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SIVECO este o companie europeană cu capacitați 
unice și experți competitivi pe plan internațional, 
fiind singura companie românească de software 
care furnizează servicii IT, în mod direct 
organizațiilor Comisiei Europene.  Ne angajăm să 
continuăm implementarea proiectelor inovatoare 
care contribuie la bunăstarea comunității. 

De peste 25 de ani, soluțiile noastre globale de IT, 
create în România, generează schimbări pozitive, 
prosperitate și competitivitate pentru clienții noştri.

În anul 2016, caracteristica definitorie a companiei noastre a fost agilitatea economică, deoarece 
am reușit să ne adaptăm cu success la mediul intern și extern în rapidă schimbare, lansând noi 
produse precum WAND, INOVAGRIA și ECOSUNT.

Avantajul de a avea de partea noastră cea mai devotată și performantă echipă ne-a permis să 
dezvoltăm și să coordonăm proiecte importante de cercetare - dezvoltare, finanțate direct de Comisia 
Europeană. Proiecte precum Brain @ Home: Moving and enhancing brain training for an active life și  
FLOOD-serv – Public FLOOD Emergency and Awarness SERVice au adus companiei noastre onoarea 
de a coordona parteneriate internaționale și de a ne implica în rezolvarea problemelor majore cu 
care se confruntă în prezent societatea noastră.

Prin proiecte inovatoare și produse de înaltă calitate, dorim să creăm comunități digitale incluzive și 
să punem la dispoziția următoarelor generații instrumentele potrivite pentru a face față provocărilor 
care o așteaptă. De exemplu, cu aplicația Wand.education™, SIVECO dorește să sporească calitatea 
procesului didactic, sprijinind profesorii să aducă studenților lor metodele pedagogice mult promise.

În ultimii 2 ani, transparența a devenit unul dintre principalele instrumente de afaceri pentru compania 
noastră, ajutându-ne să clarificăm, să înțelegem și să depășim situațiile critice, inclusiv dificultățile 
din anul 2014. Astfel, am efectuat o analiză aprofundată a tuturor proceselor și procedurilor 
organizaționale pentru a identifica măsurile necesare corectării vulnerabilităților etice și de aplicare 
a legii, dar și pentru a preveni apariția unor cazuri similare în oricare dintre operațiunile companiei.

Continuând tradiția instituită în urmă cu 8 ani, în 2016 am publicat prezentul Raport de Sustenabilitate 
- Crearea de soft care contează pentru Sustenabilitate, în conformitate cu liniile directoare GRI G4, 
un raport care a primit premiul pentru cel mai bun raport de sustenabilitate din România în cadrul 
competiției Green Frog Award. Continuându-ne angajamentul de a fi o companie responsabilă și 
competitivă, vă invităm să citiți noul Raport de sustenabilitate și să descoperiți principalele puncte de 
referință ale călătoriei noastre privind performanța de sustenabilitate  din 2016.

Florian-Gabriel ILIA, Președinte și Director General, SIVECO România

102-14
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II.1. Profilul Companiei
SIVECO Romania S.A. este o companie specializată în dezvoltarea de proiecte 
IT complexe și de mare amploare, pentru educație, sănătate, agricultură, 
organizații vamale, instituții europene, companii private și sectorul public. 

De peste 25 de ani, SIVECO este pe primul loc în topul pieței locale de servicii 
IT. Rezultatele analizei IDC - International Data Corporation, un punct de 
referință pentru analiza mediului de afaceri local, confirmă faptul că compania 
a fost sincronizată în timp real cu cerințele pieței, propunând soluții mature 
care includ tehnologia modernă. 

IDC a reconfirmat poziția SIVECO în topul celor mai importanți furnizori de 
servicii IT pe piața românească în 2016, cu o cotă de piață de 1,97%.

Ne dorim ca soluţiile noastre globale 
de IT, create în România, să genereze 
schimbare pozitivă, prosperitate și 
competitivitate clienților noștri.

Misiunea

II.
SIVECO România S.A.

102-1
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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 inteligență.

Evoluție

>> Se înființează SIVECO România SRL.1992

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

1994

>> Compania începe implementarea sistemului de calitate, conform 
prevederilor standardului ISO 9001:1994.

1995

>> SIVECO România își schimbă statutul legal, devenind o societate pe 
acțiuni.

1997

>> SIVECO participă în consorțiu, la primul proiect de mare anvergură din 
România – Informatizarea Administrației Porturilor Maritime Constanța.

1998

>> Are loc certificarea sistemului de calitate SIVECO România conform 
standardului ISO 9001: 1994 de către AFAQ – ASCERT INTERNATIONAL și de 
către OMCAS (Organismul Militar de Certificare Acreditare și Supraveghere 
al Ministerului Apărării).

1999

>> Se lansează soluția de eLearning AeL.2000

>> Se lansează SIVABON (produs de verificare a bonității clienților) și SIVADOC 
(sistem de gestiune a documentelor și fluxurilor de lucru).

2001

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

2002

>> Se lansează soluția de eTraining AeL.
>> Începe Proiectul Sistemului Informațional Unic Integrat pentru Casa 
Națională de Asigurări de Sănătate.

2003
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>> Se extinde portofoliul de clienți din România, ajungând la peste 300 de 
organizații mari.

2004

>> Intel Capital și Polish Enterprise Fund V devin acționari SIVECO România.2005

>> Demarează programul de informatizare al APIA (Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură). 
>> SIVECO România participă la implementarea sistemului informatic 
integrat pentru Fondul Național de Asigurări de Sănătate din Bulgaria.

2006

>> Compania desfășoară numeroase proiecte de anvergură internațională 
în Liban și Emiratele Arabe Unite.

2007

>> SIVECO România achiziționează Latona Bulgaria SIVECO. 
>> Se lansează aplicațiile Balanced Scorecard și iTAX Collect. 
>> Se lansează proiectul de introducere a tehnologiilor informatice în 
sistemul de învățământ în zonele rurale.

2008

>> SIVECO Romania lansează noua versiune de pachet informatic integrat 
SIVECO Applications 2011.  
>> SIVECO România lansează soluția software integrată Registrul Agricol.  
>> Se implementează soluția eCustoms la Autoritatea Națională Vamală din Turcia.   
>> Compania este recertificată de către AFAQ AFNOR INTERNATIONAL conform 
standardului ISO 9001:2008. 
>> Primul raport public al SIVECO România de responsabilitate socială este 
premiat cu Ruban d’Honneur.

2009

>> SIVECO Romania devine principalul furnizor de soluții IT pentru Ministerul 
Educației din Regatul Maroc. 
>> Se lansează sistemul SIUI 2 pentru CNAS.
>> Se finalizează platforma de eLearning și conținutul digital pentru școala din Cipru. 
>> Se implementează Proiectul pilot - conținut digital - pentru 20 de școli din Moldova.

2010

>> Se semnează noi contracte cu instituțiile Uniunii Europene: Oficiul 
pentru Publicații al Uniunii Europene și Agenția Executivă pentru Sănătate 
și Consumatori. 
>> Lansarea soluției NCTS a eCustoms la vama din Macedonia. 
>> Soluția SIVADOC este implementată la Primăria municipiului Chișinău. 
>> Proiectul R&D RENOVA este lansat. 
>> Lansarea disciplinei Multi-touch în licee. 
>> Publicarea rezultatelor examenelor computerizate pentru admiterea în 
licee utilizând, în premieră, tehnologia cloud computing.

2011
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>> Se deschide un nou birou din centrul comercial al Emiratelor Arabe 
Unite, Dubai. 
>> Se semnează un parteneriat strategic cu Școala de Studii Politice NUR 
Otan din Kazahstan. 
>> SIVECO România a primit câteva premii internaționale.

2012

>> SIVECO Romania este desemnat “Câștigător” la European IT & Software 
Excellence Awards 2013 pentru 3 proiecte. 
>> Soluția dedicată managerilor, SIVECO Business Analyzer, este actualizată. 
>> SIVECO România este desemnată una dintre cele 20 de companii din 
Europa care au cea mai rapidă creștere și cele mai inovatoare companii în 
domeniul e-learning din cadrul concursului EdTech 20, organizat de Edxus 
Group, Londra. 
>> Sistemul ERP SIVECO Applications 2020 este implementat la Terminalul 
Mării Negre (Georgia). 
>> SIVECO România semnează două contracte cu Ministerul Educației din 
Malta. 
>> SIVECO România primește alte premii internaționale. 
>> Sunt elaborate primele manuale digitale.
>> Compania își deschide cel de-al 5-lea birou internațional, la Ankara, 
Turcia și al treilea în Asia. 
>> Există o schimbare în structura acționariatului SIVECO România.

2013

>> SIVECO România începe colaborarea cu Nazarbayev Intellectual Schools 
pentru dezvoltarea de conţinut educațional digital. 
>> SIVECO lansează noi produse. Se lansează manualul digital de matematică.

2014

>> Se lansează soluția Managementul Fermelor Agricole. 
>> Se lansează Cardul de Asigurări de Sănătate. 
>> Conform celei mai recente analize a pieței, publicată de International 
Data Corporation (IDC) pentru 2014, SIVECO ocupă locul al doilea în 
clasamentul pe piața serviciilor IT, cu o cotă de piață de 6%.

2015

>> Se lansează noi produse: WAND, Inovagria, Ael Cloud, SIVMED Assistance.
>> SIVECO este coordonator de proiect pentru proiectele Horizon 2020: 
RED-Alert - Sistem de alertă timpurie în timp real și alertă pentru conținut 
online terorist bazat pe prelucrarea limbajului natural, Analiza rețelei 
sociale, Inteligența artificială și procesarea complexă a evenimentelor și 
FLOOD-serv -Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice.
>> Este desemnat câștigător național al prestigiosului premiu Green Frog 
Award - cel mai bun Raport de Sustenabilitate din România.

2016
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SIVECO la nivel global

LEGENDă

       Referințe         Dezvoltarea afacerilor           Locația coordonatorului proiectului pentru R&D Birouri internaționale

Având sediul în România, București și birouri locale în Constanța și Brașov, 
compania are relații comerciale care acoperă mai mult de 27 de țări din 4 
continente. Portofoliul companiei include peste 3.550 de proiecte de succes 
într-o gamă largă de domenii, cum ar fi educația, sănătatea și administrația 
publică, pentru clienții din sectorul privat și public.

PE ScURT

c +1,700 clienți

c 27 de țări

c 4 continente

c +3,500 proiecte

c 4 birouri internaționale

 u Bruxelles

 u Dubai

 u Astana

 u Ankara
102-3; 102-4; 102-6
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Carte de vizită

›  Cea mai importantă casă de software din România  

›  Una dintre cele mai mari companii dezvoltatoare şi integratoare de software 

   din Europa Centrală și de Est.

Structura acționariatului1

› SIVECO Netherlands B.V. 63,71% 

› SIVECO Management Team 36,29%

SIVECO România

›   25 de ani de evoluție

›   Venituri totale: 46,8 mil EUR în 2016

›   600+ angajați la nivel global în 2016

Peste 200 de premii naționale și internaționale

20142 (€) 20153 (€)

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

36,29%

63,71%

102-5; 102-7; 102-10; 201-1; 201-4

2016 (€)

33.423.770

7.414.059

394

46.796.183

46.639.705

156.478

746.454

Dezvoltare pe termen lung = stabilitate & încredere

Indicatori financiari

1 În 2016, procesul de schimbare a structurii actionariatului, inceput în 2015, s-a finalizat;  
2 Cursul de schimb mediu anual (2014) al Băncii Naționale a României;  
3 Cursul de schimb mediu anual (2015) al Băncii Naționale a României
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II.2. Modelul de Business
Compania SIVECO este o firmă românească de software 
specializată în proiectarea, dezvoltarea și implementarea 
de “software care contează”, dezvoltând proiecte mari și 
complexe cu un impact major în comunitate.

Având operațiuni în 27 de țări, compania are în portofoliu  peste 
3.550 de proiecte de succes într-o gamă largă de domenii, 
cum ar fi educația, sănătatea și administrația publică.

SIVECO Romania creează valoare prin intermediul propriilor 
soluții globale de IT, contribuind la generarea schimbării 
pozitive, prosperității, competitivității și accesului la 
progres pentru clienții, beneficiarii și angajații săi. Mai 
mult, participând la implementarea proiectelor europene 
de cercetare și dezvoltare, SIVECO este capabilă să creeze 
inovație pentru a anticipa tendințele pieței.

Experiență în proiecte transeuropene pentru 
consolidarea capacităților.

Experiență în proiecte de mare anvergură, la 
nivel național pentru eLearning, eAgriculture, 

eHealth, Custom Development, Sisteme 
informatice integrate.

Organizarea și implementarea programelor 
complexe, de formare și de consolidare a 

comunității la nivel trans-european.

Utilizarea extinsă și eficientă a tehnologiilor de 
vârf.

Cunoașterea aprofundată a instituțiilor 
europene vamale și de impozitare. Poziționare, branding, comunicare consistentă.

Puncte forte

Noi oferim soluții software bazate pe tehnologii de vârf, pentru organizații din toate sectoarele 

industriale și comerciale, atât în domeniul privat cât și public.

Arii de expertiză

›  eLearning /eTraining 

›  eHealth

›  eAgriculture

›  eCustoms

›  eNuclear

›  Customized Application

›  Enterprise Application Suites (EAS)

›  Research & Development Projects
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25 de ani de proiecte de succes

eLearning/eTraining

eHealth

eLearning
› Reforma sistemului de educație din Malta, pentru 

nivelurile primar și secundar.

› Implementarea platformei de eLearning pentru 
American Creativity Academy, o rețea școlară importantă 
din 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 
în Azerbaidjan.

› Proiectul de informatizare a procesului educațional din 
Oman.

› Sistemul Educațional Informatizat(SEI) - programul de 
informatizare sistemului educațional din România.

› Implementarea unui sistem complex de eLearning 
pentru Ministerul Educației și Culturii din Cipru.

eHealth
› Proiectul de informatizare a Casei Naționale de Asigurări 

de Sănătate (NHIF) din 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 
funcționarea completă a întregului sistem medical 
românesc.

