

a)determinarea principalelor direcții de activitate și de dezvoltare a 
companiei;

b)stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar și 
aprobarea planificării financiare;

c)numirea și revocarea membrilor echipei de management și stabilirea 
remunerației acestora;

d)supravegherea activității echipei de management;

e)pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Aenerale  a 
Acționarilor și implementarea deciziilor sale;

f)depunerea pentru procedura de insolvență a societății, în 
conformitate cu legea și hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Structura acționariatului

›   SIVECO Netherlands B.V. 63,71% 
›   SIVECO Management Team 36,29%

36,29%

63,71%

GRI: G4-7, G4-34, G4-35, G4-DMA LA, G4-LA12

SIVECO România a fost înființată în anul 1992 ca societate privată cu răspundere limitată conform 
Legii no. 31 din 16 Noiembrie 1990 referitoare la societățile comerciale. Consiliul de Administrație 
desemnat de Adunarea Acționarilor pentru un mandat de 4 ani asigură managementul companiei. 
Consiliul de administrație este format din trei membri dintre care unul  este director non-executiv, 
vârsta medie a membrilor fiind  de 58 de ani. În anul 2015, au fost organizate 7 reuniuni importante  
ale Consiliului de Administrație.  
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Doina Binig
Vicepreședinte Strategie & 

Operațional

Florian Gabriel  Ilia
Președinte & Director General

Dana Bichir
Vicepreședinte Calitate și Resurse 

Umane

Alexandru Rădășanu
, Vicepreședinte Cercetare & Dezvoltare şi 

Director General Adjunct  

Societatea este compusă din divizii și departamente, coordonate de Echipa de Management SIVECO  (SMT). SMT reprezintă 
echipa de top management a companiei SIVECO România (din care 50% sunt femei) și are următoarea componență: 

De asemenea, există un al doilea grup de management, numit Echipa Extinsă de Management a SIVECO, care,  
în 2015, a inclus 38 de membri, dintre care 16 femei. SMT face parte şi din acest grup.

“În cei 24 de ani de activitate, am învățat că efortul, pasiunea, voința, curajul și ambiția sunt parte 
a succesului. La fel sunt si obstacolele, pentru că, fără ele nu ne-am fi atins in mod inteligent 
obiectivele.”

Dana Bichir - Vice Președinte Calitate și Resurse Umane 

“SIVECO România urmărește prin toate acțiunile sale să contribuie activ la consolidarea unui 
mediu stabil, etic și profesional de afaceri, competitiv la nivel global. Investițiile companiei s-au 
concentrat, în primul rând, spre activități de cercetare și dezvoltare și, de asemenea, pe creșterea 
și consolidarea echipei sale de profesionişti“.

Doina Binig, Vicepreședinte Strategie & Operațional

“Vom continua dezvoltarea SIVECO România în vederea atingerii obiectivelor asumate, aliniind 
considerația pentru interesele comunităţii şi ale clienților noștri cu cea pentru performanța 
financiară a companiei.”

Alexandru Rădășanu, Vicepreședinte Cercetare & Dezvoltare şi Director General Adjunct  

GRI:: G4-35
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În cadrul companiei activează doua comitete - Centrul de Dezvoltare a Competenţelor și Consiliul Ştiințific 
- format din echipe interdependente, ai căror membri au expertiză vastă în domeniul ingineriei software și 
domeniile conexe.

Responsabilitățile comitetelor sunt:

› Standardizarea și optimizarea proceselor și instrumentelor pentru activitățile 
de dezvoltare  precum și analizarea și optimizarea  alocării resurselor necesare pentru 
dezvoltarea proiectelor;

› Evaluarea soluțiilor tehnice pentru produsele și proiectele companiei și a 
conformităţii cu cerințele de business și strategia de dezvoltare a produsului pe termen 
lung.

Pilonii care stau la baza sistemului de guvernare în SIVECO România sunt:

› Codul de etică și Ghidul Anticorupție dezvoltate în confomitate cu cadrul legal 
și regulamentele în vigoare;

› Politica Sistemului de Management al Calității care asigură îmbunătățirea 
permanent a performanțelor companiei prin controlul proceselorr și furnizarea de 
servicii de înaltă calitate pentru toți clienții;

› Politica Sistemului de Management al Mediului care asigură conservarea 
mediului și diminuarea efectelor poluării;

› Sistemul Cutiilor “Vorbește pe șleau“ reprezentând canalul anonimizat de 
comunicare al angajaților vizând situaţii de nerespectare sau încălcare a legii, a Codului 
de etică și/sau a Ghidului anticorupție;

› Politica de Sănătate Ocupațională și de Securitate care asigură un mediu optim, 
sigur, de lucru pentru angajați.

GRI:: G4-14; G4-35, G4 - DMA SO
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Codul de etică și respectarea legilor

La baza strategiei SIVECO stă respectarea cadrului legal. Pentru a genera schimbări pozitive, prosperitate, 
competitivitate și acces la progres nu este suficientă simpla creare a unei soluții sau a unui produs, ci construirea 
de software care contează și respectă adevăratele valori ale umanității. Activitatea SIVECO (http://www.siveco.
ro/en/about-siveco-România/social-responsibility/cop-reports) se întemeiază pe respectarea celor zece 
principii ale ONU în domeniul drepturilor omului, muncii, mediului înconjurător și anti-corupției, fundamentate 
în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile 
fundamentale și dreptul la muncă, Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea și Convenția Națiunilor 
Unite împotriva corupției.

Proiectele SIVECO România vizează o contribuție pozitivă si pe termen lung a companiei, cu un impact social 
considerabil. SIVECO își asumă responsabilitățile sociale, economice și de mediu care decurg din acestea. 
Transparența este unul dintre cele mai importante instrumente folosite de companie pentru  clarificarea, 
înțelegerea și depășirea momentelor dificile, inclusiv a celui care a avut loc în septembrie 2014. 

Astfel, în 2015 compania a efectuat o analiză aprofundată a tuturor proceselor și procedurilor  sale interne, 
pentru identificarea, pe de o parte, a măsurile necesare corectării vulnerabilităților de etică și respectarea legii 
și, pe de altă parte, pentru a preveni apariția unor slabiciuni similare în oricare din procesele și operațiunile 
companiei. Concluziile acestei analize au condus la aplicarea unor măsuri imediate, cum ar fi revizuirea Codului 
de Etică și a Manualului Anticorupție precum şi consolidarea atitudinii de toleranţă zero în cadrul echipei. Prin 
aceste acţiuni, SIVECO România și-a consolidat capacitatea de a detecta, preveni și diminua potențialele riscuri 
cu impact negativ asupra companiei și comunității. 

Un aspect important promovat de Codul de Etică este comportamentul față de colegi, clienți și stakeholderi. 
“Angajații SIVECO trebuie să aibă un comportament demn și respectuos în îndeplinirea sarcinilor lor și să 
dovedească, în orice situație, onestitate, probitate și corectitudine, atât în relațiile cu alți colegi cat și cu clienții 
sau cu orice alte persoane.” (SIVECO, Codul de Etică).

În 2015, Consiliul de Administrație SIVECO şi-a reasumat angajamentul pentru o atitudine responsabilă de 
business prin revizuirea documentului fundamental, Codul de Etică. Valorile promovate de cod sunt: hotărâre, 
caracter, loialitate, munca în echipă, pionierat, autenticitate. Aceste valori provin din însăşi mentalitatea 
angajaților și a membrilor Consiliului de Administrație SIVECO şi stau la baza activităților de zi cu zi.

Versiunea inițială a Codului de etică a fost elaborată în 2012. De atunci, periodic, sunt 
organizate sesiuni de training intern pentru toți angajații companiei. 

Documentul conține, pe lângă valorile care guvernează toate activitățile SIVECO, 
indiferent de locul în care se desfășoară, un set de reguli precise în ceea ce privește 
viața privată, conflictul de interese și respectarea legii. Codul stabilește, de asemenea, 
modul în care trebuie să fie utilizate activele societății, în scopul de a asigura o utilizare 
mai îndelungată, promovând în același timp, un comportament responsabil față de 
mediu. Din acest punct de vedere, este puternic încurajat în rândul angajaților condusul 
ecologic (eco-driving). Partajarea vehiculelor companiei, respectarea limitei de viteză 
și menținerea unei viteze constante au menirea să contribuie la protejarea mediului și 
economisirea resurselor naturale limitate.

GRI:: G4-15; G4-56, G4-DMA SO, G4-DMA PR
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În 2015 peste 120 de noi angajați, dintre care 54 de femei, aflaţi în perioada de inducție, au fost instruiți în 
special  asupra prevederilor din Codul de Etică și Ghidul Anticorupție.

Toate încălcările Codului de Etică și orice altă nerespectare a legii pot fi raportate de către orice angajat prin 
sistemul de cutii “Vorbește pe șleau“. Acesta este un instrument utilizat de companie şi pentru consultarea 
angajaților, având menirea să îmbunătăţească performanțele companiei prin colectare de feed-back pe diferite 
probleme. Disponibilitatea sistemului este permanentă, în condiţii de în confidențialitate totală. Oricând are 
o dilemă de natură etică, orice angajat SIVECO se poate adresa direct departamentului de Resurse Umane şi/
sau şefului ierarhic.

Codul de Etică este aplicabil tuturor angajaților SIVECO, Consiliului de Administrație, colaboratorilor companiei. 
Toate contractele încheiate de firmă cuprind o clauză prin care organizațiile semnatare se obligă să respecte 
standardele generale de etică precum și  standardele de conduită etică în afaceri specifice SIVECO.

Lupta împotriva corupției și a mitei

Activitățile anticorupție ale companiei sunt prevăzute în Codul de Etică și în Manualul Angajatului. Acesta din 
urmă cuprinde proccedurile interne, valorile, principiile și regulile de conduită pe care angajații SIVECO trebuie 
să le resopecte și să le aplice în activitatea lor în cadrul și în numele societății. Ghidul Anticorupție descrie ce 
este acceptabil și ce nu în comportamentul angajaților SIVECO, în vederea respectării legislației anticorupție 
din România, precum și a oricăror alte legislaţii similare, aplicabile în ţările în care societatea îşi desfăşoară 
activitatea, inclusiv Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) din SUA și Bribery Act din Marea Britanie.

GRI::G4-15, G4-26, G4-56, G4-57, G4-58, G4-DMA HR, G4-HR 3 a., G4 DMA SO

În 2015, în Codul de Etică s-au adăugat reglementări suplimentare în ceea ce privește regimul sponsorizărilor, 
precum și procedurile de evaluare și soluționare a cazurilor de încălcare a Codului de Etică. Codul de Etică 
revizuit este prezentat angajaților companiei după cum urmează:

› La angajare, toți noii angajați sunt incluși într-un program de inducție;

› Sesiuni de training intern organizate pe tot parcursul anului;

› E-mail-uri informative;

› Accesul la formatul revizuit on-line al documentului în rețeaua Intranet;

› Posibilitatea de a consulta documentul tiparit la departamentul de Resurse Umane.

Toti angajații, colaboratorii, furnizorii și clienții SIVECO trebuie respectate pe deplin toate legile interne și 
externe, care interzic oferirea/primirea de plăți necuvenite, cadouri sau orice fel de stimulente către/de la 
orice persoană, inclusiv funcționari, clienți și furnizori publici sau privați. Pentru a întări respectarea acestor 
cerinţe, în 2015 Ghidul Anticorupție a fost revizuit, cu accent deosebit pe criteriile de eligibilitate și de selecție a 
furnizorilor, partenerilor și organizațiilor non-guvernamentale, cu care SIVECO doreşte să colaboreze. Criteriile 
de selecție au fost aliniate principiilor internaționale de bună practică în comunitatea de afaceri.

În cadrul contractelor de servicii ale companiei au fost incluse clauze care prevăd în mod explicit că activitatea 
furnizorilor trebuie să se desfăşoare în strictă conformitate cu principiile anticorupție.



SIVECO România a colaborat la demersul iniţiat de Camera de Comerț Americană în România - AmCham de 
elaborare a Ghidului de Investiții Comunitare. Lansat pe 3 noiembrie 2015, la București, acesta descrie cele 
mai bune practici în domeniu, identificate în activitatea membrilor AmCham precum și a celor mari companii 
din lume, recunoscute la nivel global pentru implicarea lor in comunitate. Ghidul este un instrument util în 
activitatea companiior din România care doresc să se implice activşi să-şi asume răspunderea de a contribui 
la dezvoltarea generală a societăţii.

Acţiunile descrise mai sus se adaugă celor similare întreprinse de companie de-a lungul timpului,                  
consolidându-le. În acest sens, menţionăm aderarea SIVECO România în 2006 la Partnering Against Corruption 
Initiative - PACI, bazată pe un set de principii civice corporatiste definite de Forumul Economic Mondial, în 
colaborare cu Transparency International și Institutul de Guvernanţă Basel.

5http://www.amcham.ro GRI::G4-15; G4 – 16, G4-26, G4-57, G4-58, 
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Transparența

Principiul transparenței este pe deplin înțeles și asumat de către conducerea SIVECO România. Compania 
îşi publică în fiecare an rezultatele financiare prin intermediul mass-media, pe site-ul propriu și le comunică 
la reuniunile sale interne și externe. În anul 2008, în scopul de a asigura un nivel adecvat de transparență și 
de a face publice informații privind performanța economică, socială și de mediu a companiei, conducerea 
companiei SIVECO a decis să publice anual şi rapoartele de sustenabilitate.

De atunci și până în prezent, compania a pregătit și a publicat opt rapoarte, inclusiv pentru activitățile 
desfășurate în 2015. În plus, compania publică rapoartele Communication on Progress (COP) prin care îşi 
reafirmă, în fiecare an, angajamentul faţă de cele 10 principii UN Global Compact și prin care comunică tuturor 
stakeholder-ilor  măsurile puse în aplicare.

Transparența este importantă pentru companie, atât pe plan intern, în relație cu angajații, 
cât și extern, cu clienții, partenerii, furnizorii și alte părți interesate.

Angajații sunt consultați cu privire la diverse aspecte ale activității lor prin întâlniri periodice organizate în 
fiecare departament și în timpul reuniunilor anuale ale companiei. Conform tradiției, şi în anul 2015 a avut loc 
întâlnirea anuală a tuturor angajaților SIVECO, la care conducerea firmei a prezentat realizările anului, planurile 
și liniile de dezvoltare pentru anul 2016. Cu această ocazie, a fost acordată și distincția “Angajatul anului”.

Pentru realizarea prezentului Raport de Sustenabilitate, în 2016 a fost realizată o consultare internă, cu 
participarea a 99 de angajați, pentru a determina cele mai importante aspecte care le-au influențat într-un 
mod semnificativ deciziile și care au avut, totodată, un impact major pentru companie. În cadrul procesului 
de consultare au fost invitați să participe şi clienți, parteneri, furnizori, reprezentanți ai administrației publice, 
ONG-uri, licee, mass-media și alte părți interesate. În fapt, acesta a fost şi primul demers major de consultare 
realizat de SIVECO, în care au fost incluse toate categoriile relevante de stakeholderi.

În tot ceea ce face, SIVECO are grijă și tratează cu respect interesele clienților, angajaților, partenerilor și 
acționarilor săi. Această abordare se realizează prin produsele și soluțiile oferite clienților, printr-o informare 
clară si transparentă, printr-un dialog permanent cu stakeholderii şi prin implementarea Codului de Etică la 
nivelul companiei.

23
GRI::G4-15, G4-26, G4 DMA SO
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3. Dezvoltarea 
sustenabilă în
SIVECO România
3.1. Managementul și obiectivele sustenabilității 
În SIVECO România, sustenabilitatea este considerată un factor fundamental pentru succesul modelului său de 
afaceri pe termen lung, maximizând impactul pozitiv al activității companiei asupra comunității.

Activitățile desfășurate de SIVECO sunt aliniate priorităților și obiectivelor care derivă din Strategia Națională 
de Dezvoltare Durabilă 2013 - 2020 -2030 definită de Guvernul României. Având în vedere rolul esențial al 
tehnologiilor informației și comunicațiilor în realizarea unui mediu competitiv în ţara noastră, prin produsele 
și soluțiile sale, precum și prin proiectele europene pe care le implementează, compania  are mereu în 
vedere creșterea disponibilității și atractivității serviciilor sale, dezvoltarea de conținut și aplicații practice, 
îmbunătățirea educației și sensibilizarea consumatorilor.

Participând, alături de alţi membri ai comunității, la implementarea de proiecte care stimulează prelungirea 
vieţii active, adaptarea condițiilor de muncă și furnizarea de formare profesională pentru persoanele în vârstă, 
cum ar fi proiectul LetltFLOW, SIVECO contribuie în mod direct la realizarea unei priorități naționale, respectiv 
aceea de a menține în activitate angajații vârstnici, inclusiv a celor aflaţi la vârsta pensionării dar care doresc 
să lucreze mai departe6.

Continuând să dezvolte soluții și produse noi, cum este soluția pentru Managementul Fermelor, lansată 
în 2015, SIVECO contribuie la creșterea numărului de ferme viabile, competitive comercial precum și 
la reducerea ponderii economice a agriculturii de subzistență.

6National Sustainable Development Strategy 2013 – 2020 -2030 GRI: G4-2, G4 DMA SO, G4-SO1

Sprijinind România în procesul de armonizare a sistemului 
său de sănătate cu cele existente în statele membre UE, de 
peste un deceniu, SIVECO România proiectează, integrează 
și întreține sistemele informatice din domeniul sănătăţii la 
nivel național.
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Printr-un dialog continuu cu toate părțile interesate, SIVECO România identifică aspectele esenţiale din punct 
de vedere economic, social și ecologic pentru activitatea sa sau care au influență asupra evaluărilor și deciziilor 
stakeholder-ilor companiei. Mai mult decât atât, dialogul cu stakeholder-ii permite companiei să identifice 
şi oportunități menite să contribuie la stimularea inovației în firmă și să creeze o dezvoltare durabilă, în 
concordanță cu strategia națională și europeană de sustenabilitate. 

SIVECO recunoaşte şi împărtăşeşte cele zece principii definite de ONU în domeniul drepturilor omului, muncii, 
mediului înconjurător și anti-corupției, care își au originea în Declarația Universală a Drepturilor Omului, 
Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile fundamentale și dreptul la muncă, Declarația 
de la Rio privind mediul și dezvoltarea și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției. 

“Sustenabilitatea este o alegere naturală pentru compania noastră, deoarece 
considerăm că rațiunea de a exista a companiei este crearea de software care 
contează pentru toţi stakeholderii noştri. Printr-un dialog constant, activ și deschis 
cu administrația publică, cu clienții, furnizorii, partenerii comerciali şi angajații 
noştri, precum și cu organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) și instituțiile de 
învățământ, SIVECO îşi propune să contribuie, în mod constructiv și proactiv, la 
identificarea de soluții concrete, menite să rezolve problemele comunității, creând 
valoare pentru toate părțile interesate.”

SIVECO România recunoaște importanța includerii principiilor de sustenabilitate în fiecare 
etapă a lanțului său de valori. În consecinţă, de 8 ani, şi-a asumat realizarea Raportului 
de Sustenabilitate. În 2015, pentru prima dată, ca urmare a deciziei managementului 
SIVECO România, realizarea raportului s-a bazat pe o analiză de materialitate realizată 
pe baza recomandărilor GRI G4.

GRI: G4-15, G4-36, G4-37

La nivel organizațional, aspectele care vizează raportarea în domeniul sustenabilităţii este gestionată de către 
Departamentul de Marketing & Comunicare, care are responsabilităţi legate de consultarea părților interesate, 
identificarea priorităților organizaţiei, realizarea și diseminarea Raportului de Sustenabilitate în conformitate 
cu liniile directoare G4 GRI. Fiecare departament are obligaţia să implementeze și să-şi monitorizeze proiectele 
specifice, contribuind la îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu ale companiei. Toate 
aspectele legate de sustenabilitate sunt verificate și validate de către Consiliul de Administrație, care, pe baza 
informațiilor rezultate din consultarea părților interesate, stabilește, în fiecare an, in conformitate cu strategia 
de dezvoltare a companiei, obiectivele de sustenabilite pentru perioada următoare.

Anca Crahmaliuc, Director Marketing & Comunicare
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Obiectivele de sustenabilitate ale SIVECO

Propagarea principiilor de 
etică și anticorupție pe 
întregul lanț de valori

Obiectiv: 
Zero incidente etice și/sau 

cazuri de corupție

Perioada: 2015-2017

Etică

Creșterea implicării în 
proiecte de Cercetare & 

Dezvoltare

Obiectiv:
Cel puțin un proiect in 
următoarele domenii: 

Educație, Mediu, Prelungirea 
vieţii active 

Inovare

Continuarea introducerii 
noilor tehnologii digitale 

în domeniul sistemelor de 
sănătate și educaționale

Obiectiv: 
Cel puțin un proiect 

implementat 

Impact asupra comunității 

Continuatea investițiilor în 
capitalul uman, în scopul de 
a atrage și a păstra angajaţii 

valoroşi

Obiectiv: 
Investiții de
80000 Euro 
în capitalul 

umanEvoluţia echipei

SIVECO România SA îşi asumă implicarea în realizarea obiectivelor de sustenabilitate adoptate de ONU la 25 
septembrie 2015. În virtutea misiunii sale, în concordanţă cu activitățile intreprinse în domeniul educației și 
având în vedere contribuția sa constantă la promovarea inovației şi a incluziunii digitale, SIVECO contribuie 
la realizarea următoarelor Obiective de Dezvoltare Durabilă Globală: Obiectivul 4 - Educaţia de calitate și 
Obiectivul 9 - Industrie, inovare și infrastructură.

GRI: G4-15, G4 DMA SO, G4-SO1
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3.2. Consultarea părților interesate (stakeholderilor)
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În calitate de lider regional în domeniul IT, SIVECO România înţelege şi îşi asumă faptul că activitățile sale au un 
impact semnificativ asupra tuturor stakeholderilor săi relevanţi. Din acest motiv, compania a pus în funcţiune un 
amplu proces de consultare şi implicare a tuturor părților interesate, astfel încât să poată identifica potenţiale 
oportunități și riscuri.

Stakeholderii sunt identificaţi și prioritizaţi pe baza unei metodologii specifice, care ia în considerare două 
variabile: influența și interesul părților interesate asupra companiei. Realizarea anuală a acestei analize dă 
imaginea reală, clară a nevoilor staheholderilor și a celor mai potrivite modalităţi de a le gestiona pentru a 
răspunde așteptărilor lor.

Strategia SIVECO România de implicare a părților interesate se bazează pe un dialog deschis, constant și 
transparent, care oferă diverse canale de comunicare și de contact. Ea permite crearea unei relații strânse cu 
toate părțile interesate, răspunzând în mod corespunzător și la timp nevoilor lor. Întregul proces se desfăşoară 
în conformitate cu principiile GRI-G4.

În mod normal, consultarea clienților și angajaților se efectueaza anual,  rezultatele procesului regăsindu-se în 
strategia de dezvoltare a companiei. SIVECO pune, totodată, la dispoziţie clienților săi posibilitatea de a trimite 
recomandări, alerte sau diferite semnalări, în mod continuu, pe toată durata implementării unei soluții, prin 
aplicația informatică numită JIRA. Acelaşi mecanism de consultare continuă se aplică pentru toți angajații, prin 
sistemul de cutii ”Vorbește pe șleau”

Sistemul de management al stakeholderilor SIVECO 

GRI: G4 – 18, G4-24, G4-25, G4-26, G4 DMA PR, G4-PR5
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Subiecte importante pentru clienții noștri

Calitatea Serviciilor

Profesionalismul Angajaților

Timpul de intervenție 

Comunicarea

Timpul de livrare

Grija față de client

Transparența

Subiecte importante pentru angajații noștri 

74% dintre angajații SIVECO consideră că au fost implicați în 2015 în activități care au contribuit 
la dezvoltarea lor profesională.

86% dintre angajații SIVECO consideră că programul de economisire a resurselor promovate în 
cadrul companiei este eficient.

81% dintre angajații SIVECO consideră că este utilă sensibilizarea cu privire la acțiunile anuale 
de sustenabilitate ale companiei

Sursa: Chestionarul referitor la satisfacția angajaților SIVECO 2015

GRI: G4 – 18, G4-24, G4-25, G4-26, G4 DMA PR, G4-PR5

Sursa: Chestionarul referitor la satisfacția clienților SIVECO 2015
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3.3. Materialitate: identificare, prioritizare, 
validare, analiză

Pentru elaborarea Raportului de Sustenabilitate 2015, SIVECO România a realizat o analiză de materialitate 
în conformitate cu indicaţiile Ghidului Internațional GRI-G4. În acest sens, procesul de raportare s-a axat pe 
identificarea aspectelor materiale economice, sociale și de mediu, evaluându-se impactul lor în interiorul și în 
exteriorul companiei (ce contează, unde contează).

Identificare
În prima etapă a analizei de materialitate, cu ajutorul unui consultant, SIVECO România a efectuat o analiză internă și 
externă, pentru a identifica o primă listă de subiecte relevante. Au fost realizate interviuri cu conducerea companiei, echipa 
extinsăde management şi angajaţii cheie ai companiei. Concomitent, au fost analizate numeroase surse de informații  
naționale și internaționale, între care şi studiul “TIC și dezvoltarea durabilă: o evaluare a materialitatii pentru industria 
TIC” realizat de Global e-Sistainability Initiative (GeSi). De asemenea, a fost făcută o evaluare a principalelor tendințe 
de sustenabilitate din sectorul IT. La finalul acestor activități, a fost elaborată prima listă de aspecte relevante pentru 
companie. În conformitate cu principiile GRI G4, lista propusă a fost transmisă spre verificare şi validare membrilor 
Consiliului de Administrație și stakeholderilor celor mai importanţi.  Procesul de consultare s-a desfăşurat online.  Lista a 
fost finalizată prin gruparea celor 125 de aspecte relevante în 7 macro-categorii.
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The impact on the organizationLOW

LOW

HIGH

HIGH

Guvernare și Management
Relația cu Comunitatea
Protecția mediului
Performanța economică
Relația cu Clienții 

Relația cu Angajații 
Relația cu Furnizorii 

MATRICEA DE MATERIALITATE SIVECO 2015

GRI: G4-18, G4-19, G4-26

G1 - Etică
G2 - Anticorupție
G3 - Transparența organizației 
G4 - Conformitatea cu legea 
G5 - CSR și Sustenabilitate 

P1 - Inovare
P2 - Confidențialitate
P3 - Fonduri europene 
P4 - Plan de redresare în caz de dezastre 
A1 - Programe de instruire
S1 - Proiecte de interes major pentru 
comunitate 
S2 - Contribuție la incluziunea digitală 
S3 - Programe de Internship

C1 - Calitatea produselor și a soluțiilor 
C2 - Managementul reputației 
C3 - Timpul de răspuns
C4 - Canale de comunicare cu 
stakeholderi externi 
M1 - Politica și sistemul de management 
al mediului
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Validare
Procesul de analiză a materialităţii și cele 18 aspecte materiale determinate au fost validate de către membrii Consiliului de 
Administrație al SIVECO România. În același timp, a avut loc și un proces de verificare a validităţii rezultatelor obţinute cu un număr 
restrâns de stakeholderi interni, cu scopul de a afla punctul lor de vedere.

Analiză
Având în vedere că aceasta este prima analiză de materialitate realizată de SIVECO România, conducerea companiei a decis ca 
procesul de actualizare a rezultatelor unor analize similar să se facă în fiecare an prin colectarea informațiilor utile din evoluția pieței 
și din dialogul continuu cu stakeholderii relevanţi. 

Granițele aspectului materialității 

Aspect Material Indicatori GRI În SIVECO România În afara SIVECO România

Guvernare și Management

Etică
-DMA SO, G4-DMA PR, G4-DMA HR, 
G4-15, G4-26, G4-27, G4-56, G4-57, 
G4-58, G4-HR3

Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și parteneri comer-
ciali, parteneri de proiecte europene, 
mass-media, ONG-uri, autorități publice, 
instituții de învățământ

Anticorupție
G4-12, G4-15, G4-16, G4-26, G4-27, G4-
56, G4-57, G4-58, G4-DMA HR, G4-HR3a, 
G4-DMA SO, G4-SO3

Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și parteneri comer-
ciali, parteneri de proiecte europene, 
mass-media, ONG-uri, autorități publice, 
instituții de învățământ

Transparență G4-15, G4-26, G4-27, G4-DMA SO Întreaga organizație
Clienți, partenerii de proiecte europene, 
NGOs, ONG-uri, autorități publice, 
instituții de învățământ

Conformitate cu legea
G4-DMA SO, G4-DMA PR, G4-DMA HR, 
G4-15, G4-26, G4-27, G4-56, G4-57, 
G4-58, G4-HR3

Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și parteneri comer-
ciali, parteneri de proiecte europene, 
mass-media, ONG-uri, autorități publice, 
instituții de învățământ

CSR și Politica de sustenabilitate 
G4-2, G4-18, G4-19 G4-24, G4-25, G4-
26, G4-27, G4-DMA SO, G4-SO1, G4-15, 
G4-36, G4-37,G4-DMA PR, G4-PR5

Întreaga organizație Clienți, parteneri de proiecte europene, 
ONG-uri, instituții de învățământ

În procesul de analiză a domeniului în care au impact aspectele materiale identificate, a rezultat că fiecare 
dintre ele are un impact atât în interiorul cât și în afara organizației, diferențele apărând în ceea ce privește 
intensitatea impactului. Pe de o parte, există aspecte transversale, relevante pentru toţi stakeholderii, cum 
sunt: etica, anticorupție, transparența organizatiei și conformitatea cu legea. Pe de altă parte, există aspecte 
care sunt fie mai relevante în interiorul companiei, fie în afara ei.

GRI: G4 -18, G4 – 20; G4 - 21, G4-DMA PR

Prioritizare
În timpul acestei faze, pentru a determina impactul aspectelor identificate asupra companiei, acestea au fost 
analizate din patru perspective de afaceri. Au fost consultaţi stakeholderii pentru a înțelege nivelul de importanță 
mai mare pentru fiecare dintre ei. Au fost organizate interviuri cu angajaţi cheie și a fost trimis un chestionar 
la peste 300 de stakeholderi. Procesul de consultare a implicat următoarele categorii de stakeholderi SIVECO: 
acționari, management, angajați, clienți, parteneri de proiecte europene și naționale, furnizori, media, ONG-uri, 
instituții de învățământ, administrație publică și alți membri ai comunității. Rezultatele procesului de consultare 
au fost evaluate în raport cu nivelul de importanță al fiecărei categorii de stakeholderi, astfel încât să se determine 
influența fiecărui aspect material asupra evaluărilor stakeholderilor. Rezultatul a constat în identificarea a 34 de 
aspectele materiale, care au fost grupate în 18 categorii.
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Aspect Material Indicatori GRI În SIVECO România În afara SIVECO România

Performanța SIVECO

Inovare G4-14, G4-27, G4-DMA PR, G4-PR5, Întreaga organizație Clienți, parteneri de proiecte europene, 
Mass-Media, instituții de învățământ

Confidențialitate G4-DMA PR, G4-PR8c Întreaga organizație Clienți, parteneri de proiecte europene, 
Mass-Media, autorități publice 

Fonduri Europene G4-27, G4-DMA SO, G4-SO1, G4-DMA PR Întreaga organizație
Parteneri de proiecte europene, 
Mass-Media, autorități publice, instituții 
de învățământ

Plan de refacere în caz de dezastru G4-2, G4-14, G4-DMA EC, G4-EC7, G4-
EC8, G4-DMA SO, G4-SO1 Întreaga organizație Clienți, parteneri de proiecte europene, 

autorități publice

Echipa: pasiune și inovare

Programe de formare

G4-9, G4-11, G4-DMA LA, G4-LA2, 
G4-LA9, G4-10a, G4-LA11, G4-DMA HR, 
G4-26, G4-27, G4-57, G4-58, G4-DMA 
SO, G4-HR4b

Întreaga organizație Programe de instruire

Software care contează pentru Comunitate 
Proiecte de interes major pentru 
comunitate G4-27, G4-2, G4-DMA SO, G4-SO1 Întreaga organizație Mass-Media, parteneri de proiecte 

europene, autorități publice

Contribuția la incluziunea digitală G4-27, G4-DMA SO, G4-SO1, Întreaga organizație
Mass-Media, parteneri de proiecte 
europene, autorități publice, instituții de 
învățământ

Programe de Internship G4-27, G4-DMA SO, G4-SO1 Întreaga organizație
Clienți, parteneri de proiecte europene, 
autorități publice, instituții de 
învățământ

Clienții sunt prioritari pentru SIVECO

Calitatea produselor și a soluțiilor G4-4, G4-8, G4-27, G4-26, G4-DMA PR, 
G4-PR5 Întreaga organizație

Clienți, parteneri de proiecte europene, 
Mass-Media, autorități publice, instituții 
de învățământ

Managementul reputației G4-27, G4-DMA PR, G4-PR8c Întreaga organizație Clienți, parteneri de proiecte europene, 
Mass-Media, autorități publice

Receptivitate G4-27, G4-DMA SO, G4-DMA PR, G4-
PR7b Întreaga organizație Clienți, Mass-Media, autorități publice, 

parteneri de proiecte europene
Canalele de comunicare cu părțile 
interesate externe

G4-PR7, G4-DMA PR, G4-24, G4-26, 
G4-27 Întreaga organizație Clienți, autorități publice, parteneri de 

proiecte europene

Politici și sistemul de management de mediu
Politici și sistemul de management de 
mediu G4-27, G4-DMA EN, G4-EN3a, G4-EN23a Întreaga organizație Clienți, autorități publice, parteneri de 

proiecte europene

GRI: G4 – 20; G4 - 21
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4. Performanțele 
SIVECO

Inovare

Având în vedere că SIVECO funcționează într-o industrie care evoluează rapid, capacitatea de a crea inovare 
este esențială pentru succesul sau. Strategia de inovare SIVECO se bazează pe o activitate intensă de cercetare 
și dezvoltare, care are două componente principale:  

 › Participarea la proiecte europene de cercetare și dezvoltare de pionierat care să permită companiei să 
evalueze atractivitatea manifestată de comunitățile pentru anumite soluții IT de ultimă generație și să  dezvolte 
și testeze soluția într-un mediu protejat.