 › SIPE – Sistem informatic de prescripție electronică, 
care oferă toate funcționalitățile pentru generarea, 
validarea și emiterea 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.

102-2
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eCustoms
› Proiect de informatizare a sistemului vamal din 

Republica Macedonia și dezvoltare a  sistemelor tarifare 
integrate.

› 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.

Aplicații personalizate
› 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 România.

› Sistem de gestionare a documentelor electronice și 
a fluxurilor de lucru – SIVADOC – pentru Primăria 
municipiului Chișinău din Republica Moldova.

SIVECO Applications
› Sistemul EAS SIVECO Applications 2020 pentru 

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

› Sistemul EAS pentru companiile din sectorul de 
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.

› Sistemul 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).

Customized Application 
Development

Enterprise Application Suites 
(EAS)

eAgriculture

eCustoms

102-2
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Parteneriate cu lideri globali din domeniul IT:

 • Oracle Platinum Certified Partner

 • Microsoft National System Integrator

 • Microsoft Gold Certified Partner

 • Intel Premier Elite Partner

 • Ventyx, companie din grupul ABB

 • Leonardo S.p.A.

și integratori de sisteme:

 • HP Sales and Service Partner

 • Bull, companie din grupul Atos

Strategia SIVECO se bazează pe întărirea și lărgirea 
rețelei actuale de parteneri:

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

 • Parteneri locali - companii cu o puternică pre- 
                zență locală pe piețele țintă care:

 › pot sprijini eforturile comerciale și de 
                    implementare

 ›   sunt complementare cu SIVECO

Partneriate

102-9
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Recunoașteri și Premii
De-a lungul timpului, activitatea companiei și soluțiile dezvoltate de aceasta au 
fost recompensate cu peste 200 de premii naționale și internaționale.

Sistemul de management implementat în cadrul companiei 
a fost certficat în conformitate cu următoarele standarde: 

› Politica și Sistemul de Management al Calității în con-
formitate cu standardul ISO 9001:2015 – TUV Austria

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

› Sistemul de management al securității informatice  
   conform standardului ISO 27001:2013 - TUV Austria 

› Sistemul de management al serviciilor IT în conformi- 
   tate cu standardul ISO / IEC 20000-1:2011 - SRAC CERT  

› Politica și Sistemul de Management al Mediului în con 
   formitate cu standardul ISO 14001:2004 - TUV Austria

› Sistemul de management al sănătății și securității ocupațio- 
   nale conform standardului OHSAS 18001:2007 - TUV Austria

Certificările Sistemului de Management
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II.3. Guvernanță & Etică

Începând din anul 1992, SIVECO România contribuie constant la 
dezvoltarea sectorului IT din România prin furnizarea de soluții soft, bazate 
pe tehnologii de ultima generație pentru organizații din toate sectoarele 
industriale și comerciale, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Florian-Gabriel ILIA
Președinte & Director General

Alexandru-Mihail 
RĂDĂȘANU

Rene Kurt RUEPP

Compania este condusă de un Consiliu de Administrație, ai cărui membri au 
vârsta medie de 58 de ani, cu mandat de patru ani, alcătuit din trei membri, 
dintre care unul este membru neexecutiv. În 2016, au fost organizate șase 
întâlniri importante ale Consiliului de Administrație.

405-1, 102-18
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În 2015 structura acționariatului companiei a fost modificată pentru a întări 
poziția SIVECO pe piață. Astfel, acțiunile fostului președinte al companiei, 
doamna Irina Socol, au fost transferate celorlalți proprietari și donate unor 
angajați existenți – din cadrul SMTL. Procesul început în 2015 a fost finalizat 
în prima parte a anului 2016, marcând finalizarea demersului doamnei Irina 
Socol de retragere din SIVECO, atât în ceea ce privește managementul, cât și 
acționariatul companiei.

“Apreciez faptul că peste 35 de colegi mi s-au alăturat și în calitate de co-proprietari ai 
companiei, nu doar ca șefi de departamente. Consider că acest demers reprezintă modul cel 
mai autentic de a recunoaște și încuraja performanțele lor, și, de asemenea, o dovadă de 
maturitate organizațională.” 

Florian-Gabriel Ilia - Președinte & Director General

Doina BINIG

Vicepreședinte Strategie & 
Șeful Diviziei Operaționale

Florian-Gabriel ILIA
Președinte & Director General

Dana BICHIR

Vicepreședinte Calitate 
și Resurse Umane

Alexandru RĂDĂȘANU

Vicepreședinte Cercetare-Dezvoltare 
& Director General Adjunct

Compania este împărțită în divizii și departamente, coordonată de Echipa de 
Management SIVECO (SMT). În plus există și un grup de conducere, denumit 
Echipa Extinsă de Management a SIVECO (SMTL). În 2016, în cadrul celor 
două echipe de conducere, erau 18 femei membri. 

Echipele de management beneficiază de sprijinul a două comitete - Centrul de 
Dezvoltare a Competențelor și al Consiliului Științific - compuse dintr-o echipă 
interdependentă ai cărei membri au o vastă experiență dovedită în ingineria 
software și domeniile aferente, având ca scop evaluarea din punct de vedere 
tehnic a produselor companiei și optimizarea proceselor și instrumentelor 
necesare dezvoltării proiectelor.

102-19; 102-11; 102-10
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35 de angajați ai companiei, cei mai mulți dintre ei cu peste 10 ani vechime, 
au devenit acționari. Inițiativa, singulară în mediul de afaceri din România, 
reprezintă o  recunoaștere naturală a contribuției acestora în decursul celor 
24 de ani de activitate a companiei și o măsură eficientă pentru atragerea 
și reținerea talentelor. Schimbarea structurii de proprietate confirmă, în 
același timp, implicarea directă a specialiștilor companiei, nu doar la nivel 
operațional, ci și în procesul decizional strategic.

Structura acționariatului SIVECO Romania S.A.:

SIVECO Netherlands B.V. - 63.71%, 

SIVECO Management Team - 36.29%

Pilonii care stau la baza Guvernării SIVECO România sunt:

› Codul de etică și Ghidul Anticorupție care asigură respectarea legilor 
și reglementărilor

› Politica și Sistemul de Management al Calității care asigură o 
îmbunătățire continuă a performanței companiei prin controlul 
activităților și furnizarea de servicii de înaltă calitate tuturor clienților

› Politica și Sistemul de Management al Mediului care asigură 
conservarea mediului și atenuarea efectelor poluării

› Managementul riscurilor la nivel organizațional și de proiect
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SIVECO România este una dintre cele mai mari companii de dezvoltare și 
integrare de soft din Europa Centrală și de Est. Aceasta este o consecință 
a unei creșteri de 25 de ani și a unei dezvoltări pe termen lung. În ciuda 
dificultăților cu care s-a confruntat sectorul IT & C atât la nivel național 
cât, și global în 2016, SIVECO a continuat să-și consolideze portofoliul de 
clienți, generând stabilitate și încredere.

Cele 10 principii ale Pactului Global al ONU în domeniile drepturilor 
omului, muncii, mediului, anti-corupției și statului de drept, transpuse 
în Codul de Etică și Ghidul Anticorupție SIVECO, au reprezentat, în 2016, 
direcțiile  care au condus toate activitățile companiei.

Informațiile din Ghidul Anticorupție au fost finalizate și aliniate la cele mai 
recente modificări legislative din domeniu, iar unele dintre informațiile 
existente au fost restructurate, făcându-le mai ușor de utilizat. Ambele 
documente sunt aplicabile și sunt disponibile tuturor angajaților prin:

› programul de introducere al noilor angajați; 

› sesiuni interne de instruire organizate pe tot parcursul anului; 

› e-mailuri informative;

› intranet;

› posibilitatea de a consulta un document, pe suport de hârtie, la 
departamentul de Resurse Umane.

De asemenea, compania iși propune, în perioada următoare, să dezvolte 
cursuri interactive de instruire pentru angajați pe platforma AeL 
Enterprise, privind aspecte legate de  Codul de etică și Ghidul Anticorupție.

Etică, Anticorupție & Conformitatea cu legea

103-2; 102-16
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În anul 2016, peste 53 de angajați noi, dintre care 21 femei, au beneficiat, 
prin programul de inducție, de formare în ceea ce privește etica și 
conformitatea cu legea, axată pe prevederile Codului de etică și a 
Ghidului Anticorupție. În plus, în 2016 au fost raportate 0 incidente de 
discriminare.

Toate încălcările Codului de etică, Ghidului Anticorupție sau orice 
altă nerespectare sau încălcare a legii pot fi raportate de angajați 
Departamentului Juridic sau direct, superiorului ierarhic.

Toți angajații, colaboratorii, 
furnizorii și clienții SIVECO 
trebuie să respecte pe deplin 
toate legile interne și externe, 
interzicând oferirea de plăți 
necuvenite, cadouri sau orice 
fel de stimulente oricărei 
persoane și primirea acestora 
de la orice persoană, incluzând 
aici funcționari publici sau 
privați, clienți și furnizori.

În anul 2016, SIVECO a continuat 
să acorde o atenție deosebită 
procesului de selectare și 
monitorizare a activităților 
partenerilor, având în vedere 
un potențial risc semnificativ 
privind corupția de la acest 
nivel. 

Principalul risc apare atunci când un partener local urmărește să se 
angajeze într-un comportament care este interzis de politicile SIVECO 
România.  

Pentru companie este extrem de importantă cunoașterea partenerului 
sau a potențialului partener și efectuarea unei evaluări a riscurilor 
legate de angajarea în activități interzise de Ghidul Anticorupție.

În cadrul contractelor de servicii ale companiei au fost incluse clauze 
care stipulează, în mod explicit, că munca furnizorilor trebuie efectuată 
în conformitate cu principiile practicilor anticorupție.

406-1; 205-1
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În pofida dificultăților întâmpinate începând din 2014, SIVECO și-a consolidat 
dialogul cu stakeholderii, îmbunătățind canalele de comunicare cu aceștia. 
Astfel, compania a comunicat în mod constant, tuturor părților interesate, 
evoluția performanțelor sale, prezentarea rezultatelor financiare anuale 
fiind făcută atât în cadrul întâlnirilor directe cu acționarii cât și cu angajații 
firmei.

În Raportul de Sustenabilitate publicat în 2016, compania prezintă în detaliu 
performanța economică, socială și de mediu a companiei, explicând astfel, 
întreaga valoare creată și împărtășită cu comunitatea.

Unul dintre cele mai importante canale de comunicare în 2016 a rămas  
pagina web a companiei www.siveco.ro prin intermediul căreia compania 
a prezentat informații cu privire la noile  proiecte și contracte, stadiul de 
implementare a acestora, precum și comunicate de presă privind cele mai 
importante realizări ale companiei. 

SIVECO România este una dintre puținele companii românești care este 
transparentă cu privire la proiectele europene pe care le implementează, 
publicând pe site-ul http://rd.siveco.ro detalii despre acestea.

Transparență
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Strategia de sustenabilitate a SIVECO

III.
Sustenabilitatea în  
SIVECO România
III.1. Managementul și obiectivele dezvoltării durabile

Decizia SIVECO România de integrare a principiilor sustenabilității în modelul 
de afaceri a permis companiei să își consolideze capacitatea de a excela într-un 
mediu de afaceri competitiv, ținând cont de impactul economic, social și de mediu 
pe termen scurt, mediu și lung. SIVECO Romania este constant preocupată de a 
genera o valoare sustenabilă, pentru toate părțile interesate relevante.

Definind strategia de sustenabilitate a SIVECO, conducerea companiei 
(stakeholder) a ținut cont de obiectivele pe care aceasta trebuie să le atingă, 
dar și de întregul context în care operează.

Cei trei piloni importanți care stabilesc provocările naționale și globale 
privind dezvoltarea durabila reprezintă piatra de temelie a strategiei de 
sustenabilitate a SIVECO România: 

102-15
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Referindu-ne la activitățile de Responsabilitate Socială Corporativă, 
principalele proiecte ale companiei sunt derivate din ideile și implicarea 
angajaților care promovează diferite inițiative, acoperind diverse direcții, de la 
proiecte corporative la proiecte specifice care sunt dezvoltate în parteneriat 
cu școli și/sau ONG-uri.

“În domeniul educației, SIVECO România îmbunătățește modul în care conținutul 
educațional este creat și transferat elevilor, pentru a facilita procesul de 
achiziție a cunoștințelor. Obiectivul este de a continua introducerea de noi 
tehnologii digitale în școli, care sunt ușor de utilizat de către profesori și care 
îi angajează pe elevi prin utilizarea unui conținut educațional personalizat și de 
înaltă calitate .  
La nivel național, SIVECO România contribuie la ridicarea nivelului de atractivitate 
și competitivitate a zonelor rurale prin suportul oferit fermelor în introducerea 
celor mai noi soluții IT dedicate administrării fermelor de înaltă performanță.”

Anca Crahmaliuc, Marketing & Communication Manager

Sustenabilitatea, în SIVECO Romania, înseamnă propunerea de soluții informatice de 
vârf care să răspundă provocărilor globale din diferite sectoare ale societății.
Dialogul continuu cu părțile interesate permite SIVECO România să identifice 
și să se concentreze asupra priorităților care sunt esențiale pentru atingerea 
unei performanțe de sustenabilitate ridicate.

În SIVECO, Departamentul de Marketing, sub directa responsabilitate a Consiliului de 
Administrație, coordonează identificarea priorităților de sustenabilitate și procesul 
de raportare, în conformitate cu cele mai recente standarde și linii directoare în 
domeniu. Consiliul de administrație are responsabilitatea de a supraveghea și de 
a valida toate deciziile legate de prioritățile de sustenabilitate și de a stabili anual 
obiectivele de sustenabilitate, în conformitate cu strategia companiei. Fiecare 
departament este responsabil de implementarea și monitorizarea proiectelor 
specifice, contribuind la îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de 
mediu a companiei.

Managementul Sustenabilității

›   Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă 2013 - 2020 - 2030;

›   Principiile Pactului Global al Națiunilor Unite;

›   Obiectivele de dezvoltare durabilă. 

Managementul SIVECO a reușit să stabilească obiective specifice de 
sustenabilitate, răspunzând priorităților naționale și globale care sunt în 
conformitate cu know-how-ul și competențele companiei. Pentru fiecare 
obiectiv specific, compania a identificat proiecte și măsuri capabile 
să alinieze strategia și la așteptările părților interesate, să evalueze 
capacitatea de a atinge obiectivele stabilite și să identifice oportunitățile 
de afaceri din întregul proces.

102-12; 102-20; 102-21
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Obiectivele de dezvoltare durabilă
În 2015, Națiunile Unite au stabilit 17 obiective de dezvoltare durabilă, cu 
scopul de a direcționa eforturile globale pentru a obține condiții mai bune de 
viață, până în anul 2030. 
SIVECO Romania recunoaște faptul că liderii din domeniul afacerilor pot 
contribui la realizarea acestor ținte importante și se angajează să contribuie 
la Obiectivele Globale ale Națiunilor Unite, adoptate pe 25 septembrie 2015. În 
conformitate cu misiunea SIVECO și activităţile derulate de aceasta în domeniul 
educației, precum și cu contribuţia constantă a acesteia la stimularea inovării 
și promovarea incluziunii digitale, compania sprijină realizarea următoarelor 
Obiective Globale: Obiectivul 4 – Educație de calitate și Obiectivul 9 – Industrie, 
inovare și infrastructură.

Propagarea prin-
cipiilor de etică  
și anticorupție  
pe întregul  
lanț valoric

Ethics

Innovation

Community impact

People Development

Obiective Ținta 
pentru 2015 Status Ținta 

pentru 2016

Creșterea  
implicării în 
proiecte de  
Cercetare &  
Dezvoltare

Zero incidente etice 
și/sau
cazuri de corupție

Cel puțin un proiect 
în următoarele 
domenii: Educație, 
Mediu, Prelungirea 
vieţii active 

Continuarea  
introducerii noilor 
tehnologii digitale
în domeniul siste-
melor de sănătate și 
educaționale

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

Cel puțin un proiect
implementat

Investiții de
80.000 Euro
în capitalul
uman

ProMe reasearch 
Proiect
ProActive Ageing

Dezvoltarea unui 
curs de formare 
interactiv pe  
Platforma AeL 
privind Raportarea 
Nefinanciară.

Cel puțin un proiect 
dezvoltat care 
răspunde unor  
probleme majore  
ale comunității

Proiect ISE 
Proiect Open  
Discovery Space

Cel puțin un proiect
implementat

Cel puțin 100 de 
sesiuni de instruire 
organizate pentru 
angajați;
Cel puțin 10 elevi au 
participat la un pro-
gram de internship.

Obiectivele SIVECO de dezvoltare durabilă

102-12; 413-1
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III.2. Consultarea părților interesate (Stakeholder)
Activitatea de 25 de ani a SIVECO este strâns legată de capacitatea companiei 
de a intra in contact  cu părțile interesate, de a înțelege nevoile acestora și de a 
identifica, printr-un dialog deschis, cel mai bun mod de a răspunde așteptărilor 
lor. Din acest motiv, compania a creat un proces solid de consultare a părților 
interesate, bazat pe standardele GRI și AA 1000 SE, prin care se pot identifica 
oportunitățile și posibilele riscuri care ar putea apărea din relația cu părțile 
interesate.

Acest proces se bazează pe identificarea și prioritizarea părților interesate, 
în funcție de două variabile: interesul și influența părților interesate asupra 
companiei. Actualizarea continuă a informațiilor provenite de la părțile 
interesate permite companiei să răspundă în mod eficient la cele mai 
importante preocupări ale lor.

Sistemul de management al Părților interesare ale SIVECO

413-1; 102-40
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FuRnIzORI şI 
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MASS MEDIAInSTITuţII DE 
ÎnVăţăMânT

AuTORITăţI 
PublICE

PARTEnERI În 
PROIECTE R&D

PARTEnERI 
În PROIECTE 

FOnDuRI 
EuROPEnE

OnG-uRI

Reuniuni 
anuale Consultarea 

angajaţilor

Cutii „Vorbeşte 
pe şleau”

Customer
Survey

Evenimente 
publice

Sistem 
JIRA

Comunicate
 de presă

Evenimente 
informale

Evenimente 
destinate 
stimulării 
inovaţiei

Evenimente 
comerciale

Social
Media

Mese
rotunde

Evenimente 
comerciale
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Dialogul cu părțile interesate

Ca parte a strategiei de sustenabilitate a SIVECO, în fiecare an sunt organizate 
diferite modalități pentru a intra în contact cu părțile interesate: 

›   sondaj privind problemele legate de dezvoltare durabilă
›   evenimente specifice
›   prezentări publice

Toate aceste inițiative au ca obiectiv colectarea de informații relevante pentru 
procesul de materialitate, permițând o mai bună aliniere a strategiei de 
dezvoltare durabilă, la așteptările părților interesate.

În cadrul SIVECO Romania, fiecare departament promovează inițiative 
specifice de dialog cu părțile interesate. În 2016, departamentul AeL Content 
a organizat mai multe întâlniri în întreaga țară cu profesori din mai multe 
instituții de învățământ, cu scopul de a crea un grup de persoane competente 
în domeniul pedagogiei, care vor lucra  pentru sistemul de învățământ modern.

“Scopul nostru în susținerea conferințelor și a altor evenimente importante 
cu impact major și direct în școli și universități este de a schimba paradigma 
învățării. În procesul didactic, accentul ar trebui să treacă de la tablă și cretă, de 
la profesor și elev, la activități de colaborare, la învățarea bazată pe proiecte, în 
care predomină gândirea creativă și intuiția, argumentarea și demonstrația. Acest 
obiectiv poate fi realizat numai prin integrarea în clasă a abordărilor moderne și 
a tehnologiilor de vârf. Educația modernă este mai mult despre transferul de 
experiență decât de cunoaștere. Este o mare șansă pentru noi și o considerăm 
o datorie de a împărtăși cu profesorii cea mai nouă tehnologie în rezultatele 
cercetării educaționale și pedagogice. Când vedem pe fețele profesorului nostru, 
bucuria înțelegerii, acestă sarcină este împlinită.”

Radu Jugureanu, Director Departament AeL eContent
102-42; 102-43
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III.3. Analiza de Materialitate

În SIVECO România, rezultatele procesului analizei de materialitate 
reprezintă impacturile principale pe care compania le are asupra 
economiei, mediu și societății. Metodologia de realizare a analizei de 
materialitate stabilită de conducerea companiei se bazează pe un proces 
robust în conformitate cu standardele GRI.

Pentru elaborarea Raportului de Sustenabilitate 2016, SIVECO Romania a 
efectuat o analiză de materialitate, având ca referință toate cele 18 teme 
materiale identificate prin procesul desfășurat pentru anul 2015. În plus, 
în cadrul companiei au fost organizate interviuri cu persoane cheie și s-a 
realizat o analiză comparativă privind aspectele de dezvoltare durabilă 
specifice sectorului IT&C. Din acest proces au rezultat 11 subiecte noi cu 
potențial de a fi materiale. Noile subiecte au fost evaluate în baza factorilor 
interni și externi, pentru a identifica impactul semnificativ pe care îl are 
compania asupra economiei, societății și a mediului, în raport cu acestea. 
De asemenea, un proces de consultare restrâns a fost realizat pentru a 
putea înțelege nivelul de importanță al fiecărui subiect relevant.

Din întregul proces au rezultat 23 de teme materiale pentru 2016, care au 
fost validate de către Consiliul de Administrație al companiei.

102-43; 102-49; 413-1
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Matricea de materialitate SIVECO

Guvernare și Management

Relația cu Comunitatea

Protecția mediului 

Performanța economică

Relația cu Clienții Relația cu Angajații

Relația cu Furnizorii

G1 - Etica
G2 - Anticorupție
G3 - Transparență
G4 - Conformitate cu legea
G5 - CSR și Politica de sustenabilitate

P1 - Inovare
P2 - Confidențialitate
P3 - Fonduri Europene
P4 - leadership și Agilitate Economică
P5 - Plan de refacere în caz de dezastru
P6 - Drepturile de Proprietate Intelectuală
P7 - Managementul riscurilor

A1 - Programe de formare
A2 - Egalitate de șanse și  
        politica de nediscriminare
A3 - Gestionarea Talentelor

S1 - Proiecte de interes major  
        pentru comunitate
S2 - Programe de Internship
S3 - Contribuția la incluziunea digitală

C1 - Calitatea produselor și a soluțiilor
C2 - Managementul reputației
C3 - Timpul de răspuns
C4 - Canalele de comunicare cu părțile  
        interesate externe

M1 - Politici și sistemul de 
         management de mediu

102-47; 102-49
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Perimetrul temelor materiale
Din procesul de analiză a domeniului de aplicare al temelor materiale a 
rezultat că fiecare dintre ele are impact atât în cadrul organizației, cât și în 
afara ei, dar cu unele diferențe în ceea ce privește intensitatea impactului. Pe 
de o parte, există teme materiale transversale care sunt relevante pentru toate 
părțile interesate, iar pe de altă parte, există teme materiale mai relevante în 
cadrul companiei sau în afara acesteia.

Tema Material Indicatori GRI În SIVECO România În afara SIVECO România

Guvernare și Management

Etica 103-1, 103-2, 103-3, 102-16, 102-17, 
406-1 Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Anticorupție 103-1, 103-2, 103-3, 205-1 Întreaga organizație 

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Transparență 103-1, 103-2, 103-3 Întreaga organizație 
Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
ONG-uri, Autorități Publice, Instituții de 
Învățământ

Conformitate cu legea 103-1, 103-2, 103-3, 102-16
102-17, 406-1 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
103-1, 103-2, 103-3, 102-12, 102-20, 
102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 
102-46, 102-47, 102-49, 413-1

Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
ONG-uri, Instituții de Învățământ

Performanța SIVECO

Inovare 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 102-44, 
102-43 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 

Mass-Media, Instituții de Învățământ 

Confidențialitate 103-1, 103-2, 103-3, 418-1 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, Autorități Publice. 

Fonduri Europene 103-1, 103-2, 103-3, 102-44, 413-1 Întreaga organizație 
Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, Autorități Publice, Instituții 
de Învățământ 

Leadership și Agilitate Economia 103-1, 103-2, 103-3, 102-15,  203-1, 
102-2 Întreaga organizație 

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Plan de refacere în caz de dezastru 103-1, 103-2, 103-3, 102-15 Întreaga organizație 
Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Autorități Publice. 

Drepturile de Proprietate Intelectuală 103-1, 103-2, 103-3 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
Autorități Publice. 

Managementul riscurilor 103-1, 103-2, 103-3, 102-15 Întreaga organizație 
Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Autorități Publice.

103-1; 102-46
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Tema Material Indicatori GRI În SIVECO România În afara SIVECO România

Echipa: pasiune și inovare

Programe de formare 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2 Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Egalitate de șanșe și politica de 
nediscriminare 103-1, 103-2, 103-3, 405-1, 404-3 Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Gestionarea Talentelor 103-1, 103-2, 103-3, 102-8, 401-2, 401-
1, 407-1, 102-41 Întreaga organizație

Clienți, Furnizori și Parteneri Comer-
ciali, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, ONG-uri, Autorități Publice, 
Instituții de Învățământ

Software care contează pentru Comunitate

Proiecte de interes major pentru 
comunitate 103-1, 103-2, 103-3, 413-1 Întreaga organizație Mass-Media, Parteneri de Proiecte 

Europene, Autorități Publice

Contribuția la incluziunea digitală 103-1, 103-2, 103-3, 413-1 Întreaga organizație
Mass-Media, Parteneri de Proiecte 
Europene, Autorități Publice, Instituții de 
Învățământ

Programe de Internship 103-1, 103-2, 103-3, 413-1 Întreaga organizație
Clienți, Parteneri de Proiecte Euro-
pene, Autorități Publice, Instituții de 
Învățământ

Clienții sunt prioritari pentru SIVECO

Calitatea produselor și a soluțiilor 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44 Întreaga organizație
Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, Autorități Publice, Instituții 
de Învățământ

Managementul reputației 103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 
Mass-Media, Autorități Publice 

Receptivitate 103-1, 103-2, 103-3, 417-3 Întreaga organizație Clienți, Mass-Media, Parteneri de 
Proiecte Europene, Autorități Publice

Canalele de comunicare cu părțile 
interesate externe

103-1, 103-2, 103-3, 102-43, 102-44, 
102-13 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 

Autorități Publice

Politici și sistemul de management de mediu

Politici și sistemul de management de 
mediu 103-1, 103-2, 103-3, 302-1; 306-2 Întreaga organizație Clienți, Parteneri de Proiecte Europene, 

Autorități Publice

103-1; 102-46
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Inovare, Leadership și agilitate economică

IV.
Performanțele SIVECO

Sectorul IT este unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate, 
impunând companiilor care operează în această industrie să adopte inovarea 
ca o practică obișnuită. SIVECO și-a asumat provocările asociate sectorului 
de activitate, transformându-le într-o oportunitate, ca parte a strategiei de 
inovare, dezvoltată la nivel de companie. 

Astfel, strategia se bazează pe o activitate intensă de cercetare și dezvoltare 
cu două componente principale:

›   participarea în cadrul proiectelor europene de pionierat, din domeniul 
cercetării și dezvoltării, care permit companiei să evalueze atractivitatea 
comunității pentru anumite soluții informatice de vârf pe care să le dezvolte și 
să le testeze într-un mediu protejat.

›   colaborarea cu clienții săi pentru a identifica idei inovatoare care ar putea 
avea un potențial mare de piață.

Finalul perioadei de programare 2007-2013 a reprezentat pentru sectorul 
IT un factor de regres în ceea ce privește colaborările și noile parteneriate 
pentru implementarea proiectelor finanțate de UE. 