 › Colaborarea cu clienții săi în scopul de a identifica idei inovatoare, cu un mare potențial de piață

Conform studiului  Deloite CE Corporate R & D Report pe 2014 care demarat în 10 țări din Europa Centrală, 
cele mai multe dintre companii consideră activitățile de cercetare și dezvoltare ca fiind un element important 
pentru îmbunătățirea competitivității lor economice. Cu toate acestea, în România, cheltuielile de cercetare 
și dezvoltare reprezintă doar 0,49% din PIB, cea mai mare parte (peste 5%) fiind realizate de 22% dintre 
companiile care operează în sectorul IT, media și telecomunicații.

SIVECO România are un departament dedicat pentru dezvoltarea și implementarea activităților de cercetare și 
dezvoltare și este, de asemenea, o unitate de cercetare și dezvoltare autorizată de către autoritățile naționale 
pentru Cercetare Științifică din România - ANCSI. În această calitate, SIVECO a participat de-a lungul anilor 
la implementarea mai multor proiecte de cercetare-dezvoltare, în parteneriat cu prestigioase universități și 
centre de cercetare, la nivel național și internațional.

Considerați utilă pentru nevoile și cerințele dvs. 
de afaceri extinderea portofoliului actual de 

servicii / soluții SIVECO România?

Da Nu Nu știu 

35%

10%

55%

Implementând inovarea,  SIVECO urmărește pe 
de o parte, identificarea unor soluții concrete 
pentru problemele comunității și crearea de 
locuri de muncă și, pe de altă parte, satisfacerea 
nevoii clientului de produse și soluții noi și 
îmbunătățite.

Preocuparea companiei pentru inovare o 
determină  să anticipeze nevoile clienților și 
în consecință să adapteze în mod constant  
produsele și soluții.

7 http://www2.deloitte.com/ro/en/pages/about-deloitte/articles/cercetare-dezvol-
tare.html 

GRI: G4-14, G4 DMA PR, G4-PR5

Chestionarul SIVECO  de Evaluare a satisfacției clienților 2015 
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SPEECH XRAYS - Soluție inovatoare de analiză acustică de voce și de 
verificare audio-vizuală a identității

10 lideri în soluții de securitate digitale din Franța, Anglia, Grecia, Estonia și România implementează o 
soluție inovatoare pentru identificarea persoanelor pe baza analizei de voce și a caracteristicilor fizice 
faciale (analiza feței și a mișcării buzelor) în cadrul proiectului de cercetare european Orizont 2020 
SpeechXRays “BMulti-channel biometrics combining acoustic and machine vision analysis of speech, 
lip movement and face”. SIVECO România realizează integrarea, inter-operabilitatea și portabilitatea 
soluției biometrice.

Proiectul combină doua tehnici: recunoaștere vocală prin utilizarea caracteristicilor acustice și 
recunoașterea biometrică prin metode multiple, incluzând modele statice şi dinamice de recunoaștere 
facială, analiza automată a vocii, a mișcarii buzelor și a feței.

Această tehnologie este testată în 3 locații pilot din România și Grecia, de către 2.000 de utilizatori, în 
trei domenii diferite, respectiv, în cadrul unei instituții cu cerințe ridicate de securitate, în domeniul 
medical și pe piaţa de larg consum.

Proiectul propune o abordare științifică nouă a datelor biometrice de voce prin cercetarea fiziologiei 
vocii umane, pornind de la faptul că,  vocea fiecărui individ are praguri acustice precise, unice. În 
cadrul proiectului SpeechXRays o atenţie speciuală este acordată asigurării confidențialității datelor 
biometrice utilizate.

Prelungirea vieţii active

LetltFLOW – este un proiect având misiunea să dezvolte şi să implementeze un sistem care asistă 
angajaţii cu vârste avansate dintr-un spital (în principal, asistentele medicale) să-şi îndeplinească 
sarcinile cotidiene și pentru a se adapta procedurilor și metodelor noi introduse în fluxul zilnic de 
lucru. Soluția trebuie să îndeplinească două cerințe majore: să suţină managementul schimbării 
(materializat prin proceduri, metode, instrucțiuni, protocoale) din instituții şi să ajute la adoptarea 
tehnologiilor de vârf de către persone mai în vârstă, îndrumându-le în îndeplinirea sarcinilor de zi 
cu zi la locul de muncă, sporindu-le acestora eficiența, eficacitatea, viteza de reacție și confortul 
personal.

În 2015, a demarat implementarea uneia dintre etapele de bază ale proiectului prin dezvoltarea 
modulelor componente funcționale. 

GRI: G4-14
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Confidențialitate 

Conform studiului “TIC si Dezvoltarea durabila” publicat de Global e-Sustainability Initiative – GeSI, 
confidenţialitatea  este una dintre temele cele mai relevante referitoare la drepturile omului, pentru companiile 
TIC. Dreptul la confidenţialitate este menționat în articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. 
Aceasta menționează “că toți oamenii sunt protejaţi prin lege împotriva oricăror imixtiuni sau atacuri asupra 
confidenţialităţii datelor lor personale”. În acest sens, companiile au dezvoltat politici interne care le ajută să își 
îndeplinească obligația de a respecta acest drept al omului, pentru gestionarea într-un mod adecvat a datelor 
confidențiale (cum ar fi cele personale), asigurând respectarea dreptului la intimitate a fiecărui individ.

SIVECO acordă o mare atenție procesării și protejării datelor personale ale angajaților, clienților, partenerilor 
și ale altor categorii de stakeholderi, precum și a altor date confidențiale. Confidențialitatea datelor este strict 
reglementată intern, în Codul de Etică, in Manualul Angajatului și în alte proceduri interne și externe, inclusiv 
prin clauze speciale în cadrul contractelor. 

În cadrul SIVECO România informațiile confidențiale, referitoare la companie, clienții și partenerii săi, sunt 
disponibile numai acelor angajați care au nevoie de aceste informații în conformitate cu fișa postului. Fiecare 
angajat semnează la angajare un contract de confidențialitate, care prevede în mod explicit obligația de a 
proteja confidențialitatea datelor. Angajații care intră în posesia unor informații confidențiale sunt obligati să 
nu folosească aceste informații în scopuri personale și să nu le dezvăluie altor persoane.

Datele cu caracter personal ale angajaților, ale grupurilor țintă din cadrul diverselor proiecte finanțate din 
fonduri europene, în care SIVECO participă în calitate de partener sau solicitant, sunt gestionate de angajaţii 
din departamentul de resurse umane, precum și de către managerul de proiect, după caz.

SIVECO România deţine calitatea de operator de date cu caracter personal înregistrat la  Registrul Autorității 
Naționale de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sub nr. 18246, domeniul “publicitate 
si marketing “. Înregistrarea este conformă cu legea nr.  677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și amendată și Legea nr. 
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice.

În stabilirea specificaţiilor de securitate, compania aplică un set complex de politici și proceduri de securitate  
de natură tehnică, informatică, organizatorică și logistică, astfel încât să asigure un nivel rezonabil de securitate 
pentru toate informațiile confidențiale.

GRI: G4 DMA PR
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SIVECO a adoptat măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal 
și a altor date confidențiale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii 
sau accesului neautorizat, precum și măsuri pentru depozitarea lor în condiții de siguranță, cum ar fi: acces 
la informaţii după identificarea și autentificarea utilizatorului,  diferenţierea tipului de acces, procedurarea 
modului de colectare a datelor , de backup, pe calculatoare și pe dispozitive de acces, definirea de fișiere 
de acces, institurea de sisteme de telecomunicații, instruirea personalului privind utilizarea calculatoarelor, 
tipărirea datelor, etichetarea corespunzătoare a documentelor cu caracter confidențial, securizarea accesului 
la rețeaua SIVECO din rețele externe și din reţeaua wireless din sediul SIVECO România. În plus, în cadrul 
tuturor contractelor companiei au fost incluse clauze care prevăd în mod explicit că fiecare parte semnatară 
își asumă obligația de a păstra, de a trata ca fiind confidențiale și de a nu divulga unei terţe părţi, timp de 
5 ani de la încetarea contractului, informațiile confidenţiale de afaceri sau orice informații marcate ca fiind 
confidențiale și de a nu utiliza aceste informații în alte scopuri decât cele prevazute in contract.

O atenție deosebită este acordată de companie procesulului de gestionare a “amprentei digitale”. În prezentul 
raport, considerăm “amprenta digitală” ca reprezentând acel set unic de activități, acțiuni și comunicări de tip 
digital, care lasă o amprentă pe internet având o legătură cu SIVECO sau aflându-se pe serverul companiei care 
îi găzduieşte site-ul web. Această “amprentă” poate conduce la identificarea utilizatorului sau a dispozitivului 
utilizat pentru acces la Internet. Există specialiști în domeniu, care promovează ideea că aceste date pot fi 
asimilate celor cu caracter personal și ar trebui să beneficieze de aceeași protecție prevăzută de lege cu privire 
la acest tip de informație. SIVECO România respectă confidențialitatea acestor informații, în conformitate cu 
politica sa în domeniu (http://www.siveco.ro/en/about-siveco-romania/terms-and-conditions ).

Compania respectă dreptul angajaților de a-și exprima liber opiniile, inclusiv prin bloguri personale și rețele 
sociale. Totodată, Codul de etică prevede că angajații au obligația să se asigure că textele publicate de ei nu 
aduc atingere în nici un fel imaginii, reputației și intereselor SIVECO, a partenerilor, clienţilor şi stakeholder-ilor 
săi.

În 2015, compania a continuat să aplice setul de măsuri menit să asigure o bună gestionare a tuturor datelor 
cu caracter personal și confidențiale, nefiind înregistrat niciun incident legat de acest aspect.

GRI: G4 DMA SO, G4-SO1, G4-DMA PR, G4-PR 8.c
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Fonduri Europene
De-a lungul anilor, SIVECO România a contribuit la numeroase proiecte importante, finanțate de Uniunea 
Europeană (peste 20 de contracte semnate).

SIVECO România are un departament dedicat pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor europene și 
dispune de expertiză solidă în realizarea de proiecte finanțate din diferite surse de finanţare, cum sunt: Fondul 
Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul-Cadru pentru Cercetare al UE 
(FP7) și Programul Horizon 2020. Proiectele implementate de SIVECO și finanțate de către Uniunea Europeană 
au un impact social semnificativ pentru mai mult de 200.000 de beneficiari, reprezentând un instrument 
important în atingerea obiectivului de extindere a business-ului internaţional al companiei.

În ultimii ani, SIVECO România a implementat, în calitate de solicitant, partener sau contractor mai multe 
proiecte cofinanțate din fonduri europene în următoarele programe:

1. Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

2. Programul Operațional Sectorial pentru Creșterea Competitivității Economice (POS CCE)

3. Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu)

“Proiectele noastre sporesc şansele de angajare pe piaţa muncii, prin 
îmbunătățirea nivelului de specializare, generează dezvoltare locală și, 
probabil, cel mai important, stimuleaza dezvoltarea economică și socială.”

Mădălin Moise, Directorul Departamentului de Presales

Proiectele implementate de SIVECO:
 
• asigură buna utilizare a instrumentelor educaționale moderne
• creează  competențe pentru o societate incluzivă
• oferă instrumente pentru eliminarea stereotipiilor
• cresc oportunitățile de ocupare a forţei de muncă prin îmbunătățirea nivelului de 
specializare
• generează dezvoltare locală
• contribuie la reducerea decalajului digital
• dezvoltă competențe manageriale și antreprenoriale
• stimulează inițiativele antreprenoriale pentru o dezvoltare durabilă

GRI: G4 DMA SO, G4-SO1,
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Cei peste 200.000 de beneficiari naţionali ai proiectelor finanţate din fonduri europene 
aparţin următoarelor categorii:

 • cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar
 • elevi şi studenţi
 • formatori
 • medici şi asistente medicale
 • şomeri din zona urbană şi rurală
 • manageri din zona urbană şi rurală 
 • femei aflate în căutarea unui loc de muncă
 • angajaţi din transporturi feroviare, transporturi aeriene, din sectorul energetic,
   financiar-bancar, morărit şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, construcţii 
 • angajaţi din domeniul asistenţei sociale
 • persoane cu dizabilități
 • tineri antreprenori

În 2015, SIVECO a implementat și finalizat peste 20 proiecte în domeniul dezvoltării resurselor umane, 
contribuind la realizarea următoarelor obiective naționale: promovarea unei educații si instruiri  continue şi de 
calitate, inclusiv in învățământul superior și în cercetare; promovarea culturii antreprenoriale și îmbunătățirea 
calității și productivității muncii; facilitarea inserției de lungă durată pe piața muncii a tinerilor și a șomerilor; 
dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive; promovarea inserției / reinserției pe piața 
muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; îmbunătățirea serviciilor publice de ocupare a forței 
de  muncă; facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

În perioada 6 ianuarie 2014 - 06 iulie 2015, SIVECO România în parteneriat cu Agențiile județene de Ocupare a Forței 
de Muncă din Botoșani, Timiș, Argeș, Bacău, Buzău, Tulcea, Vrancea, Asociația  “Aproape de tine” Iași și Asociația 
comunitară pentru unitate și mediere Vaslui, au implementat  proiectul “CompEtent- dezvoltarea competențelor 
angajaților Serviciului Public de Ocupare (SPO) pentru creșterea calității și eficienței serviciilor prestate “, un 
proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor umane 2007 - 2013. 

Proiectul a urmărit:

să dezvolte competențe specifice (management de proiect, limba engleză, prelucrarea datelor și 
interpretarea pieței forței de muncă, consiliere profesională și mediere a muncii axate pe nevoile 
clientului) pentru 160 de angajați ai SPO din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud și Vest, 
cu scopul de a sprijini prin acţiuni inovatoare noile structuri organizatorice și de management ale SPO, 
inclusiv prin stabilirea unor parteneriate internaționale, în cadrul unor programe complexe de formare 
autorizate;

să implementeze, să dezvolte și să promoveze la nivel naţional un model inovativ de dezvoltare a 
competențelor pentru portalul de eLearning al personalului SPO.