Această situație a avut impact și asupra activității SIVECO. Astfel, SIVECO 
Romania a implementat o serie de măsuri și a adoptat o nouă strategie de 
dezvoltare care a sprijinit compania să se adapteze schimbărilor naționale 
și internaționale, cu rezultate care pot fi cuantificate prin măsurarea 
indicatorilor de performanță ai produselor și serviciilor inovatoare 
dezvoltate, precum și prin nominalizările și distincțiile primite de companie 
în cadrul competițiilor din domeniul său de activitate.
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În perioada acoperită de prezentul raport, SIVECO a primit următoarele 
nominalizări și distincții:

›   Locul I la categoria “Cercetare-Dezvoltare 
și High Tech” – Top-ul Companiilor High 
Tech din Romania și București - 
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-
romania/presa/comunicate-de-presa/
siveco-ocupa-locul-I-si-in-topul-national-al-
firmelor

›   Best Software Products & Consultancy 
Projects Exporter, pentru rezultatele 
remarcabile obţinute în exportul de expertiză 
şi vânzările internaţionale din ultimii 10 
ani ale produsului său educațional, AeL -  
Technology Innovator Awards 2016 -  
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-
romania/presa/comunicate-de-presa/
premiile-technology-innovator-cv-magazine

›  Finalistă în cadrul competiției pan-europeană 
destinată furnizorilor de soluții software și 
integratorilor de sisteme, European IT & 
Software Excellence Awards 2016 - Proiectul 
„Arhiva Diplomatică - Biblioteca Digitală” – 
IT Europa 2016 - 
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-
romania/presa/comunicate-de-presa/it-
europa-a-desemnat-finalistii-competitiei-
european-it-and-software-excellence-awards

›   Câștigător al Competiției Naționale: cel mai
bun raport de sustenabilitate din România - 
Green Frog Award 2016 - 
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-
romania/presa/comunicate-de-presa/raport-
sustenabilitate-siveco-2015



37

SIVECO este singurul furnizor de software și servicii IT din România care 
a semnat, până în prezent, contracte cu organizațiile centrale ale Comisiei 
Europene. Anterior, compania a fost aleasă pentru a dezvolta și implementa 
proiecte majore pentru instituții guvernamentale, precum: Oficiul pentru 
Publicații al Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației, 
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente 
(CHAFEA), Direcția Generală Sănătate și a Consumatorilor, Eurostat (Institutul 
de Statistică al Uniunii Europene), Biroul de Cooperare EuropeAid și Banca 
Europeană de Investiții. 

În 2016, SIVECO a semnat un nou contract cu Comisia Europeană, de data 
aceasta cu Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală, DG TAXUD, 
conducând un consorțiu care va asigura programe de sprijinire a instruirii, 
servicii de eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și impozitare.

Florin Ilia, Președinte și Director General al SIVECO România: “Suntem 
onorați să fim încă o dată aleși ca un furnizor de software și servicii de 

încredere, de către Comisia Europeană. Până 
în prezent, SIVECO, alături de partenerii săi, a 
implementat mai mult de 20 de proiecte europene, 
furnizate direct Comisiei Europene, care implică 
dezvoltarea de sisteme IT integrate, cu beneficii 
directe pentru milioane de cetățeni ai UE “.

“Programul B-Train 3 recunoaște valoarea 
adăugată ridicată a produselor și serviciilor 
IT ale SIVECO, implementate pentru Comisia 
Europeană și confirmă poziția noastră puternică 
în industria software europeană”, a declarat 
Ștefan Morcov, vicepreședinte adjunct al 
SIVECO România.

Medalia de aur primită în 2017 de echipa de 
software SIVECO în cadrul  WORLD Summit 
Award, cel mai important concurs IT internațional, 

pentru un produs la care a lucrat 18 luni și care permite explorarea practică a 
societății și culturii celei de-a noua țări ca mărime din lume, Kazahstan, este 
o recunoaștere a agilității economice a companiei și a capacității acesteia de 
a fi sustenabilă pe termen lung.

“Inovația pe care o aduce proiectul nostru constă în faptul că toate informațiile 
cu privire la o țară pot fi găsite acum pe o singură aplicație, disponibilă 
pentru toate tipurile de dispozitive mobile. Iar informațiile se suprapun și se 
dezvăluie în funcție de interesul utilizatorului, cu scopul de a-i oferi acestuia 
un context cât mai larg. Premiul WSA confirmă că am realizat un instrument 
care transformă informația în cunoaștere. Framework-ul aplicației se 
potrivește oricărui alt subiect similar, de la un profil de țară la prezentarea 
unui muzeu, și poate fi considerat punct de plecare pentru o nouă generație 
de aplicații mobile“, spune Bogdan Gornea, Technical Leader al echipei 
care a dezvoltat aplicația câștigătoare.
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Prin implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului 
de management al calităţii, SIVECO România măsoară, monitorizează, 
evaluează și îmbunătățește serviciile și procesele sale. În același timp, 
sistemul de management al calității asigură performanța companiei în 
ceea ce privește sustenabilitatea, precum și abordarea multidimensională 
a gestionării și diminuării riscurilor. Gestionarea atât a riscurilor, cât și 
a oportunităților se face în mod continuu în cadrul companiei, selectând, 
analizând și prioritizând pe cele care pot afecta îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. Riscurile și oportunitățile includ o gamă largă de subiecte și 
domenii, luând în considerare varietatea, dar și complexitatea proiectelor și 
contractelor implementate de SIVECO Romania. În funcție de impactul posibil 
al acestor riscuri și oportunități, care pot fi financiare sau reputaționale, 
departamentul responsabil identifică și propune măsurile necesare pentru 
reducerea acestora. 

În anul 2016, toate departamentele SIVECO au fost implicate într-o instruire 
privind sistemul de management al calității, pentru a asigura cunoașterea 
și utilizarea corectă a procedurilor. Compania acordă o atenție deosebită 
modului în care sunt gestionate riscurile și oportunitățile și, din acest motiv, 
este necesară o instruire internă constantă.

Un alt aspect important, strict 
monitorizat de managementul 
SIVECO este asigurarea 
continuității proceselor de afaceri 
în caz de dezastru sau întreruperi 
a serviciilor cauzate de factori care 
nu sunt sub controlul companiei. 
În acest sens, în 2016, compania 
a asigurat un plan de acțiune 
pentru continuitatea proceselor 
de business, ca sistem de control 
și gestionare a continuității 
operaționale a proceselor, în 
concordanță cu recomandările din 
standardul ISO 27002/2013.

Sistemul eficient de gestionare implementat și capacitatea echipei 
manageriale de a crea și menține un mediu de lucru extrem de motivant, 
a permis companiei să atragă și să mențină angajați profesioniști și cu 
experiență. În consecință, compania a continuat și în 2016, să lanseze noi 
produse competitive și inovatoare, ca rezultat al unei munci susținute.

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru SIVECO este protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. În special, în sectorul IT&C, pentru că 
inovarea și investițiile în tehnologie, protejarea drepturilor intelectuale sunt 
esențiale. Cu toate acestea, chestiunea ar trebui privită din două perspective. Pe 
de o parte sunt măsurile pe care o companie, cum ar fi SIVECO, le implementează 
pentru a asigura protecția soluțiilor pe care le pune pe piață, clienților săi, 
pentru a interzice orice utilizare neautorizată și pe de altă parte este crearea 
soluțiilor personalizate pentru clienți specifici pe baza unor comenzi/contracte 
speciale. În acest caz, drepturile intelectuale înseamnă drepturi de autor, mărci 
comerciale, desene sau modele industriale, brevete, know-how și pot lua forme 
cum ar fi: baze de date, coduri sursă, logo, interfață grafică etc., în funcție de 
specificațiile tehnice solicitate în comandă, de către client.

102-15: 103-2; 103-3; 203-1
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Produsele recent dezvoltate sunt dedicate unei game largi de clienți 
și urmăresc să ofere răspunsuri la problemele comunității, fie oferind 
soluții pentru problemele existente, fie anticipând cerințele de piață 
specifice anumitor sectoare.

Wand.education™ 

Wand.education™ este o platformă de creare de conținut care permite 
profesorilor să creeze lecții mai bune,  într-un mod mai rapid. Cu Wand.
education™ profesorii pot crea prezentări dinamice, utilizând șabloane 
pre-construite, cum ar fi: galerii, hărți, cărți flash, etichete și multe altele.

Promisiunea făcută de Wand.education™ este să ofere profesorilor, printr-o 
platformă intuitivă și accesibilă, un sprijin complet pentru dezvoltarea unui 
conținut educațional interactiv de calitate într-un mod simplu și ușor.

Folosind Wand.education™, profesorii pot crea nu numai 
prezentări interactive și atrăgătoare, ce includ galerii, etichete, 
hărți, puncte fierbinți, cuvinte încrucișate sau cărți flash, dar și 
evaluări și jocuri de învățare. Conținutul creat poate fi livrat pe 
orice dispozitiv (PC, tabletă sau telefon mobil).

“Profesorii nu sunt doar consumatori de resurse digitale, ei sunt 
co-autori și doresc să-și creeze propriile lecții digitale, adaptate 
nevoilor studenților lor. Cu Wand.education™ credem că am 
dezvoltat o platformă care va permite profesorilor să creeze 

experiențe de învățare semnificative și autentice în câteva minute“, spune 
Marius PRODANA, Product Manager.

Produsul a fost lansat la GESS (World Educational Supplies and Solutions) 
Dubai 2016, cea mai importantă expoziție educațională și conferință din 
Orientul Mijlociu, organizată anual la Dubai World Trade Center, sub 
patronajul lui HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, Vice - 
Președinte și prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite.

Inovagria 

INOVAGRIA este o soluție IT dedicată managementului fermei de înaltă 
performanță.

Produsul a fost lansat, în cadrul târgului INDAGRA, în luna noiembrie 2016 
de către departamentul de eAgriculture al SIVECO. Este singurul produs 
disponibil pe piața locală care răspunde celor mai mari probleme ale 
fermierilor, oferindu-le sprijin în evaluarea și optimizarea performanțelor 
fermelor și reprezintă o versiune îmbunătățită a „Farm Management 
Solution” lansată în 2015. INOVAGRIA a încorporat feedback-ul primit de 
la clienți, în ultimul an, astfel încât au fost adăugate noi funcționalități 
soluției pentru managementul fermelor.

Produse noi în Incubatorul SIVECO
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“INOVAGRIA este un proiect în care echipa noastră s-a implicat pe deplin, 
oferind agricultorilor o soluție pentru problemele legate de administrarea 
fermei. Utilizând aplicația noastră INOVAGRIA, fermierii au mai multă 
autonomie și siguranță atunci când iau decizii legate de achiziții și contracte. 
INOVAGRIA este un instrument flexibil, accesibil tuturor 
fermierilor români. Pentru ca aceasta să fie disponibilă pe 
scară largă, oferim gratuit utilizarea Simulatorului nostru 
de Subvenții pe site-ul INOVAGRIA (http://www.inovagria.
ro)”, spune  Gabriel Lospa, directorul Departamentului 
de e-Agricultură, SIVECO România.

Utilizând aplicația SIVECO, fermierii pot gestiona toate 
procesele din fermă și pot evalua performanța acestora. 
De asemenea, INOVAGRIA îi ajută pe utilizatori să 
calculeze valoarea estimată a subvențiilor pe care trebuie 
să le primească și să obțină informații relevante privind 
depunerea corectă a cererii de plată unică către Agenția Română de Plăți 
și Intervenție în Agricultură (APIA).

Într-un context mai amplu, acest nou produs contribuie la dezvoltarea 
zonelor rurale prin creșterea nivelului de incluziune digitală, prin 
digitizarea fermelor mici.

Cloud learning 

Instruirea angajaților are un impact deosebit asupra performanței unei 
companii, iar o mulțime de manageri și coordonatori de resurse umane 
consideră acest aspect de o importanță deosebită. Din acest motiv, ei își 
concentrează eforturile asupra optimizării instrumentelor de instruire 
prin integrarea soluțiilor Cloud Learning, în special a 
strategiilor de învățare combinate.

SIVECO Cloud Learning oferă posibilitatea instruirii 
angajaților într-un timp scurt, direct la locul de muncă. 
Astfel, angajatorii beneficiază nu numai de un serviciu 
de formare de calitate, ci și de o reducere semnificativă 
a costurilor.

“Din punct de vedere financiar, noutatea pe care o oferim 
constă în faptul că, de acum înainte, companiile pot să 
utilizeze acest serviciu ca serviciu SaaS (Software as a 
Service), care nu impune achiziționarea de echipamente 
hardware sau să utilizeze licențe. Astfel, plata este 
efectuată pentru utilizarea eficientă a sistemului, lunar sau anual, în funcție 
de numărul de utilizatori activi care accesează serviciile. În plus, prima lună 
de utilizare este gratuită “, spune Florin Anton, Manager de departament 
eLearning.

Serviciul Cloud Learning oferit de SIVECO a inclus un editor de cursuri, un 
editor de teste și un editor pentru crearea de sondaje, permițând utilizatorilor 
să creeze materiale specifice. Serviciul a fost prezentat, la cea de-a zecea 
ediție a summitului HR, din mai 2016.
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Proiecte finanțate din fonduri europene 
Rolul SIVECO de a răspunde nevoilor sociale majore reprezintă o preocupare 
continuă și o provocare la care compania răspunde întotdeauna. SIVECO 
Romania are un departament dedicat dezvoltării și implementării proiectelor 
europene și își folosește expertiza în realizarea proiectelor finanțate din 
diferite fonduri, cum ar fi: Fondul Social European (FSE), Fondul European 
de Dezvoltare Regională, Al 7-lea Program Cadru pentru UE cercetarea (PC7) 
și programul Orizont 2020, care au un impact direct și important asupra 
comunității.

În 2016, o parte din proiectele finanțate din programul Orizont 2020 au fost 
continuate și, de asemenea, au fost inițiate altele noi. Perioada de implementare 
pentru noile proiecte se referă la următorii 2-3 ani. Proiectul inițiat în 2015, 
LetITFlow - Sprijinirea îmbătrânirii active - a acoperit o etapă foarte importantă 
în 2016, și anume integrarea și testarea modelului funcțional dezvoltat anterior. 
Efectuând acest pas important, compania, împreună cu partenerii săi, este mai 
aproape de atingerea obiectivului stabilit prin implementare a unui sistem care 
va ajuta lucrătorii în vârstă în spitale să-și îndeplinească sarcinile zilnice.