-

-

GRI: G4 DMA SO, G4-SO1
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Acestor realizări majore  li se adaugă cele peste 20 de proiecte dezvoltate pentru organizații ale Comisiei 
Europene. Pentru semnarea acestor contracte, SIVECO a participat la un proces riguros de selecție organizat 
de Comisia Europeană și a reușit să convingă prin proiecte de calitate, valoarea adăugată a parteneriatelor 
create și nivelul de inovare a soluțiilor propuse.

De-a lungul timpului, au fost semnate următoarele contracte, direct cu Comisia Europeană și alte instituții 
europene:

 › Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Proiecte: portalul CORDIS , portalul Comun, Liferay, 
ColdFusion  - aplicație administrativă;

 › Comisia Europeană  - Directoratul General pentru Justiție și Consumatori, Agenția Executivă 
pentru Alimentaţie, Sănătate și Consumatori, Proiecte: Consumer Classroom, Consumer Champion;

 › Directoratele Generale ale Comisiei Europene și agențiile lor cu sediul  în Bruxelles, Luxemburg 
și Ispra, Proiect: DeSIS (furnizarea de servicii externe pentru dezvoltare, studii și suport pentru sisteme 
informatice);

 › Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, Proiect:sistem de management al  documentelor 
și de gestionare a fluxului de lucru;

 › EuropeAid, Proiect: Sistem Informatic Geografic);

 › Eurostat - Institutul de Statistică al Uniunii Europene, Proiect: sistem integrat pentru date 
spațiale

 › Banca Europeană de Investiții - Programul JASPERS, un important instrument al politicii de 
coeziune a UE, Contract de consultanță.

În timp, SIVECO şi-a construit o puternică echipă de cercetare si dezvoltare, cu expertiză dobândită în numeroase 
proiecte europene în care SIVECO a furnizat tehnologie de vârf.

 › Partener tehnologic în proiecte de cercetare-dezvoltare;

 › Furnizor de tehnologii și produse proprii, cu referințe europene;

 › Experți în implementarea de proiecte internaționale;

 › Parteneriat de încredere cu universități și institute de cercetare europene în zone cheie ale 
cercetării și dezvoltării.

În 2015, participarea SIVECO în proiectele de cercetare și dezvoltare a fost aliniată direcţiilor strategice de 
cercetare și dezvoltare ale companiei: Educație, Mediu și Prelungirea vieţii active.

GRI: G4 DMA SO, G4-SO1
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Proiectul MEDiATE, în care SIVECO România colaborează ca partener, are ca scop proiectarea și construirea 
unei platforme de comunicare, bazate pe o soluție de tip “open-service”, dedicate sprijinirii persoanelor în 
vârstă. Proiectul reprezintă o inițiativă a Comisiei Europene, având ca obiectiv asistarea seniorilor și includerea 
tehnologiei în viața lor de zi cu zi. Proiectul este coordonat de Centrul de Cercetare Public Henri Tudor din 
Luxemburg, avand ca parteneri Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Elveția), Fondation Suisse pour 
les Téléthèses (Elveția), Pôle de Gérontologie INTERREGIONALE Bourgogne Franche-Comté (Franța), SIVECO 
(România ), EGLU (Danemarca), Camera Contact (Franța), Dessine-Moi Mon Répit (Franța). În 2015, au fost 
implementate și finalizate ultimele două faze ale proiectului.

SIVECO sprijină colaborarea activă între generații de profesionişti prin proiecul de cercetare ProMe

În cadrul proiectului ProMe(Professional Intergenerational Cooperation and Mentoring) SIVECO dezvoltă 
o platformă de mentorat IT care permite schimbul de cunoștințe profesionale între persoanele în prag de  
pensionare și tinerii aflaţi la începutul carierei lor profesionale sau care, pur și simplu, doresc să-şi lărgească 
orizontul de cunoștințe. Cele două grupuri joacă cele două roluri: de Mentor și  de Elev.

„Oamenii îşi caută locul şi rolul în societate, la orice vârstă. Proiectul 
ProMe vizează incluziunea socială, învățarea pe tot parcursul vieții și 
colaborarea între generații prin intermediul unor instrumente virtuale,  cu 
scopul obținerii de beneficii reciproce. Pensionarea este un moment în care 
oamenii îşi pun problema modului în care urmează să-și petreacă timpul. 
Se impune, de aceea, nevoia găsirii unor noi modalități de angrenare  a 
vârstnicilor în activități care le oferă un statut social și un pic de apreciere 
din partea comunității. Platforma ProMe este o astfel de zonă socială 
dedicată, unde generații diferite se întâlnesc și îşi împărtășesc expertiza 
și competențele.” 

Otilia Bularca, responsabil de proiect 

Proiectul este coordonat de Universitatea Paris-Lodron din Salzburg. SIVECO România și Gluck Olanda sunt 
partenerii care asigură proiectarea și dezvoltarea sistemului informațional în acest proiect, în timp ce AGIR 
(Asociatia Inginerilor General din România), NFE (Fundația Națională pentru Vârstnici, Țările de Jos) și EURAG 
Austria sunt organizațiile care facilitează dezvoltarea cercetării sociologice la nivelul utilizatorilor finali ai 
aplicației. Promovarea și vizibilitatea proiectului sunt asigurate de către Inventya Ltd (UK).Mai multe detalii 
despre proiectul de cercetare și dezvoltare implementat de SIVECO România se pot găsi la:

 http://rd.siveco.ro/portal/c/document_library/get_file?folderId=16629&name=DLFE-2208.pdf
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Planul de redresare în caz de dezastru
Fie că este vorba despre fenomene naturale, cum ar fi furtuni sau cutremure, fie de accidente cauzate de 
acțiunile omului sau pur și simplu de situații imprevizibile, o companie, la fel ca și o comunitate trebuie să 
fie pregătită să facă față acestor evenimente, care i-ar putea pune în pericol, i-ar putea opri complet sau 
parțial activitățile. Oamenii au învăţat în timp cum să se comporte în aceaste situații, cum să intervină, cum să 
diminueze efectele negative, cum să organizeze misiuni de salvare. În plus, ei au conştientizat nevoia de a-şi 
întări capacitatea de reacție şi de management a situaţiilor de criză.

O companie trebuie să aibă un sistem care sa-i permita să gestioneze cât mai eficient orice fel de incidente 
perturbatoare și să se redreseze pentru a reveni la situația inițială într-un timp cât mai scurt posibil. Un astfel 
de sistem ar trebui să se bazeze pe capacitatea organizației de a identifica și analiza riscurile, capacitatea de 
reacție și atenuarea tuturor riscurilor asociate.

Conducerea SIVECO acordă o mare atenție asigurării continuității proceselor de afaceri în cazul unui dezastru 
sau unei întreruperi a  serviciilor sale cauzată de factori aflați în afara controlului companiei. În acest sens, 
a fost dezvoltat un Plan de Acțiune pentru Continuitatea Activității, respectiv un sistem de control și de 
management pentru continuitatea operațională a proceselor, în conformitate cu recomandările standardului 
ISO 27002/2013. Planul de acțiune se aplică tuturor proceselor de afaceri și personalului aflat în sediul SIVECO. 
Planul de Acțiune pentru Continuitatea  Afacerii  este un element cheie pentru protejarea valorii și reputației 
companiei în ce priveşte furnizarea de servicii, garantând îndeplinirea clauzelor contractuale încheiate cu 
clienții și partenerii.

Standardul ISO / IEC 27002: 2013 cuprinde orientări referitoare la standardele de securitate a informațiilor și la 
practicile de management în domeniul securității informației, inclusiv cu privire la selectarea, implementarea 
și gestionarea controalelor, luând în considerare mediul/mediile de risc pentru securitatea informațiilor 
organizației. Acest standard este totodată util în dezvoltarea ghidului de management al securității datelor 
organizaţiei, având în vedere riscurile sale specifice . 

Planul de Acțiune pentru Continuitatea Afacerii companiei este realizat pe baza identificării cerințelor sale de 
securitate  după evaluarea riscurilor sale specifice, a cerințelor legale, statutare, de reglementare și contractuale 
pe care organizaţia, partenerii săi comerciali, contractorii și furnizorii săi de servicii trebuie să le îndeplinească, 
precum și procedurile puse în aplicare pentru sprijinirea activității sale (manipularea informațiilor, stocarea, 
arhivarea, comunicarea etc.). 

Sistemul informatic de management al securității companiei este evaluat periodic pentru a se stabili nivelul său 
de performanță și  pentru a identifica posibile acțiuni corective care ar putea fi întreprinse. Rezultatele evaluării 
periodice și toate acțiunile corective propuse sunt prezentate pentru aprobare în Consiliul de Administrație.

8 http://vcatalogue_detail?csnumber=54533 GRI: G4 – 2, G4-14, G4-DMA EC, G4-EC7, G4-EC8, G4 DMA SO, G4-SO1
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5.  Echipa: pasiune și 
inovație

Echipa este deosebit de importantă pentru SIVECO deoarece cu ajutorul ei creează valoare pentru stakeholderi. 
Competențele, cunoștințele și profesionalismul angajaţilor fac organizaţia sustenabilă, oferind produse și 
soluții de înaltă calitate pentru comunitate.

Recrutarea, păstrarea și dezvoltarea angajaţilor valoroşi reprezintă un aspect material pentru majoritatea 
companiilor IT&C, deoarece în această industrie angajații cu abilități relevante și evoluţia lor profesională 
reprezinta diferenţiatori competitivi. Expertiza și talentul experţilor IT români sunt cunoscute în lume, firmele 
din domeniu ducând adevărate bătălii pentru  atragerea și menținerea celor mai buni specialişti.9

Astăzi, angajații cu înaltă calificare nu mai caută pur şi simplu un loc de muncă bine plătit, ci mai curând o 
ofertă complexă pe care un anumit loc de muncă o presupune. Din acest punct de vedere, şi în 2015 SIVECO 
a reprezentat un mediu de lucru confortabil și prietenos, care încurajează creativitatea și dezvoltarea carierei 
pentru toți angajații.

1148

765
695

543

2012 2013 2014 2015

Tendința numărului de angajati/ an Structura specializării angajaților

14%

76%

8%
2%

Comercial, Marketing, BID, Presales, Proiecte Euro-
pene, Fonduri Structurale
Financiar, Administrativ, IT

Resurse Umane & Asigurarea Calității

Operațional

9  Studiul ”TIC și Dezvoltare Sustenabilă” publicat de GESI –Global e-Sustainability Initiative.GRI: G4-9, G4-DMA LA
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SIVECO acordă o mare atenție calității vieții angajaților săi oferind un program de lucru flexibil, un program de 
asigurări medicale, măsuri de încurajare a unei nutriții adecvate și sănătoase, precum şi un pachet atractiv şi 
echitabil de beneficii complementare.

Angajații lucrează în birouri spațioase, cu echipamente și tehnologii de ultimă oră, dispun de locuri de relaxare 
și de luat masa. SIVECO a implementat un Sistem de Management privind Securitatea şi Sănătatea în Muncă, 
conform standardului OHSAS 18001: 2007, certificat de TUV Austria și Programul de Management pentru 
documentarea măsurilor necesare de Sănătate și Securitate (corective și preventive), rezultate din identificarea 
și evaluarea riscurilor. Pentru cei care nu dețin o mașină de companie, SIVECO pune la dispoziție facilităţi de 
transport cu microbuzele companiei. Acestea sunt accesibile tuturor angajaților companiei, uşurând deplasarea 
către și de la sediul companiei (Victoria Park), din anumite noduri de comunicație ale transportului public din 
București.

„Lucrez în SIVECO din 1995, și am participat la creșterea ei,  la transformarea 
într-un lider pe piaţa românească și internațională. De aceea, apreciez 
angajamentul pe care compania îl demostrează în adoptarea principiilor 
de sustenabilitate și modul în care comunică tuturor stakeholderilor 
progresele înregistrate în această privință. Din punctul meu de vedere, a 
lucra în SIVECO înseamnă să aduci progres prin implementarea de soluții 
IT inovatoare, menite să-i ajute pe oameni să trăiască într-o comunitate 
mai incluzivă.” 

Dragoș Dobran, Manager al departamentul eHealth, Angajatul Anului 2015

2015

Număr total de angajați 543

dintre care femei 266

Cu CIM, perioadă nedeterminată, full time 488

dintre care femei 241

Cu CIM, perioadă nedeterminată, part 
time 55

dintre care femei 25

Cu CIM, perioadă determinată, full time N/A

dintre care femei N/A

Cu CIM, perioadă determinată, part time N/A

dintre care femei N/A

Număr de angajați supervizați N/A

dintre care femei N/A

dintre care self-employed N/A

GRI: G4-DMA LA , G4-LA2, G4-LA 10 a.
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La SIVECO, programul de dezvoltare a carierei are patru componente principale, aflate în strânsă legătură una 
cu cealaltă:

GRI: G4-DMA LA, G4-LA1,G4-LA2, G4-LA9, G4-LA10 a., G4-LA11, G4-DMA HR

Femei Bărbați

Persoane sub 30 de ani

Femei Bărbați

Persoane între 30-50 de ani

56%

44%

53%

47%

În cursul anului 2015, au fost angajate 121 de persoane, dintre care 54 femei și 67 bărbați. În ceea ce priveşte 
persoanele peste 50 de ani, au fost angajați trei bărbați.

În 2015, au fost revizuite aplicaţia Skills Matrix (mai ales în ceea ce priveşte noii angajați) şi Planul Individual 
de dezvoltare a Carierei. S-au organizat 120 de sesiuni de training (certificări interne și externe) pentru 543 de 
angajați, reprezentând o investiție de aproape 341.929 RON. Dintre angajații care au participat la cursuri, 266 
au fost femei.

În 2015 au părărsit compania 281 de persoane, dintre care 107 femei și 174 bărbați.

Femei Bărbați

Persoane sub 30 de ani

62%

38%

Femei Bărbați

Persoane între 30-50 de ani

36%

64%

Femei Bărbați

Persoane peste 50 de ani

48%52%

› Aplicația Skills Matrix – gestionează competențele fiecărui angajat din trei perspective: 
informații de bază, training și experiență profesională.

› Planul Individual de Dezvoltare a Carierei - conține Indicatorii Cheie de Performanță - (KPI) 
pentru fiecare angajat; este revizuit la fiecare 2 ani conform unei discuţii individuale și interpretării 
Skills Matrix.

› Planul de Instruire – este elaborat în fiecare an, pe baza rezultatelor obținute din Skills 
Matrix, Planul Individual de Dezvoltare a Carierei și rezultatele evaluării competenței profesionale.

› Procesul de evaluare – este un proces care are loc anual și urmărește să îmbunătățească 
performanțele angajatului, pentru a le alinia nivelului de performanță a companiei.

› Team Building – programe regulate menite să contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă 
și de competiție, încrederii,  abilităţii de a comunica și stării de spirit generale.
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Un alt aspect important identificat de GeSI (Global e-Sustainability Initiative) este nivelul de angajament al 
persoanelor care lucrează în domeniu. GeSI este rezultatul un parteneriat între sectorul TIC(de Tehnologia 
Informației și Comunicațiilor) și organizații care creează și promovează tehnologii și sustenabilitate. Companiile 
TIC au implementat cadrul necesar unui dialog formal și informal pentru angajați (libertatea de asociere și 
negocierea colectivă, sondajul privind satisfacția angajaților și voluntariatul).

Pentru SIVECO, transparența și dialogul sunt importante atât în interior, în relaţia cu angajații, cât și în exteriorul 
companiei, în relaţia cu clienții, partenerii, furnizorii și alte categorii de stakeholderi.

În mod formal, procesul consultativ al angajaţilor se desfăşoară anual. În 2015, 170 de angajaţi SIVECO au 
fost solicitaţi să comunice punctul de vedere legat de nivelul de  satisfacție privind activitatea lor, a companiei 
precum şi percepţia pe care o au referitoare la implicarea acesteia în politicile de sustenabilitate. Colectarea 
feedback-ului s-a făcut cu ajutorul unor chestionare anonimizate.

Teme importante pentru salariații noștri

74% dintre angajații SIVECO consideră că în 2015 au fost implicați în activități care 
au contribuit la dezvoltarea lor personală.

86% dintre angajații SIVECO consideră că programul de economisire a resurselor 
promovat în companie este eficient.

81% dintre angajații SIVECO consideră că este util să ridice gradul de conștientizare 
privind acțiunile anuale de sustenabilitate ale companiei.

GRI: G4-26, G4 DMA SO
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GRI: G4 – 11, G4-57, G4-58,G4-DMA LA, G4-LA2, G4-LA9, G4-LA10 a, G4-DMA HR, G4 – HR 4 b., G4-DMA SO

› Program de lucru flexibil:  Durata zilei de lucru este împărțită în două perioade: o perioadă fixă 
(în care angajații se află simultan la lucru) și o perioada variabilă (dată de faptul că angajatul îşi alege singur 
momentul de sosire și de plecare la/ de la serviciu).
› Transport:  Compania oferă angajaților o rețea de microbuze care facilitează transferul către și de la 
sediul companiei.

Îmbunătățirea calității vieții

› Aplicația Skills Matrix
› Planul Individual de Dezvoltare a Carierei
› Plan de Instruire
› Procesul de Evaluare
› Team Building

Dezvoltarea carierei

› Bonusuri anuale
› Tichete de masă
› Transport gratuit
› Mașini (parțial)
› Abonamente servicii medicale
› Cadouri de vacanță
› Petreceri

Pachetul de beneficii

La SIVECO toți angajații fac parte din contractul colectiv de 
muncă, fiind reprezentați în relația cu managementul companiei 
de 4 angajați, dintre care 3 sunt femei. Comitetul de reprezentare 
funcționează conform Codului Muncii din România și organizează 
periodic întâlniri. Rolul acestui comitet este de a apăra și promova 
interesele tuturor angajaților companiei.

Pentru a încuraja angajații să își exprime orice plângere, punct de vedere, opinie și sugestie vizând îmbunătățirea 
activității lor, a fost creat sistemul de cutii numit ”Vorbește pe șleau”. Acest sistem este folosit și pentru 
raportarea oricăror încălcări ale Codului de Etică, Ghidului Anti-Corupție sau pentru semnalarea oricărei 
încălcări/neconformităţi cu legi sau regulamente. Un alt mod de comunicare a problemelor/sugestiilor de 
îmbunătățire  în sistemele de conducere este aplicația internă JIRA.

În 2015, volumul de instruire a totalizat 8.411 de ore. În consecinţă, SIVECO România dispune de o echipă de 
experți cu 2470 de certificări.

Ore de instruire per categorie de angajați:

Personal

Middle Management

Top Management

94,72%

4,71%

0,57%
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6. Software-ul care 
contează pentru 
Comunitate
Proiecte de interes major pentru comunitate

Așa cum este stipulat şi în Codul Etic al companiei, SIVECO interzice orice formă de comportament, pasiv sau 
activ care, prin efectele sale, poate favoriza sau dezavantaja în mod nejustificat pe cineva. Sunt dezavuate 
orice acţiuni prin care se aplică un tratament injust sau degradant asupra unei persoane, grup de persoane sau 
comunitate în comparație cu alte persoane care se află în situaţii similare. Nu este acceptabil ca o persoană 
să aibă parte de un tratament mai puțin favorabil decât altă persoană care a fost, este sau ar putea fi într-o 
situație comparabilă. Astfel, SIVECO se opune oricărei forme de discriminare, promovînd cu hotărâre o cultură 
a egalității de șanse.

Pentru a pune în practică aceste angajamente, în fiecare an compania derulează campanii menite să vină în 
ajutorul diferitelor categorii de persoane defavorizate.

În 2015, SIVECO a continuat să deruleze campania ”O carte - un dar din inimă” – pentru a dota biblioteci 
și centre de plasament pentru copii și persoane în vârstă cu materiale educaționale: ghiduri de călătorie, 
enciclopedii, cărți motivaționale și istorice.

De asemenea, compania a donat 5.000 de cărți și peste 2.500 de CD-uri unor centre de îngrijire a copiilor, 
multor biblioteci și școli ce dispun de condiţii economice precare, din întrega țară. În acest sens, voluntarii 
SIVECO au colaborat cu Asociația CONIL, Caritas, Asociația Kitarodia, Liceul Baptist Logos, Asociația Bookland, 
Asociația ARCUB, Asociația Salvați Delta. 

Au continuat, totodată, campaniile de donații din perioada sărbătorii de Crăciun, fiind oferite jucării, cărți și 
echipament școlar copiiilor defavorizaţi.

SIVECO România a donat 20 de laptopuri în proiectul Hour of Code. Proiectul este condus de Fundația ADFABER 
și își propune să stimuleze activitatea de programare informatică în rândul elevilor români, spre a le oferi un 
viitor mai bun. În 2014 și 2015, în proiectul Hour of Code s-au înscris peste 900.000 de participanți.

Salariații SIVECO au participat voluntar la crosul ”Wigs for Life World Run”, a cărui misiune este să finanţeze 
activităţile de cercetare vizând un tratament pentru afecțiunile de măduva spinării.

De asemenea, membrii echipei SIVECO au redirecționat 2% din impozitul lor pe venit către: Fundația 
Mereu Aproape, Mânăstirea Sf.Pantelimon, Asociația Elena 98 Ploiești, Fundația SMURD, Asociația Viața 
mea, Asociația mame pentru Mame, Hospice casa Speranței, Parohia Brebina, Asociația Luptă pentru Viață, 
Fundația Spitalului Grigore Alexandrescu, Asociația Arhipera, Salvați Copiii România, Fundația Comunității 
Judetul Prahova, Fundația speranță pentru Copiii României, Asociația Aripi pentru Viitor, Fundația Principesei 
Margareta a României, Societatea Ornitologică Română, Fundația Spitalului de Urgență.
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Proiecte de cercetare

Eforturile companiei de a veni în ajutorul comunităţilor nu se limitează la sponsorizări sau activități de 
voluntariat. Prin obiective de dezvoltare durabilă stabilite pentru perioada 2015-2017, compania s-a angajat 
să realizeze o serie de proiecte de Cercetare & Dezvoltare care vor contribui la procesul general de rezolvare 
a unor probleme majore ale societății. Sporirea participării în proiecte de Cercetare & Dezvoltare în domenii 
precum Educația, Mediul și Prelungirea Vieţii Active fac parte din strategia de dezvoltare a SIVECO.

„Cred că cele mai mari așteptări sunt legate de descoperirea tratamentelor 
inovatoare sau a noilor tehnologii capabile să salveze vieți. E adevărat, 
uneori proiectele durează ani de zile, dar în funcție de rezultatele 
obținute în timpul fazei de testare sau fondurilor disponibile, ele chiar se 
materializează. În ceea ce ne privește, am participat împreună cu institute 
de cercetare din întreaga Europă la realizarea multor proiecte majore care 
acum prind viață, fie că vorbim de domeniul medical, de educație, sectorul 
social sau alte domenii de activitate.”

Monica Florea, Manager al departamentului Proiecte Europene

Prelungirea Vieţii Active
Procesul de îmbătrânire a populației este o problemă globală, nu doar una europeană. Conform datelor 
Organizației Națiunilor Unite, procentul propulației în vârstă va crește, pe termen lung, chiar în regiuni unde 
rata nașterilor este destul de ridicată în prezent. La nivel global, numărul persoanelor în vârstă de peste 60 de 
ani se așteaptă să se dubleze – de la 841 milioane în 2013, la peste 2 miliarde în 2050. Se estimează că, în anul 
2047, numărul persoanelor în vârstă îl va depăşi, pentru prima oară în istorie, pe cel al copiilor.

Dacă în 2011, acest segment reprezenta 23,6%  din totalul populației, în 2020 el va ajunge la 26,7%, iar în 2080, 
la 33,3%. 

Procesul de îmbătrânire a populației are un impact profund asupra unor importante zone ale activității 
economice și sociale, cum ar fi piața muncii, protecția socială, educația, sănătatea, cultura sau politica. Existenţa 
unei forțe de muncă îmbătrânită impune găsirea de răspunsuri la întrebări dificile: cum vom fi capabili să 
acoperim costurile de pensie, cum vom putea să menținem echilibrul generaţiilor pe piața muncii, cum vom 
fi capabili să adaptăm strategiile de educație și instruire profesională, cum vom asigura locuințe și condiții 
decente de viață, ce ar trebui să poată furniza serviciile sociale și de sănătate, etc. Proiectele de cercetare 
implementate SIVECO au ca obiectiv soluţionarea unora dintre aceste probleme ale viitorului. 

GRI: G4 – 2; G4 DMA SO, G4-SO1 
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Contribuind la incluziunea digitală

Proiectul Inspiring Science Education, în care SIVECO România este, 
în același timp și partener la nivel european și coordonator național, 
urmărește să promoveze disciplinele ştiinţifice și să transforme 
educația în acest domeniu într-o activitate atrăgătoare și relevantă 
pentru elevi, facilitându-le accesul la instrumente interactive de ultimă 
oră și la resurse digitale, chiar în clasă. Astfel, profesorii capătă un rol 
central în procesul educațional. Ei își stimulează elevii să înveţe materii 
precum Științele, Tehnologia, Ingineria și Matematica, într-un mod 
practic, rapid și atractiv, prin observare și descoperire ajutându-i să 
înțeleagă modul în care se manifestă fenomenele natuale și științifice.

“În proiectul ISE - Inspiring Science Education, SIVECO România alături 
de partenerii săi din 15 țări europene a dezvoltat o serie de instrumente 
digitale. Acesta este de fapt un demers menit să transforme educația 
științifică într-o provocare motivantă atât pentru elevi, cât și pentru 
profesori.

Ana-Maria Bâldea, manager de proiect pentru Inspiring Science Education.

În perioada Septembrie 2014 - Aprilie 2015, în cadrul proiectului a fost organizată competiția 
”Învățând cu lumină”. Aceasta și-a propus să identifice şi să recompenseze practici inovatoare 
în predarea științelor, precum și folosirea resurselor digitale în proiecte având ca temă lumina. 
Juriul competiției europene ”Învățând cu lumină”,  organizat în cadrul proiectului Inspiring 
Science Education, a desemnat lista finaliștilor competiţiei, premiind cele mai  inovative 
proiecte. O recunoaștere specială a primit-o aplicația inovatoare realizată de doamna Cristina 
Nicolaiță, profesor de științe la Scoala Gimnazială Gheorghe Magheru din Caracal. În proiect 
sunt înscrise peste 400 de școli din România.

GRI:  G4 DMA SO, G4-SO1
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Ce facem pentru ca studenții Europeni de mâine să fie competenți 
digital și bine informați

În martie 2015, s-a finalizat proiectul  Open Discovery Space (“platformă multilingvistică de învățare destinată 
adoptării resurselor de eLearning”), implementată de către un consorţiu format din 51 de membri din întreaga 
Europă, între care şi SIVECO România. Proiectul Open Discovery Space a abordat în mod inovativ domenii 
sociale cheie, încurajând comunitățile educaționale să utilizeze resursele de eLearning și să facă schimb de 
experiență, propunând un design educațional şi o schemă de organizare bazată pe metadate educaționale, 
oferind în mod eficient resurse relevante profesorilor, elevilor și părinților.  
Prin implicarea a 10.000 de profesori și a 40.000 de elevi din toată Europa, acest proiect a contribuit la 
modernizarea educației în școli, ajutând factorii implicați în dobândirea de competențe digitale, stimulând 
cererea de resurse inovatoare de eLearning și implicând profesorii și elevii în dezvoltarea de practici educaționale 
inovative. În mod strategic, acest proiect a contribuit la consolidarea procesului de integrare europeană prin 
sporirea cooperării dincolo de granițele statelor, aducînd laolaltă diferite culturi și sprijinind practici multi-
lingvistice.
Contribuţia SIVECO la efortul de incluziune digitală constă atât în participarea companiei la diverse proiecte  
finanțate din fonduri europene, cât și în furnizarea de produse (precum soluții integrate de eLearning) 
instituțiilor educaționale și organizații guvernamentale, cu scopul de a transforma învățarea într-o experiență 
unică și plăcută pentru elevi și profesori deopotrivă.  Soluțiile de eLearning AeL cuprind: biblioteca virtuală AeL 
eContent, platform AeL pentru predare, învățare, evaluare și management de conținut educațional multimedia 
(portal educațional, laboratoare virtuale).
 Platforma de AeL eLearning este certificată SCORM 2004, Ediția a 3-a, de către Advanced Distributed Learning 
(ADL, http:// www.adlnet.gov).
Lista tuturor proiectelor SIVECO finanțate din fonduri europene, inclusiv a celor care contribuie la incluziunea 
digitală poate fi găsită la adresele:
http://www.siveco.ro/en/solutions-business-to-public/structural-funds/projects
http://www.siveco.ro/en/solutions-business-to-public/european-projects 
http://www.siveco.ro/en/about-siveco-România/major-projects).

GRI:  G4 DMA SO, G4-SO1
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Programe de internship

De-a lungul timpului, SIVECO a oferit în mod constant unui număr mare de tinere talente oportunitatea de 
a beneficia de o experiență de lucru interesantă, prin participarea la programele de internship organizate în 
aproape toate departamentele companiei.

Pentru SIVECO România programele de internship reprezintă o modalitatea de identifica si atrage angajaţi 
valoroşi, oferindu-le acestora posibilitatea de a-și exprima potențialul şi de a-şi construi o carieră promițătoare, 
cu o experiență de muncă profitabilă. 

În acest scop, compania a încheiat parteneriate cu universități de prestigiu și licee din România, cu care există 
o comunicare constantă și în vederea evaluării oportunităţii de a organiza programe de internship bazate pe 
nevoile companiei și ale Universității/liceului. 

Departamentul responsabil cu coordonarea programelor de internship este Departamentul de Resurse Umane, 
care pe baza necesităților fiecărei departament al companiei și a solicitărilor primite din partea potențialilor 
candidați, licee și universități, organizează procesul de selecție în urma căruia sunt identificate cele mai 
potrivite persoane pentru internship.

Programele de internship se desfăşoară în conformitate cu Legea română 258/2007.

Participanții la internship sunt direct implicați în proiecte SIVECO relevante și sunt încurajați să își testeze 
abilitățile spre a-și aduce contribuția. Fiecare practicant este îndrumat de către un tutore care este responsabil 
pentru activitățile lui în companie.

În 2015, la programele de internship ale companiei au participat 20 de studenți. 

În cadrul parteneriatului cu Universitatea din București, SIVECO a găzduit, în perioada martie-aprilie 2015 un 
program de stagiu pentru 8 studenți. În plus, pe durata verii 2015, compania a organizat un alt program de 
internship în care au fost implicaţi 9 studenți și 3 elevi.

GRI: G4 DMA SO, G4-SO1
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7. Clienții sunt prioritari 
pentru SIVECO 

Dezvoltarea și livrarea de soluții IT de vârf înseamnă să creezi schimbare pozitivă în activitatea de zi cu zi a 
clienților și a beneficiarilor finali. SIVECO România acționează pentru a înțelege corect viitorul tehnologiei, 
pentru a-l transpune în produse și soluții potrivite cliențior săi și pentru a crea impact pozitiv în cadrul întregii 
comunități. 

Printre clienții SIVECO se numără organizații naționale și internaționale din toate sectoarele industriale și 
comerciale, atât din zona publică, cât și privată. SIVECO a implementat un Sistem complex de Management al 
Relației cu Clienții (Customer Relationship Management System), în scopul de a oferi soluții potrivite și cei mai 
buni specialiști pentru clienții săi. 

Dezvoltând și livrând “software care contează”, compania SIVECO România este hotărâtă să asigure clienților 
săi un nivel ridicat de calitate și securitate, să respecte și să protejeze confidențialitatea informațiilor sensibile 
și să anticipeze inovația. Acest angajament contribuie la menținerea unei bune reputații a companiei pe piață.

Soluțiile noastre IT sunt proiectate să stimuleze succesul clienților noștri 

GRI: G4-8

Evoluția numărului de clienți
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Clienți importanți

Ministerul Educației și Culturii din Cipru

Sistemul centralizat de Management al Învățării este folosit în 700 de școli, de 
câtre 130.000 elevi, 20.000 profesori, 150.000 părinți și 20 de administratori.