“Colaborăm cu mai multe organizații de cercetare și companii din întreaga Europă în 
dezvoltarea de proiecte de cercetare și inovare care se ocupă de cercetarea aplicată 
în diverse domenii ale societății, cum ar fi educația, sănătatea, energia, securitatea 
etc. Orizont 2020 este cel mai mare program de cercetare și inovare finanțat de 
Comisia Europeană, care oferă un cadru excelent pentru o astfel de cooperare. Prin 
participarea la proiectele Orizont 2020, ca partener tehnologic, dar și ca coordonator, 
construim o rețea puternică de parteneri cu experiență, dezvoltând soluții de ultimă 
oră pentru o gamă largă de utilizatori finali.”

Monica Florea, Director Departament Proiecte Europene

FLOOD-serv - Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice 

Una dintre realizările principale ale SIVECO, privind proiectele 
europene din 2016, este câștigarea unui proiect complex de cercetare 
și dezvoltare, finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului 
Orizont 2020, pentru care compania îndeplinește rolul de Coordonator, 
premieră pentru sectorul românesc de profil. În cadrul acestui proiect, 
SIVECO, împreună cu 11 parteneri, vor oferi o aplicație pro-activă și 
personalizată pentru cetățeni, care îi va încuraja pe aceștia să se implice 
și să valorifice puterea de colaborare a rețelelor TIC (rețele de oameni, 
cunoștințe și senzori) în vederea creșterii gradului de conștientizare 
privind riscurile de inundații oferind soluții colective de reducere a 
riscurilor și acțiuni de răspuns.
Proiectul a început în august 2016 și va dura 36 de luni. Mai 
multe detalii despre acesta sunt disponibile pe site-ul dedicat:  
http://www.floodserv-project.eu/ 
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Brain@Home
Unul dintre cele mai recente proiecte de cercetare și 
dezvoltare lansate de SIVECO în calitate de coordonator, 
în perioada de raportare, a fost Brain@Home. Proiectul 
se axează pe furnizarea de soluții pentru populația 
îmbătrânită, în special pentru persoanele ale căror condiții 
sociale și de sănătate le pot influența independența și, 
prin urmare, calitatea vieții. Activitățile implementate de 
consorțiul proiectului, format din 6 parteneri, includ:

›  dezvoltarea unei platforme informatice prin intermediul căreia persoanele  
     vârstnice să aibă acces la un mediu motivant, interesant și captivant, care să-i  
     ajute să-și instruiască creierul și să se implice în activități fizice într-un spațiu  
     sigur, propria casă/cămin,

›      construirea unui sistem hardware compus din dispozitive portabile destinate  
     stimulării instruirii mentale, 

›   construirea unei platforme de tip gaming cu rol în instruirea socială. Toate  
       jocurile și aplicațiile interactive sunt stocate în cloud. Scorul obținut de către  
     un utilizator într-un joc poate fi comparat cu cel al celorlalți utilizatori, 

›          constituirea unei comunități virtuale pentru persoanele vârstnice și asistenții,  
   familiile, prietenii acestora, în care să-și împărtășească și disemineze  
     cunoștințele și aspectele inedite despre călătorii sau locuri interesante, 

›    implementarea unui sistem care stochează rezultatele medicale și permite  
      utilizatorilor, asistenților, medicilor generaliști/medicilor de familie accesul  
     (pe web, pe telefonul mobil etc.) la aceste date și evoluții,

›    realizarea unei analize privind îmbunătățirea stării generale, calității vieții,  
     stadiului cognitiv, după parcurgerea programului de instruire.

“Brain@Home se concentrează pe furnizarea de soluții pentru 
îmbunătățirea calității vieții participanților la program (QoL). Consorțiul 
va dezvolta o platformă de instruire prin intermediul căreia persoanele 
vârstnice să aibă acces la un mediu motivant, interesant și captivant, 
care să-i ajute să-și instruiască creierul într-un spațiu sigur, propria 
casă/cămin. Platforma are și un rol de detectare timpurie a riscului 
privind declinul cognitiv și de semnalare a necesității unui examen clinic, 
activitățile fiind create de neuropsihologi și clinicieni.”

Marius Preda, Project Manager

Brain@Home va fi implementat între 02.06.2016 - 30.11.2018. Mai 
multe detalii despre acesta sunt disponibile pe site-ul dedicat:  
http://www.brainathome-aal.com
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3D Pathology 

SIVECO este partener într-un consorțiu format din membri naționali și 
internaționali, fiind responsabil pentru dezvoltarea sistemului de stocare, 

manipulare și analiză a imaginilor medicale DICOM, pentru 
implementarea instrumentelor software DICOM de imagistică 
și augmentare cu informații suplimentare, pentru dezvoltarea 
componentei educaționale, atașată la subsistemul de stocare, 
ce va fi utilizată în procesul educațional medical.

Proiectul va fi implementat între 01.09.2016 - 30.06.2018 
și mai multe detalii despre acesta sunt disponibile pe site-ul dedicat:  
https://itea3.org/project/3dpathology.html

NEWTON 

Proiectul va dezvolta, integra și difuza metode si instrumente bazate pe 
tehnologie îmbunătățită de învățare (TEL), pentru a crea sau a interconecta 

laboratoarele existente în învățământul de stat și pentru a construi 
o platformă paneuropeană de rețele de învățare care să sprijine 
diseminarea rapidă a conținutului de învățare către o audiență 
largă, într-o manieră omniprezentă.

În 2016, SIVECO, în calitate de partener, a definit cerințele și analiza 
arhitecturii, dezvoltând de asemenea și arhitectura platformei.

Proiectul a început în martie 2016. Mai multe detalii despre acesta sunt 
disponibile pe site-ul dedicat: http://www.newtonproject.eu/ 

BEACONING - Breaking Educational Barriers with Contextualised, 
Pervasive and Gameful Learning

Împreună cu alți 14 parteneri din 9 țări, SIVECO are ca scop implicarea 
unei comunități incluzive a cursanților în procesele de învățare conectate 

și contextualizate. În calitate de partener, activitatea principală 
a SIVECO este implementarea Proiectului Pilot la nivel național. 
Implementarea proiectului pilot va încerca, în special, să 
acopere spațiul proiectului BEACONING prin mixarea: locației, 
caracteristicilor populației testate, conținutului și duratei.

Proiectul va fi implementat între 01.01.2016 - 31.12.2018 și 
mai multe detalii despre acesta sunt disponibile pe site-ul dedicat: http://
beaconing.eu/ 

4 DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine
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Confidențialitatea

Când SIVECO vorbește despre noțiunea de “confidențialitate”, include o 
serie de elemente precum libertatea de exprimare și relația cu autoritățile 
naționale de cercetare și de investigație, amprenta digitală, regulile privind 
confidențialitatea și secretul profesional, protecția datelor private și a 
datelor personale, informații confidențiale.

SIVECO România este operator de date cu caracter personal, înregistrat 
în Registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Protecției Datelor 
cu Caracter Personal sub nr. 18246, domeniul “publicitate, marketing 
și publicitate”. Înregistrarea este făcută în concordanță cu Legea nr. 
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și Legea 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice.

Compania garantează că datele personale ale angajaților, clienților, 
partenerilor și ale altor părți interesate, precum și alte date confidențiale 
sunt procesate și protejate în mod optim, prin reglementarea strict internă 
(prin Codul de etică, Manualul angajaților și alte proceduri interne) și 
externă (în cadrul contracte, prin clauze speciale).

În cadrul SIVECO România, informațiile confidențiale, referitoare la 
companie, clienți și parteneri, sunt disponibile numai pentru acei angajați 
care au nevoie de informații, conform descrierii postului. Fiecare angajat 
semnează acordul de angajare privind confidențialitatea, care stipulează 
în mod clar obligația de a proteja confidențialitatea. 

103-2
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Angajații care intră în posesia informațiilor confidențiale sunt obligați să 
nu le folosească în scopuri personale și să nu le pună la dispoziția altora.

Responsabilitatea pentru gestionarea datelor personale ale angajaților și 
ale grupurilor țintă din diferitele proiecte finanțate din fonduri europene, în 
care SIVECO are rol de partener sau solicitant, aparține departamentului 
Resurse Umane.

Ca o preocupare globală și având în vedere sectorul de afaceri al companiei 
precum și dinamica sa internațională, protecția datelor, securitatea 
cibernetică și confidențialitatea reprezintă tot atâtea preocupări pentru 
SIVECO. Pentru a răspunde acestor aspecte (importante pentru toate 
tipurile de stakeholderi), Consiliul de Administrație și de Echipa de 
Management au întreprins numeroase acțiuni  în timpul perioadei de 
raportare.

Ca urmare a publicării Regulamentului european 2016/679 privind noile 
norme de protecție a datelor cu caracter personal, conducerea SIVECO 
a demarat un proces de evaluare a impactului noului regulament în ceea 

ce privește activitățile 
companiei, identificând 
măsurile necesare 
implementării, în scopul 
conformării cu noua 
reglementare. Astfel, în 
2016, s-au programat 
diferite sesiuni de instruire 
pentru acei angajați care 
gestionează acest tip de 
informații.

În 2016, compania a păstrat 
același set de măsuri 
care asigură gestionarea 
corespunzătoare a tuturor 
datelor personale și 
confidențiale, înregistrând 
zero incidente legate de 
acest aspect și de încălcări 
ale confidențialității 
clienților sau pierderi ale 
datelor clientului.

103-2; 418-1
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V.
Echipa:  
Pasiune și  Inovație

Pentru orice companie, dar mai ales pentru o companie de software, cel 
mai valoros activ îl reprezintă angajații săi. Toți liderii care promovează 
dezvoltarea durabilă, indiferent de sectorul de activitate, au înțeles că 
angajatul lor reprezintă fundamentul tuturor acțiunilor și obiectivelor pe 
care le-ar putea stabili în strategia de afaceri.

Fiind constant preocupată de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 
angajaților, în 2016, SIVECO a desfășurat o serie de activități care încurajează 
creativitatea și dezvoltarea carierei în rândul tuturor angajaților. Un mediu 
motivant reprezintă platforma adecvată, pe care, prin pasiunea echipei, sunt 
dezvoltate produse și servicii inovatoare, pentru comunitate.

Numărul total de angajati
2014 2015 2016
695 543 394

695

543

394

2014 2015

Tendința numărului de angajați/an

2016
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Structura specializării angajaților
Departament 2015 2016

Comercial, Marketing, BID, 
Pre-vânzare, Proiecte Euro-
pene, Fonduri Structurale

14% 14%

Financiar, Administrativ, IT 8% 12%
Resurse Umane și Asigurarea 
Calității 2% 2%

Operațional 76% 72%

Structura specializării angajaților

Comercial, Marketing, BID,  
Pre-vânzare, Proiecte 
Europene, Fonduri Structurale

Financiar, Administrativ, IT

Resurse Umane și Asigurarea 
Calității

Operațional

72%

14%

12%

2%

2015 2016

Număr total de angajați 543 394

dintre care femei 266 186

Cu CIM, perioadă nedeterminată, full time 488 373

dintre care femei 241 176

Cu CIM, perioadă nedeterminată, part time 55 18

dintre care femei 25 9

Cu CIM, perioadă determinată, full time N/A 1

dintre care femei N/A 1

Cu CIM, perioadă determinată, part time N/A 2

dintre care femei N/A 1

Număr de angajați supervizați N/A N/A

dintre care femei N/A N/A

dintre care self-employed N/A N/A

102-8; 405-1
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SIVECO acordă o atenție deosebită calității vieții angajaților săi promovând 
și implementând un program de lucru flexibil, un program de asigurări de 
sănătate, măsuri pentru încurajarea unei alimentații corecte și sănătoase, 
dar și un pachet de beneficii atractive și echitabile, care să le răsplătească 
performanțele profesionale.

Pachetele de beneficii includ:

 ›   Bonusuri anuale

 ›   Tichete de masă

 ›   Transport gratuit (cu microbuze ale companiei)

 ›   Mașini (parțial)

 ›   Abonamente medicale

 ›   Cadouri de vacanță

 ›   Petreceri

În 2016, SIVECO a actualizat Manualul de management al calității, 
Manualul Angajatului și Ghidul Anticorupție, documente care reprezintă 
baza fiecărei activități a angajaților. Au fost actualizate 3 proceduri și 98 
instrucțiuni de lucru, parte a procedurilor sistemului de management al 
calității, utile pentru activitățile specifice din cadrul SIVECO.

În perioada 01-03 iunie 2016 a fost implementat auditul de supraveghere 
al Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele 
standardului ISO 9001: 2008, audit realizat de organismul de certificare 
AFNOR Groupe.

Gabriel Lospa, Director Departament eAgriculture
Angajatul Anului  2016

103-2; 401-2; 404-3
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Formare internă și externă

Programul SIVECO de dezvoltare a carierei  are cinci componente 
principale care sunt în strânsă legătură unele cu altele.

›   Aplicația Skill Matrix - gestionează competențele fiecărui angajat  
 structurate în trei secțiuni: informații de bază, formare și experiență  
 profesională.

›    Planul individual de dezvoltare a carierei - este revizuit la fiecare doi  
 ani, pe baza consultării anajaților și interpretării aplicației Skill Matrix  
 și conține Indicatori Cheie de Performanță (KPI).

›    Planul de pregătire - este elaborat în fiecare an, pe baza rezultatelor  
 obținute din aplicația Skill Matrix,  din planul individual de dezvoltare  
 a carierei și din rezultatele evaluării competențelor profesionale.

›    Procesul de evaluare - este un proces care are loc anual și vizează  
 îmbunătățirea performanței angajaților, aliniată la performanța  
 companiei; 100% dintre angajați sunt implicați în acest proces.

›   Team Building - programe periodice pentru dezvoltarea spiritului  
 de echipă și a competiției, încrederea, abilitatea de a comunica și de  
 a îmbunătăți moralul angajaților.