Ministerul Educației din Emiratele Arabe Unite

SIVECO a creat o bibliotecă extinsă de 7.000 de obiecte interactive de învățare, 
pe care a integrat-o cu portalul existent la Ministerului Educației; a oferit acces 
pentru studenți și profesori  la cea mai incitantă colecție de animații, filme, 
simulări, exerciții și experimente bazate pe matematică, fizică, chimie, biologie 
și geografie.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (România) – Sistemul 
Informatic Unic Integrat (SIUI)

Aria de acoperire a sistemului cuprinde toate casele județene de asigurări de 
sănătate, 53.910 medici, 10.304 medici de familie, 95.286 asistente medicale, 
509 spitale, 38 de furnizori de servicii de ambulanță, 328 furnizori de servicii de 
îngrijire la domiciliu, 458 servicii de recuperare în ambulatoriu, 2.639 furnizori 
de dispozitive medicale, 15 furnizori de servicii de reabilitare în sanatorii și 4.140 
furnizorii de servicii farmaceutice.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) din Bulgaria
Aria de acoperire a sistemului cuprinde 5.000 de medici generaliști, 2.500 de 
farmaciști, 400 de spitale, 9.000 de specialiști, 600 laboratoare, 15.000 de 
contracte anuale între furnizorii de servicii medicale și fondul de asigurări de 
sănătate și 17.000 de rapoarte lunare.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
Sistemul sprijină implementarea Fondului de Dezvoltare Rurală și Pescuit, 
reprezentând 5,5 miliarde de euro pentru ultimii 6 ani din fonduri naționale și 
europene, 143.000 cereri de finanțare de peste 18 miliarde de euro.

Autoritatea Națională a Vămilor și România
SIVECO a implementat noul Sistem de Tranzit Computerizat, care asigură 
conexiune 24/7 pentru transmisia digitală a datelor prin intermediul Rețelei 
Comune de Comunicații a Comisiei Europene (CCN) și Sistemul Comun de 
Interfață (CSI), procesarea zilnică a peste 1.700 de documente digitale, stocarea 
anuală a peste 1.000.000 de documente digitale stocate anual în baza de date. 
Timpul mediu de răspuns la o solicitare de date: 3 secunde.

GRI: G4-4; G4-8
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Calitatea Produselor și Serviciilor
Calitatea produselor și a serviciilor reprezintă un aspect strategic pentru SIVECO România, deoarece contribuie 
la un nivel ridicat de satisfacție în rândul clienților săi.

Atât în etapele de dezvoltare, cât și în procesul de implementare, sunt instalate și monitorizate standarde 
stricte de calitate, în concordanță cu obiectivele companiei vizând politicile de calitate. 

Principale certificări
›  ISO 9001: 2008 - Sistemul de Management al Calității;
›  EN ISO 27001:2013 - Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei;
›  OHSAS 18001:2007 - Sistemul de Management al Sanătătii şi Securitătii Ocupaţionale;
›  EN ISO 14001: 2004 - Sistemul de Management al Mediului;
›  ISO / IEC 20000-1: 2011 - Sistemul de Management al Serviciilor.

În plus, opt principii de management, bazate pe standardul ISO 9001:2008 au fost implementate pentru a 
obține performanțe îmbunătățite de business.

8 Principii de management

› Orientarea către client. Prin intermediul politicii sale în domeniul calităţii, SIVECO Romania se angajează 
să identifice necesităţile curente şi viitoare ale clienţilor şi să îndeplinească cerinţele explicit definite şi negociate ale 
clienţilor.
› Leadership. Managerii stabilesc obiectivele şi misiunea organizaţiei. Managementul SIVECO România are 
în vedere crearea şi menţinerea unui mediu intern, în care oamenii se pot implica total pentru realizarea obiectivelor 
companiei.
› Implicarea personalului. Conducerea companiei SIVECO România este conştientă că angajaţii constituie baza 
organizaţiei şi că implicarea lor totală face posibil ca abilităţile lor să fie folosite în avantajul companiei.
› Abordarea bazată pe proces. SIVECO România este conştientă de faptul că la rezultatul scontat se ajunge 
mai eficient atunci când activităţile şi resursele asociate sunt administrate ca procese; de aceea, odată cu implementarea 
noului standard ISO 9001:2008, compania a consolidat sistemul de management al calităţii prin modul de abordare de tip 
proces.
› Abordarea managementului ca sistem.  Odată identificate procesele, înţelegerea şi administrarea proceselor 
interconectate ca sistem contribuie la creşterea eficienţei companiei în atingerea obiectivelor.
› Îmbunătățirea continuă. Unul din obiectivele majore ale SIVECO România este îmbunătăţirea permanentă a 
performanţelor companiei.
› Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor. În SIVECO România, procesul de luare a deciziilor este bazat 
pe analiza datelor şi informaţiilor.
› Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii. SIVECO România se angajează să creeze şi să menţină un 
parteneriat corect cu furnizorii săi, ceea ce conduce la beneficii pentru părţile interesate, în crearea de valoare adaugată.

Pentru asigurarea unor înalte standarde de calitate pentru produsele sale, în cadrul companiei operează două 
Comisii - Centrul de Dezvoltare a Competențelor și Consiliul Științific - formate din echipe interdependente, 
ale căror membri au o experiență vastă în inginerie software și domeniile conexe. Responsabilitățile comisiilor 
sunt:

 › Standardizarea și optimizarea proceselor și instrumentelor pentru activitățile de dezvoltare și, de 
asemenea, analiza și optimizarea alocării resurselor necesare pentru dezvoltarea proiectelor.

 › Evaluarea soluțiilor tehnice pentru produsele și proiectele companiei și conformitatea cu cerințele de 
business.
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Dialogul constant cu clienții permite experților SIVECO să anticipeze problemele și să răspundă la timp unor  
probleme critice care ar putea apărea. În același timp, această relație strânsă creează condiții corespunzătoare 
pentru un mediu de cooperare, astfel încât SIVECO să proiecteze produse și servicii care satisfac cerințele 
clienților.

În fiecare an, SIVECO România măsoară nivelul de satisfacție a clienților pentru a avea o imagine clară privind 
situația reală în ceea ce privește calitatea produselor și a soluțiilor, reputația, competența și profesionalismul 
angajaților, înțelegând astfel posibilele riscuri și vulnerabilități, dar și oportunitățile care pot fi fructificate.

Studiul privind satisfacția clienților SIVECO 2015
Ca obiectiv de calitate, satisfacția clienților folosind produse/ servicii trebuie să fie de cel puțin 80% pentru 
fiecare criteriu de evaluare.

Luând în considerare faptul că SIVECO funcționează într-o industrie care evoluează rapid, capacitatea de a crea 
inovare este crucială pentru succesul său. Strategia de inovare SIVECO se bazează pe o activitate intensă de 
cercetare și dezvoltare, care are două componente principale:

 › Participarea la proiecte R&D europene de pionierat, care permite companiei să evalueze gradul 
de atracție a comunității pentru anumite soluții IT de ultimă generație, să le dezvolte și să le testeze într-un 
mediu protejat;

 › Colaborarea cu clienții pentru identificarea ideilor inovatoare care ar putea avea un mare 
potențial de piață. 

SIVECO România are un departament dedicat pentru dezvoltarea si implementarea de activități de R&D și este 
de asemenea unitate de Cercetare și Dezvoltare autorizată de către Autoritatea Națională pentru Cercetare 
Științifică și Inovare din România (ANCSI).

Implementând inovația, SIVECO identifică, pe de o parte, soluții concrete pentru problemele comunității și 
contribuie la crearea de locuri de muncă și, pe de altă parte, satisface nevoile clienților privind noi produse și 
soluții îmbunătățite.

GRI: G4-26, G4 DMA PR, G4-PR5

Cum evaluați SIVECO România ca furnizor al companiei dvs.? Cum apreciați soluțiile furnizate de SIVECO?

Cum ați evalua servciile furnizate de SIVECO?
Cât de bine credeți că înțelege SIVECO România nevoile și cerințele 

companiei dvs.?

Foarte Satisfăcuți Satisfăcuți Nesatisfăcuți Foarte Nesatisfăcuți Nu știu Foarte Satisfăcuți Satisfăcuți Nesatisfăcuți Foarte Nesatisfăcuți Nu știu

Foarte Satisfăcuți Satisfăcuți Nesatisfăcuți Foarte Nesatisfăcuți Nu știu Pe deplin În majoritate Parțial Deloc Nu știu
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Dezvoltarea de produse responsabile
Preocuparea companiei pentru inovare o determină să anticipeze nevoile clienților și să își adapteze în 
mod constant și corespunzător produsele și soluțiile IT. Portofoliul de produse ale companiei reprezintă o 
ofertă completă și competitivă constând în soluții validate prin implementări de succes pe piața internă și 
internațională.

Produsele create de SIVECO sunt împărțite în două linii de afaceri:

Soluții Business-to-Business 
SIVECO România răspunde nevoilor specifice ale companiilor din sectorul privat, cu soluții complete și integrate de 
eBusiness, de la EAS (Enterprise Application Suite) și soluții de Business Intelligence, eLearning și soluții de eHealth, 
până la soluții la cheie sau dezvoltare de aplicații personalizate.

Soluții Business-to-Public
SIVECO România răspunde nevoilor specifice ale sectorului public cu soluții integrate de eGuvernare, de la EAS (Enterprise 
Application Suite) și soluții de Business Intelligence, eLearning și soluții de eHealth, până la eAgriculture, eCustoms și 
soluții la cheie sau dezvoltare de aplicații personalizate.
SIVECO își sprijină în mod concret clienții să reducă amprenta de emisii de carbon a companiilor lor. Prin utilizarea Soluției 
de Management al Documentelor (SIVADOC), organizațiile pot reduce consumul de hârtie cu până la 30%.

În 2015, SIVECO a lansat soluția de Management al Fermelor, care asigură colectarea, raportarea și prognoza 
datelor referitoare la gestionarea fermelor și a terenurilor agricole. Fermele care au implementat această 
soluție primesc informații în timp real privind situația tuturor lucrărilor agricole, dar au și posibilitatea de a 
raționaliza toate tipurile de consum (semințe, materiale, combustibil, piese de schimb și manoperă etc.), prin 
creșterea controlului asupra lor.

SIVECO România pune la dispoziția companiilor obligate să țină o evidență privind deșeurile, componenta de 
Management al Deșeurilor, din cadrul sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2020. Companiile 
care utilizează această componentă beneficiază de avantaje majore, cum ar fi notificările în cazul riscului 
potențiale de poluare și monitorizarea tuturor activităților de transport al deșeurilor, cu posibilitatea de a 
asocia o persoană responsabilă și un cost istoric din punct de vedere cantitativ și financiar.

SIVECO acordă o mare atenție procesării și protecției informațiilor confidențiale ale clienților, partenerilor și 
ale altor stakeholderi. Confidențialitatea datelor este strict reglementată pe plan intern, în Codul de Etică și în 
Manualul Angajatului, precum și în alte proceduri interne și externe, în cadrul contractelor prin clauze speciale.

În cadrul SIVECO România, informațiile confidențiale privind societatea, clienții și partenerii sunt disponibile 
doar acelor angajați care au nevoie de informații în conformitate cu fișa postului. Fiecare angajat semnează 
contractul de muncă privind confidențialitatea informațiilor, care prevede în mod clar obligația de protejare 
a confidențialității datelor. Angajații care intră în posesia unor informații confidențiale sunt obligați să nu le 
folosească în scopuri personale și să nu le pună la dispoziția altor resurse.

GRI: G4 – 4, G4 - 8
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Managementul Reputației
Având în vedere impactul direct și indirect al activităților SIVECO în comunitate și importanța proiectelor 
implementate, SIVECO România se peocupă în mod permanent să construiască şi să menţină o bună reputație 
în faţa tuturor stakeholderilor relevanți. Acest deziderat presupune asumarea şi gestionarea responsabilităților 
economice, sociale și de mediu, pentru evitarea oricăror riscuri reputaționale. Managementul Reputației este 
asociat, în mod funcţional, activităţilor Departamentului de Comunicare și Marketing, care are responsabilitatea 
de a monitoriza situaţiile de risc (inclusive cele relevate în media), de a propune, planifica și implementa acțiuni 
de promovare a brandului SIVECO şi de tratare corectă a situaţiilor de criză comunicaţională, care afectează 
reputația companiei. 

În conformitate cu procedurile de gestionare a riscurilor organizaţionale, riscul reputațional este monitorizat şi 
gestionat la nivel de proiect și în relația cu fiecare client.

Buna reputație profesională a companiei este o preocupare constantă şi reprezintă o misiune pentru toţi 
angajaţii  companiei. În acest sens, compania a implementat un sistem puternic de gestionare şi protecţie a 
tuturor datelor confidențiale, ceea ce conduce la o relație solidă cu clienții săi. În 2015, compania a înregistrat 
zero incidente în ceea ce privește încălcarea vieții private a clienților sau pierderile de date ale clientului.

Angajaţii sunt principalii promotori ai valorilor și misiunii SIVECO, inclusiv în ceea ce priveşte recrutarea de 
specialişti valoroşi. Colaborările specifice și parteneriatele încheiate cu universități și licee prestigioase din 
România au creat condițiile optime pentru atragerea celor mai buni studenți în echipa SIVECO.

PROCESUl DE ÎMBUNătățIRE CONtINUă A CAlItățII PRODUSElOR

Realizarea de soluții software și IT complexe implică un proces continuu de îmbunătățire. Odată lansată pe piaţă o soluţie 
software, funcţionarea sa este constant monitorizată, pentru a interveni și a implementa eventuale îmbunătățiri utile 
pentru utilizatorii săi finali. În acest scop, SIVECO România a pus la punct un proces care permite colectarea de feedback 
cu privire la toate produsele companiei, prin intermediul aplicației JIRA.

JIRA este o aplicație web care înregistrează și urmărește incidentele informatice. În conformitate cu procedurile interne 
ale  SIVECO, incidentele informatice sunt introduse în JIRA fie intern de către echipa de consultanți/ de suport tehnic/ de 
testare/ de dezvoltare, fie din exterior de către clienții care au acces la aplicație. Gestionarea fiecărui incident urmează o 
procedură specifică de rezolvare și, contribuie, de multe ori, la îmbunătățirea unui produs. Fiecare incident este considerat 
rezolvat atunci când persoana care l-a semnalat confirmă că totul funcționează corect. Acest sistem de control permite 
SIVECO un management optim al calității, stabilirea unei relații apropiate cu clienții, dar și consolidarea unei bune poziţii 
şi reputaţii  pe piață.

Pentru a putea asigura o comunicare constantă și transparentă cu stakeholderii, așa cum este descris în         
sub-capitolul „consultarea stakeholderilor”, SIVECO România a implementat diferite canale de comunicare, 
care contribuie la o relația de durată și puternică cu toate părțile interesate. Strategia de comunicare SIVECO 
urmărește să consolideze canalele de comunicare, pentru a a răspunde la timp și în mod eficient tuturor 
așteptărilor părților interesate.

Toate informațiile relevante despre activitățile companiei sunt publicate pe site-ul web al companiei  -

www.siveco.ro  - și pe pagina de Facebook a companiei  - https://www.facebook.com/siveco.

Buletinul informativ al companiei, diseminat periodic către stakeholderi, reprezintă premiza unui dialog direct 
și constant cu aceştia.

GRI: G4 DMA SO, G4 DMA PR, G4-PR 8c., G4-PR7 b.
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SIVECO România este, de asemenea, membră în asociații reprezentative pentru mediul economic și sectorul 
industrial căruia îi aparține. În calitatea sa de membru al acestor asociații, SIVECO participă la diverse inițiative 
în beneficiul părților interesate și al comunității.