În anul 2016, au fost angajate 53 de persoane, din care 21 femei și 32 
bărbați. Din categoria persoanelor în vârstă, de peste 50 de ani, au fost 
angajate 6 persoane.

2016

Numărul total de angajați sub 30 de ani 14

dintre care femei 6

Numarul total angajati intre 30-50 de ani 33

dintre care femei 13

Numărul total de angajați peste 50 de ani 6

dintre care femei 2

Femei bărbați

Sub 30 de ani

Femei bărbați

Între 30 și 50 de ani

57%

43%

61%

39%

103-2; 404-3; 401-2; 401-1
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Politica egalității de șanse și a nediscriminării

În 2016, aplicația Skill Matrix, a fost actualizată, în special pentru noii 
angajați, planurile individuale de dezvoltare a carierei au fost revizuite și 
au fost organizate 343 de sesiuni de instruire (certificări interne și externe) 
pentru 406 angajați, reprezentând o investiție de cca. 235.291 RON. 

În anul 2016, numărul total de ore de instruire a fost de 8.232. În plus, SIVECO 
România beneficiază de o echipă de experți cu peste 2.470 de certificări.

SIVECO se asigură că niciunul dintre angajați nu este nici privilegiat, 
nici victimă a discriminării datorită rasei, naționalității, etnicității, 
limbii, religiei, convingerilor sociale sau sexuale. Angajații au dreptul la 
remunerații egale pentru muncă egală, salarii echitabile și satisfăcătoare, 
dreptul de a forma sindicate și de a se alătura sindicatelor, dreptul la 
asistență medicală, securitate socială și servicii sociale. În relațiile dintre 
angajați sunt încurajate integritatea și onestitatea.

Toți angajații SIVECO sunt liberi să adere la orice uniune, asociație sau 
fundație neguvernamentală aleasă de ei. De asemenea, toți angajații 

fac parte din contractul colectiv de 
muncă și sunt reprezentați în relația 
cu conducerea societății, printr-
un comitet compus din 4 angajați, 
din care 3 sunt femei. Comitetul 
funcționează în conformitate 
cu Codul Muncii din România și 
organizează periodic întâlniri. Rolul 
acestui comitet este de a apăra și 
de a promova interesele tuturor 
angajaților companiei.

În SIVECO, orice formă de muncă 
forțată sau obligatorie este interzisă. În fiecare contract individual de 
muncă se stipulează că durata zilei lucrătoare este de 8 ore, că fiecare 
salariat are dreptul la concediu anual, alte concedii (concediu de 
maternitate, evenimente speciale) și dreptul la formare.

Fiecare angajat are dreptul la un salariu mai mare decât salariul minim 
pe economie, în funcție de oferta de muncă și de Planul de dezvoltare a 
carierei (CDP) în care fiecare angajat își stabilește indicatorii cheie de 
performanță (KPI) împreună cu managerul direct. De asemenea, orice 
angajat are dreptul să înceteze, în orice moment, relația de muncă.

404-2; 404-1; 103-2; 401-2
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Pe parcursul anului 2016 au părăsit compania 95 de persoane, dintre care 
40 de femei și 55 de bărbați.

2016

Angajați, sub 30 de ani, care au părăsit compania 18

Dintre care femei 8

Numărul de angajați, între 30-50 de ani, care au părăsit compania 57

Dintre care femei 23

Numărul de angajați, peste 50 de ani, care au părăsit compania 20

Dintre care femei 9

Planul de acțiune SIVECO, elaborat în scopul îmbunătățirii performanței 
companiei în domeniul sustenabilității, include o serie de măsuri menite să 
promoveze egalitatea de șanse și nediscriminarea, cum ar fi: încurajarea 
dezvoltării profesionale a femeilor și implementarea programelor de 
inducție pentru potențialele categorii vulnerabile de salariați, persoane 
cu dizabilități etc.).

Sub 30 de ani

Femei bărbați

60%

40%

Femei bărbați

Între 30 și 50 de ani

44%

56%

Femei bărbați

Peste 50 de ani

45%55%
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Managementul talentelor
Pentru a maximiza șansele de îndeplinire a obiectivelor de performanță ale 
companiei cu privire la capitalul său uman, SIVECO a integrat, în strategia sa 
de afaceri, o strategie de management al talentelor. Astfel, această componentă 
a strategiei de afaceri este responsabilitatea fiecărui membru al companiei 
(concentrându-se pe departamentul dedicat resurselor umane), dar mai ales pe 
echipa de conducere. Această inițiativă demonstrează concentrarea companiei 
asupra performanțelor ridicate. Liderii de dezvoltare durabilă din sectorul IT sunt 
companii pentru care îmbunătățirea condițiilor de muncă și nivelul de satisfacție 

al angajaților reprezintă o preocupare permanentă, fiind 
parte complementară a sistemului de management al 
talentelor.

SIVECO acordă un interes deosebit acestei teme și, de-a 
lungul anilor, a dezvoltat mecanisme de creare a unor 
premise pentru un dialog formal sau informal între 
angajați, cum ar fi libertatea de asociere și negocierea 
colectivă, ancheta privind satisfacția angajaților și 
voluntariatul. În cadrul SIVECO toți angajații sunt cuprinși 
în contractul colectiv de muncă și sunt reprezentați în 
relația cu conducerea societății printr-un comitet format 
din 4 angajați, din care 3 sunt femei.

Tot în anul 2016, compania a derulat un proces de consultare a stakeholder-ilor, 
în care a implicat, de asemenea, 99 de angajați. Ei au fost rugați să completeze în 
mod anonim un chestionar care să ofere feedback cu privire la nivelul importanței 
anumitor aspecte care, din perspectiva lor, au influențat într-un mod semnificativ 
deciziile lor și au avut, de asemenea, un impact major asupra companiei.

Primele 10 subiecte importante pentru angajați, identificate în 2016 în baza 
procesului de consultare, au fost:

1. Respectarea legilor, reglementărilor și a diverselor standarde care se  
 referă la activitatea companiei 

2. Abilitatea de a crea și lansa pe piață noi produse, servicii și procese

3. Formare internă și externă 

4. Calitatea produselor și a soluțiilor

5. Transparența și prezentarea corectă a rezultatelor companiei și a  
 perspectivelor viitoare 

6. Drepturi de proprietate intelectuală

7. Salariul, bonusurile și alte sisteme de compensare ale organizației

8. Protecția confidențialității datelor

9. Codul de etică al organizației

10. Măsuri pentru a atrage, menține și dezvolta talentele 

De asemenea, ca o inițiativă de gestionare a talentelor, fostul președinte care a 
părăsit compania în 2014, a decis să doneze ultimele sale acțiuni reprezentanților 
managementului de top și de mijloc. Întregul proces vizează recunoașterea 
angajaților experimentați, ca parte a echipei de management, pentru activitatea 
lor în cadrul companiei.

103-2; 407-1; 102-41
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VI.
Proiecte de interes major 
pentru comunitate

În vederea materializării angajamentelor SIVECO de promovare a unei 
culturi a oportunităților egale și de susținere a persoanelor aflate într-o 
situație mai puțin avantajoasă, compania a dezvoltat o strategie bazată pe 
următoarele tipuri de acțiuni:

›    campanii de responsabilitate socială corporativă pentru sprijinirea  
 diferitelor categorii de persoane defavorizate;

›    cercetare și derulare de proiecte europene care creează și testează  
 noi soluții menite să îmbunătățească condițiile de viață ale anumitor  
 categorii de persoane sau care răspund unor aspecte cruciale cu care  
 se confruntă în prezent comunitatea;

›    cultivarea talentelor și încurajarea generației următoare de a alege o 
 cariera în sectorul IT&C, prin organizarea programelor de stagiu.

Aceste tipuri de intervenții sunt implementate în fiecare an sau pe 
parcursul mai multor ani. În 2016, cele mai reprezentative inițiative de CSR 
implementate de SIVECO România au fost: Hour of Code 2016, O carte - un 
dar din suflet pentru minte, “Cutia cu zâmbete” și redirecționarea 2% din 
impozitul pe venit, al angajaților diferitelor cauze/entități sociale.

“Proiectul nostru de responsabilitate socială “Cutia care aduce zâmbet” își 
propune să ajute copiii proveniți din familii foarte sărace, care trăiesc în regiuni 
economice dezavantajate, din România, lipsite de condiții care ar implica o 
copilărie fericită. Spre deosebire de trecut, când acest proiect a fost dezvoltat 
doar în cadrul departamentului eAgriculture, în 2016 angajați din întreaga 
companie au fost implicați. Mai mult, compania a furnizat fondurile necesare, 
aderând astfel la un alt program de responsabilitate socială al companiei, 
“Dăruim dublu”. Astfel, 101 copii fericiți au primit multe jucării frumoase, haine 
utile și alimente sănătoase. Cu toții am avut bucurie, empatie și am simțit, într-
adevăr, responsabilitatea socială.”

Cristina Șerban, Director Adjunct Departament eAgriculture

103-2
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Hour of code 2016

În 2016, SIVECO a donat 20 de laptopuri pentru 
susținerea proiectului Hour of Code. Inițiativa a 
fost condusă de Fundația ADFABER și a inclus și 
organizarea de ateliere informatice pentru elevi.

Programatorii au învățat participanții să lucreze 
cu cele mai recente aplicații de eLearning și să își 
scrie primele linii de cod. IT-iști entuziaști, între 
8-18 ani, au învățat despre circuitul apei în natură, 
folosind realitatea virtuală, au mânuit bisturiul 
într-o sală de operații, au explorat interiorul 
Pământului și au construit o centrală nucleară în 
deplina siguranță oferită de tehnologia full-touch.

În timpul programului Hour of Code 2016, aproape 
100 de copii au vizitat sediul SIVECO România.

O carte – un dar din suflet pentru minte

Inițiativa constă în donarea de materiale educaționale: ghiduri de călătorie, 
enciclopedii, cărți istorice și cărți motivaționale. În 2016, SIVECO a reușit să 
doneze 1.385 de cărți prin Asociația Bookland.

Dăruim dublu

În 2016, SIVECO a demarat un program organizațional care implică faptul 
că fiecare donație venită din partea angajaților companiei este dublată cu 
o contribuție egală acesteia. Astfel, în iunie 2016, au fost oferite jucării, 
alimente și bani copiilor care sufereau de cancer, din Spitalul Marie Curie, 
Institutul Oncologic și Centrul Clinic Fundeni.

“Cutia cu zâmbete”

Proiectul a fost inițiat și implementat de departamentul eAgricultura 
și coordonat de directorul acestuia, Gabriel Lospa. Pentru implicarea 
sa în proiectele întreprinse în folosul comunității, Gabriel Lospa a fost 
desemnat “Angajatul anului 2016”. Lansat în 2013, “Cutia cu zâmbete” 
este un proiect care are ca scop să ajute copiii din satele sărace, cu 
bunuri esențiale (îmbrăcăminte, hrană etc.). În fiecare an, un grup de 
voluntari împachetează cadouri în cutii dedicate unui anumit număr 
de copii identificați anterior, cu sprijinul comunității locale (școli, 
autorități locale) și călătoresc în locațiile selectate, pentru a le oferi.

În 2016, cutiile au fost oferite unui număr de 101 de copii din satele 
sărace ale județului Teleorman (Piatra, Viișoara și Voievoda).

103-2
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Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit

Compania a colectat 100 de formulare de la angajați pentru a transfera 2% 
din impozitul pe venit către 28 de entități (asociații, ONG-uri etc.).

Lista entităților (asociații, ONG-uri etc.) care au primit 2% din impozitul pe 
venit de la angajații SIVECO în 2016:

›  Asociația Aripi spre Viață

›  Stareț Protosinghel Antonie Liță

›  Organizația Salvați Copiii

›  Asociația Noi Orizonturi Familia

›  Asociația practicanților de snowboard din România

›  Asociația pentru dezvoltare și progres

›  Asociația Inima Copiilor

›  Fundația Principesa Margareta a României

›  Parohia Brebina

›  Asociația Spitale Curate

›  Fundația Spitalul Clinic de Urgență “Grigore Alexandrescu”

›  Biserica Spitalului de Urgență Giurgiu cu Hramul “Sf. Arhangheli Mihail  
    și Gavril”

›  Asociația Fight for Charity

›  Fundația Sf. Spiridon Vechi

›  Asociația Umanitară Sf. Ștefan

›  Asociația Prietenii lui Andrei

›  Hospice Casa Speranței

›  Asociația Niciodată Singur-Prietenii Vârstnicilor

›  Fundația Mereu Aproape

›  Asociația La Primul Bebe

›  Societatea Ornitologică Română

›  Asociația Umanitară Maia Miruna

›  Asociația Ionuț Groza

103-2



58

Proiecte de cercetare: promisiunea unui viitor 
mai bun pentru fiecare cetățean european

Eforturile companiei de a ajuta comunitatea nu se rezumă numai la activități 
de sponsorizare sau voluntariat. Prin obiectivele de dezvoltare durabilă 
stabilite pentru perioada 2015-2017, compania s-a angajat să realizeze o 
serie de proiecte de cercetare și dezvoltare care vor contribui la procesul 
general de rezolvare a unor probleme sociale. Creșterea participării la 
proiecte de cercetare și dezvoltare în domenii precum educația, mediul și 
îmbătrânirea activă fac parte din strategia de dezvoltare a SIVECO.

În 2016, SIVECO a participat la proiecte europene menite să sprijine 
îmbătrânirea activă (Follow.Me), incluziunea digitală (Inspiring Science 
Education) și a continuat proiectul SEI - AeL Caravan.

Follow.Me

Proiectul, lansat în iunie 2016, vizează îmbunătățirea calității vieții 
persoanelor în vârstă care suferă de afecțiuni grave ale unor boli, cum ar fi 
Alzheimer sau demență.

Platforma Follow.Me (GPS tracker, aplicația 
smartwatch și aplicația web) își propune 
să creeze un sistem ușor de utilizat pentru 
localizarea persoanelor și pentru a oferi 
informații atunci când acestea părăsesc o 
anumită zonă (casa, spitalul, străzile din 
jur). Follow.Me va rula pe orice smartwatch 
independent (dar programabil) oferit de 
piață, pentru a fi utilizat de persoanele cu 
handicap, fiind ușor de purtat și de folosit. 