Asociații în care SIVECO România este membră

GRI Gold Community
Partnering Global Compact Initative (PACI) sub egida World Economic Forum
Partnering Global Compact Initiative sub egida UNPD (United National 
Developmant Programme)
EuroCloud Community România
Camera de comerț Româno-Americană (AmCham)
Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES)
Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS)
Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din România (ANEIR)
Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI)
Asociația Română a Apei (ARA)
Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER)
Romania-Luxemburg Business Forum Asbl (ROMLUX)
Rețeaua Europeană de Software și Servicii (NESSI)
HR Club
Asociația-Luxemburg Business Forum
Forumul Atomic Român ROMATOM
Alianța Digitală pentru România

GRI: G4 – 16
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8. SIVECO: mai aproape 
de clienți împreună cu 
partenerii
8.1. Politica anti-corupție la nivel de furnizor
SIVECO România a stabilit, de-a lungul timpului, parteneriate solide la nivel naţional şi internațional cu furnizori 
și alte organizații de renume. Compania manifestă o preocupare constantă de dialog şi schimb de bune practici 
cu colaboratorii săi, asigurându-se că aceștia respectă legile și etica de afaceri. Implicarea companiei în activităţi 
pentru menţinerea sănătății și bunăstării nu se limitează la proprii angajați, ci vizează şi furnizorii, prestatorii 
de servicii și comunitățile locale.

SIVECO derulează majoritatea achiziţiilor sale în România, unde se desfășoară cea mai mare parte a operațiunilor 
companiei. Aceste achiziţii se referă, în principal la cumpărarea de:

 • Servicii administrative

 • Servicii de comunicare și de publicitate

 • Echipamente IT și software

Pentru implementarea unora dintre produsele sau soluțiile sale, SIVECO colaborează şi cu alte organizații, cu 
expertiză relevantă în același domeniu sau în zona de Cercetare & Dezvoltare. În relaţia cu aceşti parteneri, 
SIVECO poate acționa în calitate de coordonator sau sub-contractor în diferite consorții sau proiecte, având 
posibilitatea de a subcontracta, la rândul său, o parte din activități sale, în special în cazul proiectelor foarte 
complexe.

Toți angajații, colaboratorii, furnizorii și clienții SIVECO au datoria să respecte integral toate legile interne 
și internaționale care interzic oferirea sau primirea  de plăți nepotrivite, cadouri sau orice alte forme de 
stimulente  în relaţia cu orice persoane care activează în domneniul public sau privat. Compania acordă mare 
atenţie selectării și monitorizării activității partenerilor, pentru a preveni riscuri de corupție. În cazul în care 
un partener local se angajează într-un comportament interzis de lege sau de politicile SIVECO, compania 
demarează imediat procesul de a reziliere a relație contractuale cu acel partener. Pentru companie este extrem 
de important să își cunoască partenerii sau potențialii parteneri și să facă o evaluare a acestor din perspectiva 
prevederilor Ghidului Anticorupție.

Ghidul Anticorupție revizuit în 2015 pune un accent deosebit pe criteriile de eligibilitate și de selecție a 
furnizorilor, partenerilor și organizațiilor non-guvernamentale cu care SIVECO alege să lucreze. 

Criteriile de selecție au fost aliniate la principiile internaționale şi bunele practici de afaceri.

GRI: G4-12, G4 DMA SO, G4-SO3
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În scopul încheierii de parteneriate cu ONG-uri și alte instituții guvernamentale pentru dezvoltarea de proiecte 
noi, SIVECO utilizează anumite criterii de evaluare și selecție, luând eventual decizie de colaborare în baza unui 
punctaj. Criteriile de selecţie sunt utilizate pentru a diferenția proiectele  eligibile.

În 2015, Consiliului Director SIVECO şi-a consolidat angajamentul faţă de un comportament etic de business, 
aspect reflectat în forma revizuită a unuia dintre documentele fundamentale ale companiei, Codul de Etică. 

Un aspect important promovat de Codul de Etică este comportamentul față de colegi, clienți și alte categorii 
de stakeholderi.

„Angajații SIVECO trebuie să aibă un comportament demn și respectuos 
atunci când își îndeplinesc sarcinile de serviciu și să dea dovadă, în orice 
situație, de onestitate, probitate și corectitudine, în relațiile cu ceilalți 
colegi și cu orice alte persoane.” 

(SIVECO, Codul de Etică).

Codul de Etică se aplică tuturor angajaților SIVECO, Consiliului de Administrație, colaboratorilor. În toate 
contractele companiei este inclusă o clauză prin care organizația semnatară se obligă să respecte toate 
standardele de etică în afaceri, atât a celor cu caracter general, cât şi specifice SIVECO.

În companie funcţionează un sistem de gestionare a tuturor achizițiilor, pus în practică prin intermediul unor 
proceduri de lucru care asigură respectarea principiilor și valorilor promovate de companie. Acest sistem 
contribuie şi la evitarea unor situații de conflict de interese sau de încălcări ale legii.

Pentru a evalua eficiența abordării sale de management, SIVECO întreprinde periodic un proces de consultare 
a partenerilor. 

Conform celor mai recente acţiuni de chestionare a partenerilor, a rezultat un aspect care trebuie îmbunătățit, 
respectiv consolidarea cunoașterii și respectării legii, inclusiv în ceea ce privește normele anticorupție la nivelul 
furnizorilor. În consecinţă, în contractele de servicii ale companiei au fost incluse clauze care prevăd în mod 
explicit că activitatea furnizorilor trebuie să fie efectuată în deplină conformitate cu toate legile, regulile și 
regulamentele aplicabile, inclusiv cele anticorupție. 

Impactul acestui aspect asupra organizației nu este foarte mare, deoarece rețeaua de furnizori a companiei 
este relative restrânsă. Majoritatea covârşitoare a partenerilor de afaceri ai SIVECO sunt companii de renume 
internațional, care au deja implementate  politici solide anticorupție.

GRI: G4-12, G4 DMA SO, G4-SO3
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GRI: G4-DMA EN, G4-EN3 a., G4-EN23 a.

9. Politici și sistemul de 
management de mediu 

Deși activitățile SIVECO nu afectează într-un mod considerabil mediul înconjurător, protecția și conservarea 
acestuia face parte din strategia de dezvoltare a companiei. Din acest motiv, SIVECO a implementat de-a 
lungul timpului o politică de management de mediu bazată pe nivelul redus de consum al tuturor resurselor și 
implementarea măsurilor necesare reducerii poluării cât mai mult posibil.

SIVECO România se angajează să respecte legile, reglementările și toate politicile naționale și internaționale 
referitoare la conservarea mediului. Acest angajament este integrat și implementat în cadrul companiei prin 
Politica Sistemului de Management de Mediu. Sistemul de Management de Mediu SIVECO este certificat 
conform EN ISO 14001: 2004, de către organismul de certificare TUV Austria.

Obiectivele de mediu sunt stabilite anual și sunt formalizate în documentul “Programul de Management de 
Mediu”. Obiectivele de mediu pentru anul 2015 au fost structurate după cum urmează:

Problema de mediu Impactul asupra 
mediului/Locul Obiective de Mediu Țintă de Mediu Rezultate 2015

Consum de hârtie Consum de resurse 
naturale

Scăderea consumului de 
hârtie cu o medie sub 
205.000 foi/lună

Tipărirea documentelor 
față-verso, dacă nu 
se specifică altfel. 
Înlocuire parțială, 
unde este posibil, 
a documentației pe 
hârtie cu documentația 
electronică

August – Decembrie  
2015: 145946 foi/lună

August 2015 –Iulie 2016: 
146028 foi/lună

Reciclarea hârtiei la o 
rată de 15% din toată 
hârtia consumată

15% din toată hârtia 
consumată pe an

Realizat
29% hârtie reciclată

Consum de electricitate Consumul de resurse 
naturale

Monitorizare și 
menținere consum de 
electricitate în intervalul 
de 
125.000-130.000 kW /
lună

Limitarea consumului 
de electricitate, oriunde 
este posibil

Ianuarie 2015 - Decem-
brie 2015: 124446 kW / 
lună
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Problema de mediu Impactul asupra 
mediului/Locul Obiective de Mediu Țintă de Mediu Rezultate 2015

Consum de combustibil Consumul de resurse 
naturale

Achiziționarea de 
vehicule cu un consum 
redus de combustibil

100% din noile mijloace 
de automobile vor im-
plica selecția de bază a 
criteriului: consum redus 
de combustibil.

Finalizat
100% din mașinile noi 
au un consum redus de 
combustibil.

Generarea deșeurilor 
de la de toner /cartușe 
imprimantă

Poluarea solului / aerului
Colectare diferențiată a 
deșeurilor rezultate din 
companie

Zero neconformități ca 
rezultat al procesului de 
colectare a deșeurilor

Finalizat 
0 neconformități 
rezultate din procesul de 
colectare a deșeurilor

Generarea de deșeuri 
menajere (în cazul 
situațiilor de urgență)

Poluarea solului / aerului
Impact minim asupra 
mediului în cazul 
situațiilor de urgență

Zero cazuri de poluare 
a mediului ca urmare a 
apariției unor situații de 
urgență

Finalizat
0 cazuri de poluare a 
mediului

Degajarea de fum (în 
cazul situațiilor de 
urgență) 

Evacuarea emisiilor 
(în cazul situațiilor de 
urgență)

Conștientizarea 
furnizorilor cu privire la 
importanța prevenirii și 
reducerii poluării

Comunicarea către toți 
furnizorii a faptului 
că SIVECO România a 
implementat un sistem 
de management de 
mediu. Comunicarea 
unor norme minime 
de mediu care trebuie 
respectate

Contractele cu furnizorii 
includ clauze cu 
privire la sistemul de 
management de mediu. 
Materialele de training 
PPT  (disponibile pe 
serverul \\ Shiv svr01 
\ ISO 14001 ) sunt 
comunicate furnizorilor 
de către managerii de 
proiect sau șefii de 
departamente.

Conștientizarea 
personalului cu privire la 
sistemul de management 
de mediu

Respectarea planului de 
formare EMS

Sesiunile de instruire 
s-au desfășurat în 
conformitate cu planul 
de formare pentru 2015

GRI: G4-DMA EN, G4-EN3 a., G4-EN23 a.
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În anul 2015, SIVECO a continuat implementarea programului de mediu prin colectarea a 

1825 Kg
de hârtie

305 Kg
de plastic

De asemena, SIVECO a implementat un program de conștientizare în rândul angajaților, cu scopul reducerii 
consumul de apă și hârtie.

totalul cheltuielilor pentru achiziția de combustibil și curent electric

426.550 Euro

250.854 Euro

20152014

În martie 2015, compania s-a alăturat programului Earth Hour și a continuat 
investiția în achiziția echipamentelor cu consum scăzut de energie.
De asemenea, în cadrul documentației privind Sistemul de Management 
al Mediului  și în Codul de Etică sunt incluse referințe care promovează și 
încurajează un comportament responsabil față de mediu în timpul utilizării 
bunurilor companiei, asigurând astfel o utilizare îndelungată.  Condusul 
ecologic este puternic încurajat de Codul de Etică în rândul angajaților 
care utilizează vehicule ale companiei, cum ar fi partajarea automobilului, 
respectând limita de viteză și menținând o viteză constantă, pentru a 
proteja mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră.

GRI: G4-DMA EN, G4-EN3 a., G4-EN23 a.
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Flota auto SIVECO: 139 autoturisme

În anul 2015 au fost casate 21 de autovehicule cu un nivel 
ridicat de poluare
 › 10 mașini vândute
 › 11 mașini incluse în Programul Rabla

81
81

Benzină Diesel

În aceast sens, SIVECO a continuat  și în anul 2015 să pună  la dispoziția angajaților săi modalitatea de transport 
gratuit, asigurat de microbuzele companiei.

Microbuzele sunt destinate utilizării de către toți angajații SIVECO România, facilitându-le acestora  transferul 
către și de la sediul central al companiei (situat în Victoria Park), din noduri majore ale transportului public 
din București. Pe parcursul anului 2015 s-au efectuat 3800 de rute cu microbuze spre și de la locul de muncă

Având în vedere măsurile implementate, SIVECO a fost premiată în 2015 
la Gala Green Business Index organizată de Asociația Green Revolution  la 
categoriile “Transportul durabil” și “Clădiri și spații verzi”, obținând locul 
al doilea.

SIVECO îşi susține în mod eficient clienții în scopul reducerii  amprentei de carbon. Prin 
utilizarea soluției de Management al Documentelor, organizațiile îşi pot reduce consumul 
de hârtie cu până la 30%.

GRI: G4-DMA EN, G4-EN3 a., G4-EN23 a.
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SIVECO
eAgriculture Solutions

În 2015, SIVECO a lansat soluția pentru Managementul 
Fermelor, care asigură colectarea, raportarea și efectuarea 
prognozelor pentru datele referitoare la gestionarea fermelor 
și a terenurilor agricole. Fermele care utilizează această soluție 
dispun în timp real de informaţii privind situația tuturor lucrărilor 
agricole, având posibilitatea să-şi eficientizeze toate tipurile de 
consumuri (semințe, materiale, combustibil, piese de schimb și 
manoperă etc.) şi să-şi amelioreze controlul asupra resurselor.

SIVECO România pune la dispoziția companiilor care au obligaţia 
să țină evidența deșeurilor aplicaţia numită Componenta 
de Gestionare a Deșeurilor, din sistemul informatic integrat 
SIVECO Applications 2020. Companiile care o utilizează primesc 
notificări în cazul unor potențiale riscuri de poluare, pot face o 
monitorizare a tuturor activităților de transport al deșeurilor, a 
persoanelor cu responsabilităţi în această privinţă şi dispun de 
istoricul costurilor asociate din punct cantitativ și financiar.SIVECO

Customized Application
Developement

”Soluția noastră informatică permite centralizarea informațiilor referitoare 
la licențierea organizațiilor care desfășoară activități de colectare, 
transport, vânzare și / sau de eliminare a deșeurilor, precum și la distribuția 
acestor organizații în teritoriu. Administratorii obțin date corecte care se 
referă la generarea și gestionarea deșeurilor și pot evalua situația actuală 
și stabili obiectivele care trebuie îndeplinite. Schimbările și modificările 
legislative în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sunt actualizate în 
mod continuu.”

Ștefăniță Ghiță, director adjunct în cadrul departamentului SIVECO Applications.
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10. Anexe

10.1. Profil de raport: metodologie, definiţii & 
principii

Raportul de sustenabilitate 2015 - Crearea de software care contează pentru Sustenabilitate reprezintă 
angajamentul SIVECO România de a furniza informaţii despre performanțele sale economice, sociale și de 
mediu, cu scopul de a furniza stakeholderilor suportul necesar pentru a evalua compania în legătură cu 
aspectele care sunt importante pentru ei. Din acest motiv, în 2016, managementul companiei a decis să 
realizeze prima analiză a materialităţii, analiză din care au rezultat 18 aspecte relevante.

Raportul este structurat pe baza rezultatelor Analizei de Materialitate şi se concentrează pe ceea ce este 
important, acolo unde este important. Metodologia de analiză a materialităţii și punctajul pentru prioritizarea 
aspectelor semnificative sunt explicate în sub-capitolul „Materialitate: identificare, prioritizare, validare, 
revizuire”.  Fiecare capitol și sub-subcapitol conține informații cu privire la modul în care este gestionat fiecare 
aspect material, precum și indicatorii de performanță aferenți. Pentru fiecare aspect material sunt raportate 
măsurile luate pentru a minimiza impactul negativ și pentru a maximiza impactul pozitiv pentru companie.

Raportul de sustenabilitate 2015 - crearea de software care contează pentru sustenabilitate 
a fost realizat în conformitate cu o metodologie proprie, care include, de asemenea, liniile 
directoare Internaţionale GRI - G4, opţiunea “in accordance core”. Procesul de raportare respectă 
principiile GRI-G4 pentru definirea conținutului - materialitate, consultarea părților interesate, 
contextul sustenabilităţii - și principiile pentru asigurarea calităţii informațiilor - echilibrului, 
comparabilității, acurateții, regularității, clarității și fiabilității. Pentru elaborarea raportului, 
SIVECO a beneficiat de sprijinul consultantului extern, în domeniul Dezvoltării durabile, INNOVA 
Project Consulting.

Informațiile raportate permit compararea și înțelegerea evoluției performanței de sustenabilitate a SIVECO de-a 
lungul timpului. Colectarea informațiilor a fost realizată în conformitate cu standardul de calitate al Sistemului 
de Management Integrat al companiei, asigurând în acest fel standardizarea și consolidarea informațiilor. 

Cel mai recent raport de sustenabilitate a fost publicat în 07.10.2015 cuprinzând rezultatele SIVECO pe anul 
2014.