Proiectul va implica utilizatorii pe tot 
parcursul ciclului lor de viață și va efectua experimente cu două categorii 
diferite de utilizatori:

›  Persoanele vârstnice și pacienții care utilizează sistemul Follow.Me;

› Îngrijitorii informali și formali, inclusiv experții clinici, transportatorii,  
precum și membrii familiei pacienților.

În 2016 a fost implementată prima fază a proiectului - Cerințele utilizatorilor, 
analiza nevoilor utilizatorilor și analiza specificațiilor tehnice pentru 
conceptul Follow.Me.
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Inspiring Science Education

Inspiring Science Education este un proiect european de cercetare lansat în 
2013, implementat în 5.000 de școli primare și secundare din 15 țări ale UE.

Proiectul, în cadrul căruia SIVECO este partener alături de alte 15 
organizații europene, are o importanță majoră la nivel european, deoarece 
permite accesul la instrumente interactive, prin intermediul cărora cadrele 
didactice pot realiza diferite laboratoare virtuale și scenarii relevante 
pentru a fi utilizate în clasă, colaborarea atât la nivel național cât și la 

nivel european, oferă aplicații 
eScience care pot fi integrate 
cu activități extra-curriculare, 
cum ar fi excursii la centrele 
științifice sau vizite virtuale la 
centrele de cercetare.

În anul 2016, SIVECO România, 
în calitate de coordonator 
național, a organizat Conferința 
Națională  Insipiring Science 
Education, un eveniment în 
cadrul căruia cei mai buni 
profesori din România, însoțiți 
de elevii lor, și-au împărtășit 
experiențele din cadrul 
proiectului.

Detalii despre proiectul Inspiring Science Education sunt disponibile 
pe site-ul dedicat: http://www.inspiring-science-education.net/home
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SEI – AeL Caravan

Scopul acestui proiect este de 
a promova educația asistată 
de calculator în rândul 
profesorilor și elevilor ca 
concept nou pentru procesul 
de predare-învățare și ca un 
instrument complementar 
sistemului tradițional.

Sesiunile de diseminare, cu 
elevi și profesori, au loc cu 
ocazia diferitelor concursuri, 
olimpiade, conferințe regionale 
și naționale pe teme IT. La 
aceste evenimente, unde SIVECO participă și ca sponsor, specialiștii companiei 
prezintă etapele Programului SEI, realizările și inițiază discuții despre eLearning.

Proiectul a fost inițiat în 
2005 și, în primele etape de 
implementare, a ajuns la peste 
20 de evenimente. În 2016, s-au 
desfășurat o serie de sesiuni 
de diseminare, care au reunit 
profesori, elevi și specialiști 
în domeniul IT, având ca 
scop creșterea gradului de 
conștientizare a instrumentelor 
de predare inovatoare și, într-o 
perspectivă mai largă, nivelul 
incluziunii digitale.

“Suntem bucuroși că profesorii români din peste 650 de școli participă activ 
la acest proiect, contribuind efectiv la numeroase experimente organizate 
atât la nivel național, cât și la nivel european. Rolul profesorilor în formarea 
cetățenilor de mâine este esențial. Prin implicarea profesorilor și a elevilor în 
competiții precum cele inițiate de ISE, procesul educațional devine motivant 
și atrăgător, în timp ce scopul profesorilor este acela de a ghida elevii să-
și desfășoare propriile descoperiri științifice și să-și folosească imaginația. 
Prin desfășurarea acestor activități elevii învață să lucreze într-o echipă, 
dezvoltându-și abilitățile de comunicare și gestionare a diferitelor situații 
care pot apărea în cursul derulării proiectului.”

Prof. Mihaela Garabet, Expert în Educație & Instruire pentru Inspiring Science Education,  
SIVECO România
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Programe de internship

În ceea ce privește raportarea de dezvoltare durabilă, toți liderii din industrie 
înțeleg importanța concentrării asupra atragerii, păstrării și dezvoltării 
resurselor umane. Deși întregul proces este integrat într-o strategie de 
management al talentelor, una dintre acțiunile esențiale, atunci când vorbim 
despre atragerea resurselor umane, este reprezentată de programe de stagiu.

Dezvoltarea talentelor este unul dintre interesele deosebite ale SIVECO. 
De-a lungul anilor, compania a oferit în mod constant oportunitatea unui 
număr mare de tinere talente să răspundă provocărilor, într-o experiență 
de lucru interesantă, organizând programe de stagii în aproape toate 
departamentele companiei.

La organizarea unui program de stagiu, care implică finalizarea studiilor 
cu o perioadă de practică, SIVECO trebuie să implementeze activitățile în 
conformitate cu Legea nr. 258/2007.

Departamentul responsabil pentru organizarea programelor de practică 
este Departamentul de Resurse Umane. Pe baza nevoilor partenerilor 
educaționali ai SIVECO (universități din România, licee etc.) și în conformitate 
cu cerințele companiei, Departamentul de Resurse Umane identifică și 
selectează persoanele cele mai potrivite pentru posturile de stagiu.

Practicanții stagiilor sunt implicați direct în proiectele relevante ale SIVECO 
și sunt încurajați să-și testeze abilitățile pentru a-și oferi contribuția. 
Fiecare practician este repartizat unui tutore care este responsabil pentru 
activitățile sale și reprezintă punctul său de referință în companie.

În 2016, compania a primit 14 studenți pentru a participa la programe de 
practică.
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VII.
Clienții sunt  
prioritatea SIVECO

În 2016, SIVECO România a continuat să analizeze nevoile clienților săi 
pentru a proiecta și a furniza cele mai bune soluții IT. Acest proces a 
implicat investiții consistente în inovare, care au sprijinit compania să ofere 
o îmbunătățire a calității care vizează creșterea nivelului de satisfacție a 
clienților.

Această capacitate de a răspunde cât mai bine așteptărilor clienților a 
permis SIVECO România să aibă un portofoliu internațional de clienți și 
proiecte implementate în diferite sectoare ale economiei, precum utilități, 
administrație, agricultură, servicii bancare, servicii pentru afaceri, 
educație, mass-media, servicii, minerit și construcții, nuclear, petrol și 
gaze, transport, producție și en-gros.

Având în vedere tendința descendentă a pieței IT, atât la nivel național, 
cât și la nivel internațional, în 2016, datorită conducerii și agilității sale, 
SIVECO a reușit să-și consolideze portofoliul de clienți atrăgând noi clienți 
și contracte.

+ 1,700 27 +3,500 4
Clienți Țări Proiecte Continente
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SIVECO România se adresează pieței cu:

Soluții Business-to-Business

SIVECO România răspunde nevoilor specifice ale companiilor din sectorul 
privat cu soluții complete și integrate de eBusiness, de la soluțiile EAS 
(Enterprise Application Suite) și Business Intelligence, soluții eLearning și 
eHealth, până la soluții la cheie sau dezvoltare personalizată a aplicațiilor.

Soluții Business-to-Public

SIVECO România răspunde nevoilor specifice ale sectorului public cu soluții 
integrate eGovernment, EAS (Enterprise Application Suite) și Business 
Intelligence, soluții eLearning și eHealth, soluții eAgriculture, eCustoms și 
soluții la cheie sau dezvoltare personalizată a aplicațiilor.

Portofoliul SIVECO de soluții pentru afaceri

Soluțiile SIVECO

Soluții 
SIVECO eLearning

Soluții 
SIVECO eHealth

Soluții 
SIVECO eAgriculture

Soluții 
SIVECO eCustoms

Soluții 
SIVECO eNuclear

Soluții SIVECO
Enterprise Applications
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Clienți importanți

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Kazahstan 
- Dezvoltarea și implementarea unei aplicații interactive 
“Kazahstan, țara marii stepe”, care servește drept enciclopedie 
digitală interactivă a celei de-a noua țări ca mărime a lumii. Este o 
oportunitate unică și o experiență cognitivă pentru ca utilizatorul 
să interacționeze cu o mare varietate de resurse multimedia 
interactive aflate într-o singură aplicație, pentru a explora virtual 
societatea și cultura kazahă. Aplicația a câștigat medalia  de aur 
în concursul World Summit Award 2016 pentru secțiunea Cultura 
și Turism.

GAZ EST S.A. - Implementarea sistemului integrat ERP SIVECO 
Applications 2020. Implementarea componentelor sistemului a 
fost realizată simultan, începând cu Managementul contractelor, 
Managementul facturării utilităților, Managementul resurselor 
umane și salarizare, Inventar, Achiziții și Managementul 
investițiilor, Managementul întreținerii, Activele și Inventarul 
Obiectelor, Managementul Financiar și dezvoltarea specifică a 
soluției GAS. Pe lângă 10 dintre cele 50 de componente integrate 
ale sistemului, care au fost adaptate la nevoile specifice ale GAZ 
EST S.A., SIVECO România a dezvoltat, de asemenea, un set 
specific de aplicații solicitate de client.

Ministerul Educației din Emiratele Arabe Unite - Crearea unei 
librării extinse de 7.000 de obiecte interactive de învățare și 
integrarea acesteia în portalul existent al Ministerului Educației; 
- oferind studenților și profesorilor acces la cea mai incitantă 
colecție de animație, filme, simulări, exerciții și experimente 
bazate pe matematică, fizică, chimie, biologie și geografie.

Ministerul Educației și Culturii din Cipru - Sistemul centralizat 
de management al învățării este utilizat de: 700 de școli, 
130.000 de elevi, 20.000 de profesori, 150.000 de părinți și 20 de 
administratori.
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Casa Națională de Asigurări de Sănătate (România) - Sistemul 
Informațional Integrat Unic (SIUI) - Zona de acoperire a sistemului: 
toate casele de asigurări de sănătate județene, 53910 de medici, 
10304 de medici de familie, 95286 de asistenți medicali, 509 de 
spitale, 38 de furnizori de servicii de ambulanță, 328 de furnizori 
de servicii de îngrijire la domiciliu, 458 de servicii de recuperare 
în ambulatoriu, 2.639 de furnizori de dispozitive medicale, 15 
furnizori de servicii de sanatorii de reabilitare și 4.140 de furnizori 
de servicii farmaceutice.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
din România - Sistemul oferă compatibilitate între sistemele 
naționale de sprijin pentru fermieri și schemele de sprijin ale 
UE, acoperind: evaluarea a 1.670.000 de blocuri agricole fizice 
(61% din suprafața agricolă totală), peste 5 miliarde de euro 
plătite agricultorilor în perioada 2007-2013, prelucrarea a peste 
1.000.000 de cereri de subvenționare depuse anual de agricultori, 
instruirea a peste 750.000 de utilizatori externi și aproximativ 5.000 
de utilizatori interni (angajații APIA), gestionarea informațiilor în 
261 de centre locale APIA, 42 de birouri regionale, unde fermierii 
au depus cereri de ajutor.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din 
România - sistemul sprijină implementarea Fondului European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FADR) și Fondului European 
pentru Piscicultură, reprezentând: 5,5 miliarde de euro pentru 
ultimii 6 ani din fonduri naționale și europene, 143.000 cereri de 
finanțare pentru peste 18 miliarde de euro.

Autoritatea Națională a Vămilor din România - Un nou sistem 
de tranzit computerizat care asigură: conexiune 24/7 pentru 
transmiterea digitală a datelor prin Rețeaua comună de 
comunicații a Comisiei Europene (CCN) și Sistemul comun de 
interfețe (CSI), peste 1.700 de documente digitale prelucrate 
zilnic, peste 1.000.000 de documente digitale stocate anual în 
baza de date, timpul mediu de răspuns la o solicitare de date: 
3 secunde. 
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Calitatea este Saga performanței SIVECO

Cel mai important element care contribuie la sporirea nivelului de satisfacție 
al clienților este calitatea produselor și serviciilor SIVECO. Implementarea și 
certificarea Sistemului de Management al Calității reprezintă modalitatea de 
a oferi clienților argumente privind calitatea proceselor din cadrul companiei.

Relațiile companiei cu clienții sunt strict reglementate de standarde de 
calitate, stabilite în concordanță cu politica internă de calitate. Obiectivele 
specifice de calitate sunt stabilite pentru fiecare departament. În plus, 
fiecare departament analizează și prioritizează riscurile și oportunitățile 
care pot influența realizarea obiectivelor stabilite pentru fiecare proiect.

În SIVECO România, sunt utilizate instrumente specifice pentru a asigura 
un răspuns rapid și adecvat, solicitărilor clientului. Prin intermediul 
aplicației JIRA este posibilă gestionarea și monitorizarea tuturor 
incidentelor care apar în timpul fazei de implementare a proiectului, 
permițând identificarea și implementarea soluțiilor adecvate, în timp util. 
Acest sistem permite SIVECO să aibă un control permanent al calității 
și să stabilească o relație strânsă cu clienții, dar și să mențină cele mai 
bune soluții software de pe piață.

Campanie de evaluare a satisfacției clienților SIVECO 2016

În fiecare an, SIVECO Romania măsoară nivelul satisfacției clienților pentru 
a avea o imagine clară a situației reale privind calitatea produselor și a 
serviciilor, reputația, competența angajaților și profesionalismul, înțelegând 
astfel riscurile și vulnerabilitățile posibile, dar și oportunitățile care pot fi 
valorificate.

Cum au evoluat serviciile oferite de compania dumneavoastră datorită colaborării cu SIVECO România?

S-au îmbunatățit foarte mult

S-au îmbunatățit

Sunt la fel

Nu îmi dau seama

21%

47%

24%

8%
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Cât de bine considerați că înțelege SIVECO Romania nevoile și cerințele  companiei dumneavoastră?

În totalitate

În mare măsură

În mica măsură

Deloc

Nu îmi dau seama

44%

45%

5% 5%

Cum a evoluat relația companiei dvs. cu SIVECO Romania față de anii precedenți?

S-au îmbunătățit

Este la fel

S-au înrăutățit

Nu mă pot pronunța

Nu am mai lucrat cu SIVECO România

1%

Cum evaluați managementul și controlul SIVECO Romania asupra proiectului dumneavoastră?

Foarte mulțumit

Mulțumit

Nemulțumit

Foarte Nemulțumit

Nu mă pot pronunța

19%

72%

6% 3%

0%

32%

48%

2%

19%

0%
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Dezvoltarea de produse responsabile

Ca lider în industria IT din România, SIVECO își recunoaște rolul în 
dezvoltarea produselor și furnizarea serviciilor care contribuie la 
îmbunătățirea performanțelor economice, sociale și de mediu ale 
clienților săi.

u  În 2016, SIVECO România a lansat aplicația INOVAGRIA care 
încorporează Soluția Managementul Fermelor Agricole, lansată în 2015.

Aplicația a fost dezvoltată pe baza feedback-ului primit de la numeroase 
ferme medii și mari care au folosit Soluția Managementul Fermelor 
Agricole. SIVECO a integrat cerințele lor într-un sistem IT care rezolvă 
cele mai dificile situații de afaceri, din activitatea zilnică agricolă: 

›  îmbunătățirea procesului de obținere a subvențiilor;

›  gestionarea contractelor de închiriere;

›  un control mai bun al resurselor utilizate în managementul fermelor  
    prin monitorizarea continuă a proceselor dezvoltate în cadrul acestora.

Prin implementarea acestei aplicații, procesele agricole sunt mai ușor 
de monitorizat și  de gestionat, conducând la performanțe sporite ale 
activității fermierilor.

u SIVECO Romania pune la dispoziția companiilor obligate să țină 
evidența deșeurilor, Componenta Managementul deșeurilor din Sistemul 
Informatic Integrat SIVECO Applications 2020. Companiile care utilizează 
Componenta Managementul deșeurilor beneficiază de avantaje majore 
cum ar fi: notificările în caz de potențiale riscuri de poluare și monitorizarea 
tuturor activităților de transport al deșeurilor, cu posibilitatea asocierii 
unei persoane responsabile și a unui cost istoric din punct de vedere 
cantitativ și financiar.
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Capitalul reputațional al SIVECO România este compus din mai multe 
elemente care au contribuit într-un mod integrat și coordonat la construirea 
reputației companiei la nivel național și internațional. Preocuparea constantă 
a companiei în crearea unui mediu de lucru care să favorizeze bunăstarea 
și dezvoltarea armonioasă a angajaților săi face din SIVECO România unul 
dintre cei mai buni angajatori din rândul companiilor românești de IT&C. 
Preocuparea acordată nevoilor clientului de a asigura un suport continuu 
pe parcursul etapelor de implementare și post-implementare a proiectului 
permite companiei să mențină un nivel ridicat de satisfacție a clienților, pe 
parcursul întregului an. Pregătirea și transparența în comunicare prin toate 
mijloacele media au permis companiei să stabilească o relație solidă cu toți 
stakeholder-ii relevanți.

SIVECO România este conștientă că trebuie să-și atingă responsabilitățile 
economice, sociale și de mediu pentru a evita situațiile care ar putea manifesta 
un risc de reputație. În acest sens, Departamentul de Marketing și Comunicare 
al SIVECO are responsabilitatea de a monitoriza mediile tradiționale, online 
și sociale; de a propune, de a planifica și de a realiza acțiuni care contribuie 
la crearea unei bune reputații în jurul mărcii SIVECO; de a iniția măsurile 
potrivite atunci când apare o criză de reputație. În plus, în conformitate cu 
procedura de gestionare a riscurilor, riscul de reputație este, de asemenea, 
monitorizat la nivel de proiect și în relație cu fiecare client, pentru a evita 
situațiile care pot duce la o deteriorare a reputației companiei.

Pentru a asigura o comunicare constantă și transparentă cu părțile interesate, 
așa cum este prezentat în subcapitolul “Implicarea părților interesate”, 
SIVECO România a implementat diferite canale de comunicare care contribuie 
la crearea unei relații puternice cu toate părțile interesate. Strategia de 
comunicare SIVECO vizează consolidarea canalelor de comunicare pentru a 
răspunde la timp și în mod eficient, tuturor așteptărilor stakeholder-ilor.

Managementul reputației
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Toate informațiile relevante despre activitățile companiei sunt publicate 
pe site-ul companiei - www.siveco.ro  - și, de asemenea, pe pagina de 
Facebook a companiei -  https://www.facebook.com/siveco/. Aceste 
canale de comunicare, susținute de newsletter-ul transmis periodic, 
permit un dialog interactiv și constant cu stakeholder-ii care manifestă 

un interes pentru companie. În plus, se menține 
o relație puternică cu aproape toate mass media 
naționale și internaționale relevante, pentru a 
promova realizările companiei.

Compania contribuie la realizarea și menținerea 
unei reputații bune prin implementarea unei 
campanii de marketing și publicitate, corecte 
și responsabile. Din acest motiv, în 2016, 
compania a înregistrat zero incidente privind 
nerespectarea reglementărilor și a codurilor 
voluntare privind comunicările de marketing, 
publicitate, promovare și sponsorizări. În 
special, în cadrul Codului de etică și Ghidului 
Anticorupție există un capitol special privind 
gestionarea sponsorizărilor.

SIVECO România este, de asemenea, prezentă 
ca membru în asociații relevante  pentru mediul economic și sectorul 
specific pe care îl reprezintă. În calitate de membru al acestor asociații, 
SIVECO participă la diferite inițiative în beneficiul părților interesate și al 
comunității.

 Asociațiile în care SIVECO România este membru
ANEIR Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor 
AIRES Asociația Română pentru Industria Electronică și Software
ANIS Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii
AMCHAM Camera de Comerț Româno-Americană
CCIFER Camera Franceză de Comerț și Industrie în România
ATIC Asociația pentru Tehnologia Informației și Comunicații din România
BSA Business Software Alliance
Efquel Fundația Europeană pentru calitate în e-Learning

103-2; 417-3; 102-13
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VIII.
Politica și sistemul de  
gestionare a mediului

Deși funcționează într-un sector care nu influențează în mod considerabil 
mediul, SIVECO manifestă interes pentru protejarea și conservarea sa, 
prin integrarea unei serii de activități conexe, în strategia de dezvoltare 
a companiei. De-a lungul timpului, SIVECO a implementat o politică de 
management de mediu bazată pe un nivel redus de consum al tuturor 
resurselor și pe măsuri de implementare a reducerii la maxim, a poluării.

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

Astfel, pentru a reduce emisiile și a asigura un sistem de transport adecvat 
pentru angajații săi, compania a continuat și în 2016, să pună la dispoziție 
un serviciu gratuit de transport, cu microbuzele companiei. Serviciul 
este destinat tuturor angajaților SIVECO România și vizează facilitarea 
transferului către și de la sediul companiei situat în Victoria Park, din 
anumite puncte alese, astfel încât să fie la distanță de mers pe jos de 
sediul central, dar să fie și în nodurile majore ale transportului public din 
București. Pe parcursul anului 2016, microbuzele SIVECO au efectuat 3960 
de rute spre și de la locul de muncă.

În timpul perioadei de raportare, comportamentul responsabil asupra 
mediului a fost încurajat și susținut și prin achiziționarea de dispozitive 
cu consum redus de energie: computere, servere, monitoare, periferice, 
iluminat, aparate electrice. Concomitent au fost revizuite rețeaua de 
cabluri  și sistemul de climatizare.
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Printre acțiunile întreprinse în 2016, au fost lansate și noi produse menite 
să îmbunătățească protecția mediului, cum ar fi INOVAGRIA (o soluție 
IT pentru colectarea, relaționarea, raportarea și realizarea previziunilor 
privind datele referitoare la gestionarea fermelor și terenurilor agricole) 
și Aplicația pentru gestionarea deșeurilor, în cadrul sistemului ERP 
SIVECO APPLICATIONS (soluție IT care permite centralizarea informațiilor 
referitoare la licențierea organizațiilor care desfășoară activități de 
colectare, transport, vânzare și/sau depozitare a deșeurilor, precum și 
distribuirea acestor organizații în teritoriu).

În martie 2016, SIVECO a susținut această acțiune la nivel 
mondial, prin aderarea la campania Earth Hour (oprirea 
luminilor la birou timp de o oră). 

Ca parte din strategia de dezvoltare durabilă a companiei și pentru a sprijini 
procesul de raportare, în 2016, SIVECO a elaborat primul raport privind 
calculul amprentei de carbon ”SIVECO România – Raport amprentă de 
carbon 2016”. Acest document oferă informații relevante privind calcularea 
amprentei de carbon. Conform acestui raport, în anul 2016, emisiile totale 
de GES ale SIVECO Romania sunt echivalente cu 1541.454 tone de CO2e.

Din totalul emisiilor de GES, activitatea care a generat cea mai mare 
pondere este reprezentată de consumul de energie electrică (59%).

Activitatea Emisia
[ tCO2e ] %

Consumul de energie electrică 915.296 59%

Funcționarea vehiculelor 362.151 24%

Încălzire centrală 183.156 12%

business nights 65.942 4%

business flights 14.631 1%

Deșeuri 0.278 <1%

Total 1.541.454 100%

Ora Pământului

Emisii

103-2; 302-1; 306-2
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Scop 1

Scop 2

Scop 3
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Scop 1 – Emisii directe
Conform ”SIVECO România – Raport amprentă de carbon 2016”, vehiculele 
deținute sau cu care operează compania sunt principalele elemente care 
au generat emisii de Scop 1 în perioada de raportare.

Parcul auto SIVECO este compus din 138 de vehicule, dintre care, în 2016, 
24 de autovehicule, cu nivel ridicat de poluare, au fost dezmembrate.

›  Au fost vândute 13 mașini

›  11 mașini incluse în programul RABLA 

De asemenea, în perioada de raportare au fost achiziționate 11 modele noi 
de mașini, cu poluare redusă.

Cantitatea de combustibil utilizată în 2016 pentru flota de autovehicule 
SIVECO, împreună cu emisiile asociate, sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Tip combustibil Cantitate [l] Distanță [km] Emisii
[ tCO2e ]

zboruri de afaceri 76.611,22 1.094.442 242.547

Deseuri 44.993,89 642.757 119.604

Total 362.151

Scop 2 – Emisii indirecte
Conform ”SIVECO România – Raport amprentă de carbon 2016” privind 
amprenta de carbon 2016, activitatea principală care a generat emisii de Scop 
2, în perioada de raportare, a fost consumul de energie electrică.

Consumul de energie electrică este supus unei variații ușoare pe parcursul 
anului, în ceea ce privește necesitățile de iluminat și de aer condiționat, 
datorită schimbărilor sezoniere. Această formă de energie este folosită 
pentru echipamentele de birou (imprimante, calculatoare, telefoane mobile 
și servere), aer condiționat în perioada de vară, curățenie și întreținere, 
aparatele din bucătărie și corpurile de iluminat.

Consumul de energie, specific companiei a fost calculat indirect, din facturile 
de energie electrică. Astfel, în perioada de raportare, SIVECO Romania a reușit 
să își reducă consumul total de energie cu ~4%, comparativ cu anul 2015.

Scop 3 – Alte emisii indirecte
Principalele activități ale companiei care au generat emisii de Scop 3, în 
perioada de raportare, au fost: încălzirea birourilor, călătoriile de afaceri 
(business flights), deșeurile și cazarea.

Consumul de căldură este supus unei variații substanțiale pe parcursul 
anului, datorită modificărilor sezoniere ale temperaturii. În general, între 
15 aprilie și 15 octombrie, nu este nevoie să se încălzească spațiul pentru 
birouri. Consumul specific companiei este calculat indirect din facturile de 
energie electrică, la fel ca și consumul de energie electrică.
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Compania are o listă extinsă de călătorii aeriene, de afaceri în diferite 
țări de pe diferite continente. În 2016, a fost înregistrat un număr de 385 
de zboruri comerciale. Aceste călătorii au avut loc între sediul central și 
diferite țări din UE, Asia, Africa și America de Nord.

De asemenea, compania a implementat un sistem selectiv de colectare a 
deșeurilor pe 3 categorii: deșeuri de hârtie, de plastic și amestec. În 2016, 
SIVECO a continuat implementarea programului de mediu, prin colectarea 
a 2565 kg de hârtie, 515 kg de plastic și 577 de metri cubi de deșeuri 
menajere mixte.

În ceea ce privește emisiile generate de cazare, în total,  au fost raportate 
de companie 2372 de nopți de cazare,  care au generat 65.942 tCO2e. Nopțile 
de cazare au fost petrecute atât în România, cât și în afara acesteia, unde 
se află sediul central.

Performanța emisiilor 2016
Performanța emisiilor SIVECO, în 2016, este prezentată în detaliu, în 
tabelele de mai jos.

Tipul activității Cantitatea
[MWh]

Factorul de emisie  
[tCO2e /MWh]

Emisia
[tCO2e ]

utilizarea energiei 
electrice 1430.15 0.640 915.269

Încălzire centrală 568.81 0.322 183.156

Tipul activității Emission
[tCO2e ]

zboruri de afaceri
Emisii totale 
(36 țări)

14,63

Tipul activității Cantitatea
[nopți]

Emisia
[tCO2e ]

nopți de cazare 2372 65.942

Tipul deșeului Cantitatea
[kg]

Emisia
[tCO2e ]

Hârtie 2565 0.054

Plastic 515 0.011

Mixte 1069 0.213

Totalul emisiilor 0.278

103-2; 302-1; 306-2
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 Teme materiale MăSuRI IMPlEMEnTATE

Guvernanță și Management

Etică Pag. 22 Programe de introducere a noilor angajați
Pag. 22 Speak-up boxes

Anticorupție
Pag. 21  Revizuirea Ghidului Anticorupție
Pag. 22  Programe de introducere a noilor angajați
Pag. 22  Speak-up boxes

Transparența organizației 
Pag. 19  Întâlnirile anuale 
Pag. 28  Procesul de consultare a parților interesate
Pag. 23  Pagina web http://rd.siveco.ro

Conformitatea cu legea Pag. 22  Programe