GRI: G4-17, G4-28, G4-29
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GRI: G4-17, G4-28, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33

Caracteristicile raportului

Perioada de raportare
An calendaristic  01 Ianuarie 2015 – 31 Decembrie 2015. Aspectele prezentate au fost determinate pe baza  
unei analize de materialitate efectuate în 2015 şi 2016.

Ciclul de Raportare
Anual

Data publicării
07.10.2016

Contextul sustenabilităţii
Toate informațiile prezentate în raport reflectă întregul context al sustenabilității în care funcționează SIVECO 
România. Mai mult decât atât, pentru a înțelege care sunt aspectele de sustenabilitate relevante în industria 
TIC, a fost utilizat ca referință studiul “TIC și dezvoltarea durabilă: o evaluare a materialității pentru industria 
TIC” realizat de GeSI in 2014.

Conţinutul Raportului
Conținutul raportului a fost definit în concordanţă cu metodologia internă și pe baza analizei de materialitate 
cu respectarea principiilor GRI pentru definirea conținutului raportului și a principiilor de definire a calității 
raportului. În unele cazuri, raportul include aspecte care nu sunt semnificative, cu obiectivul de a oferi părților 
interesate o imagine clară asupra performanței de sustenabilitate SIVECO. Societatea nu elaborează un bilanț 
consolidat, dar pregătește declarații în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 
(IFRS).

Asigurare
Conținutul raportului nu a fost auditat de către o terță parte.

Punct de contact pentru probleme de sustenabilitate
SIVECO România SA, Victoria Park, Sos. Bucureşti - Ploieşti 73-81, Corp C4, Sector 1, cod 013685, Bucureşti, 
Tel: +40 (21) 3023300, Fax: +40 (21) 3023391, e-mail : marketing@siveco.ro. Persoana de contact: Anca 
Crahmaliuc, Director Marketing & Comunicare.
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În conformitate cu liniile directoare GRI G4, compania a implementat o serie de măsuri în scopul de a răspunde 
așteptărilor părților interesate cu privire la aspectele materiale, așa cum sunt prezentate în Matricea de 
Materialitate. În tabelul de mai jos există un rezumat al modului în care indicatorul GRI G4-27 a fost respectat 
de către companie.

Aspect Material MăSURI IMPLEMENTATE

Guvernanță și management

Etică Pag. 19, 66 Revizuirea Codului de Etică 
Pag. 19-20 Program de formare de inducție

Anticorupţie Pag. 20-21, 65-66 Revizuirea Ghidului Anticorupţie
Pag. 21 Program de formare de inducție

Transparenţa Organizaţiei Pag. 22 şedinţa anuală
Pag. 22 Proces de consultare a stakeholderilor 

Conformitate cu legea Pag. 19 Revizuirea Codului de Etică 
Pag. 19-20 Program de formare de inducție

CSR şi Sustenabilitate Pag. 23 – 25 Obiectivele de sustenabilitate si sistemul de management SIVECO

Performanţa SIVECO

Inovare Pag. 34 – 35 Proiect SpeechXRays 
Pag. 34 – 35 Proiect LetItFlow 

Confidenţialitate Pag. 36 – 37 Clauza de confidențialitate în cadrul contractelor
Pag. 36 – 37 Sistem de management pentru toate datele personale și confidențiale

Fonduri Europene Pag. 39 – 40 Proiect CompEtent
Pag. 39 – 40 Proiect MEDiATE

Plan de redresare în caz de dezastru Pag. 41 - 42 Evaluarea sistemului de management al securității
Pag. 41 - 42 Planul de afaceri pentru Continuitatea Afacerii

Echipa: pasiune și inovație

Programe de formare

Pag. 47 Revizuire Matrice de cunoştinţe 
Pag. 47 Revuizuire Planuri de dezvoltare a carierei individuale
Pag. 47 un numar de 543 de angajați instruiți
Pag. 49  8,411 ore de formare organizate

GRI: G4-27
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Aspect Material MăSURI IMPLEMENTATE

Software care contează pentru Comunitate

Proiecte de interes major pentru comunitate

Pag. 50 Implementarea campaniei “O carte, un dar din inimă pentru minte”
Pag. 50 Donarea a peste 5.000 cărţi şi peste 2.500 CDuri către centrele de îngrijire a 
copilului, biblioteci și școli.
Pag. 50 Suport pentru proiectul “Hour Code”.
Pag. 50 Participarea la proiectul “Wings for life world run”.
Pag. 50 Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit de către angajaţii SIVECO 
Pag. 52 Proiect MEDIATE

Contribuţia la Incluziunea Digitală Pag. 52 Proiect Inspiring Science Education 
Pag. 53 Open Discovery Space

Programe de Internship Pag. 54 un numar de 20 de studenţi au participat la programe de internship

Clienţii sunt prioritatea companiei 

Calitatea produselor şi a serviciilor
Pag. 58 Revizuire Sistem de Management al Calităţii 
Pag. 60 Chestionar referitor la satisfacţia clienţilor 2015
Pag. 61 Lansare Produse Responsabile (Soluţia pentru Managementul Fermelor)

Managementul reputaţiei Pag. 62 Dezvoltarea şi managementul activităţilor specifice pentru păstrarea şi îm-
bunătăţirea reputaţiei companiei 

Receptivitate Pag. 63 Continuarea procesului de colectare a feedback-ului clienţilor prin aplicaţia 
jIRA

Canale de comunicare cu stakeholder-ii 
externi 

Pag. 63 Continuarea procesului de colectare a feedback-ului clienţilor prin aplicaţia 
jIRA

Politica și sistemul de management al mediului

Politica și sistemul de management al 
mediului

Pag. 67-68 Revizuire Program de Management al Mediului
Pag. 69  Programul de colectare a deșeurilor 
Pag. 69 Reducerea cheltuielilor totale de achiziție de combustibil și energie
Pag. 69 Participarea la inițiativa “Earth Hour”

GRI: G4-27
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10.2. Index Conținut GRI
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

STRATEGIE ŞI ANALIZĂ

G4-1 3 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-2 24, 40, 47 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

G4-3 6 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-4 13, 14, 15, 52, 55 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-5 6, 10 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-6 6,10, 12 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-7 11, 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-8 10, 12, 14, 51, 52, 55 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-9 11,12, 41, Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-10 11, 42 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-11 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-12 15, 58, 59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-13 10, 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-14 19, 32, 33, 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-15 20, 21, 22, 23, 25, 26 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică  

G4-16 21, 22, 57 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

Index Conținut GRI

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

STRATEGIE ŞI ANALIZĂ

G4-1 3 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-2 24, 40, 47 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PROFIL ORGANIZAŢIONAL

G4-3 6 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-4 13, 14, 15, 52, 55 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-5 6, 10 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-6 6,10, 12 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-7 11, 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-8 10, 12, 14, 51, 52, 55 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-9 11,12, 41, Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-10 11, 42 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-11 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-12 15, 58, 59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-13 10, 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-14 19, 32, 33, 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-15 20, 21, 22, 23, 25, 26 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică  

G4-16 21, 22, 57 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

ASPECTE MATERIALE IDENTIFICATE ȘI LIMITĂRI

G4-17 65, 66
Societatea nu elaborează un bilanț consolidat, dar întocmeşte declarația în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în următoarele societăți: SIVECO 
ROMâNIA, SIV Dubai, EUROSAS, Latona BG, SIVECO Kz, SIVECO Turcia, SIVECO Belgia. 
Raportul acopera numai SIVECO România. 
Pentru mai multe informaţii: 
http://www.risco.ro/verifica-firma/siveco-România-cui-476331 
http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii (please insert the company 
individual identification code: 476331) 

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-18 27,28,29, 30 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-19 29 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-20 30, 31 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-21 30, 31 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-22 Nu există modificări semnificative față de perioadele anterioare de raportare. Având în 
vedere că pentru elaborarea acestui raport a fost realizată prima analiză de materialitate, 
compania a considerat acest raport ca fiind primul în conformitate cu liniile directoare G4 
GRI, conform opțiunii “core”

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-23 Nu există modificări semnificative față de perioadele anterioare de raportare. 
Având în vedere că pentru elaborarea acestui raport a fost realizată prima analiză de 
materialitate, compania a considerat acest raport ca fiind primul în conformitate cu liniile 
directoare G4 GRI, conform opțiunii “core”. In concluzie, societatea nu este cazul raportării 
vreunei modificări referitoare la domeniul de aplicare şi limitări  

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

ASPECTE MATERIALE IDENTIFICATE ȘI LIMITĂRI

G4-17 65, 66
Societatea nu elaborează un bilanț consolidat, dar întocmeşte declarația în conformitate cu 
Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) în următoarele societăți: SIVECO 
ROMâNIA, SIV Dubai, EUROSAS, Latona BG, SIVECO Kz, SIVECO Turcia, SIVECO Belgia. 
Raportul acopera numai SIVECO România. 
Pentru mai multe informaţii: 
http://www.risco.ro/verifica-firma/siveco-România-cui-476331 
http://www.mfinante.ro/agenticod.html?pagina=domenii (please insert the company 
individual identification code: 476331) 

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-18 27,28,29, 30 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-19 29 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-20 30, 31 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-21 30, 31 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-22 Nu există modificări semnificative față de perioadele anterioare de raportare. Având în 
vedere că pentru elaborarea acestui raport a fost realizată prima analiză de materialitate, 
compania a considerat acest raport ca fiind primul în conformitate cu liniile directoare G4 
GRI, conform opțiunii “core”

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-23 Nu există modificări semnificative față de perioadele anterioare de raportare. 
Având în vedere că pentru elaborarea acestui raport a fost realizată prima analiză de 
materialitate, compania a considerat acest raport ca fiind primul în conformitate cu liniile 
directoare G4 GRI, conform opțiunii “core”. In concluzie, societatea nu este cazul raportării 
vreunei modificări referitoare la domeniul de aplicare şi limitări  

Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

CONSULTAREA STAKEHOLDERILOR

G4-24 27, 28 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-25 27, 28 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-26 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 44, 54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-27 67, 68 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PROFIL DE RAPORT

G4-28 65, 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-29 65 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-30 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-31 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-32 66, 70-83 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-33 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GUVERNANȚĂ

G4-34 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-35 17, 18, 19 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-36 25 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-37 25 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

CONSULTAREA STAKEHOLDERILOR

G4-24 27, 28 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-25 27, 28 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-26 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 44, 54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-27 67, 68 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PROFIL DE RAPORT

G4-28 65, 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-29 65 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-30 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-31 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-32 66, 70-83 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-33 66 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GUVERNANȚĂ

G4-34 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-35 17, 18, 19 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-36 25 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-37 25 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

ETICĂ ŞI INTEGRITATE

G4-56 20, 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-57 21, 22, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-58 21, 22, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: ECONOMICĂ

ASPECTE MATERIALE: PERFORMANŢA ECONOMICĂ

G4-DMA 11, 12 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC1a 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC4 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI GENERALE STANDARD

Prezentări generale standard Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. 
În caz afirmativ, includeţi 
în raport referința la pagina 
pentru Declarația de Asigurare 
externă.

ETICĂ ŞI INTEGRITATE

G4-56 20, 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-57 21, 22, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-58 21, 22, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: ECONOMICĂ

ASPECTE MATERIALE: PERFORMANŢA ECONOMICĂ

G4-DMA 11, 12 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC1a 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC4 11 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
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PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

ASPECTE MATERIALE: IMPACT ECONOMIC INDIRECT 

G4-DMA 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC7 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC8 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

CATEGORIE: MEDIU

ASPECTE MATERIALE: ENERGIE

G4-DMA 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EN3a 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECTE MATERIALE: EFLUENŢI ŞI DEŞEURI

G4-DMA 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EN23a 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: PRACTICI DE MUNCĂ ȘI MUNCĂ DECENTĂ

ASPECTE MATERIALE: ANGAJAREA

G4-DMA 41, 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA1 43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA2 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

ASPECTE MATERIALE: IMPACT ECONOMIC INDIRECT 

G4-DMA 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC7 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EC8 40 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

CATEGORIE: MEDIU

ASPECTE MATERIALE: ENERGIE

G4-DMA 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EN3a 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECTE MATERIALE: EFLUENŢI ŞI DEŞEURI

G4-DMA 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-EN23a 60, 61, 62, 63 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: PRACTICI DE MUNCĂ ȘI MUNCĂ DECENTĂ

ASPECTE MATERIALE: ANGAJAREA

G4-DMA 41, 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA1 43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA2 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
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PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: PRACTICI DE MUNCĂ ŞI MUNCĂ DECENTĂ

ASPECTE MATERIALE: FORMARE ŞI EDUCAŢIE 

G4-DMA 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA9 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA10a 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA11 43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECTE MATERIALE: DIVERSITATE ŞI OPORTUNITĂŢI EGALE 

G4-DMA 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA12 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: INVESTIŢII

G4-DMA  43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: NE-DISCRIMINARE

G4-DMA 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-HR3a 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: LIBERTATEA DE ASOCIERE ŞI NEGOCIERE COLECTIVĂ 

G4-DMA 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-HR4b 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: PRACTICI DE MUNCĂ ŞI MUNCĂ DECENTĂ

ASPECTE MATERIALE: FORMARE ŞI EDUCAŢIE 

G4-DMA 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA9 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA10a 42, 43, 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA11 43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECTE MATERIALE: DIVERSITATE ŞI OPORTUNITĂŢI EGALE 

G4-DMA 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-LA12 17 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: INVESTIŢII

G4-DMA  43 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: NE-DISCRIMINARE

G4-DMA 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-HR3a 21 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: LIBERTATEA DE ASOCIERE ŞI NEGOCIERE COLECTIVĂ 

G4-DMA 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-HR4b 45 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică



82

PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: SOCIETATE

ASPECT MATERIAL: COMUNITĂŢI LOCALE

G4-DMA 24,26,36, 37,38, 40, 47, 48, 49, 50 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-SO1 24, 26,36, 37,38,40,47,48, 49,50 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: ANTI-CORUPȚIE

G4-DMA 19,20, 21,23,44,45,56,58,59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-SO3 58,59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: ETICHETARE PRODUS ȘI SERVICIU 

G4-DMA 27,28,30,32,54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR5 27,28,32,54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: COMUNICĂRI DE MARKETING

G4-DMA 16, 20, 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR7b 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: CONFIDENŢIALITATEA CLIENȚILOR

G4-DMA 34,35,56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR8c 35, 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

GRI: G4-32
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PREZENTĂRI SPECIFICE STANDARD

DMA şi Indicatori Numărul paginii (sau link-ul)
Informații referitoare la Prezentările generale standard impuse de opțiunea “în conformitate” 
pot fi deja incluse în alte rapoarte întocmite de către organizație. În aceste condiții, 
organizația poate alege să adauge o referință specifică referitoare la unde pot fi găsite 
informațiile relevante 

Omitere Identificată
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
se identifică informațiile care 
au fost omise.

Motivul omisiunii 
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
furnizați motivul pentru 
omisiune.

Explicație pentru Omitere
În cazuri excepționale, dacă 
nu este posibilă dezvăluirea 
anumitor informații solicitate, 
explicaţi motivele pentru care 
au fost omise informațiile.

Asigurare externă
A se indica dacă prezentarea 
generală standard a fost 
asigurată extern. În caz 
afirmativ, includeţi în raport 
referința la pagina pentru 
Declarația de Asigurare 
externă.

CATEGORIE: SOCIAL

SUB-CATEGORIE: SOCIETATE

ASPECT MATERIAL: COMUNITĂŢI LOCALE

G4-DMA 24,26,36, 37,38, 40, 47, 48, 49, 50 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-SO1 24, 26,36, 37,38,40,47,48, 49,50 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: ANTI-CORUPȚIE

G4-DMA 19,20, 21,23,44,45,56,58,59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-SO3 58,59 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: ETICHETARE PRODUS ȘI SERVICIU 

G4-DMA 27,28,30,32,54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR5 27,28,32,54 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: COMUNICĂRI DE MARKETING

G4-DMA 16, 20, 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR7b 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

ASPECT MATERIAL: CONFIDENŢIALITATEA CLIENȚILOR

G4-DMA 34,35,56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică

G4-PR8c 35, 56 Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică




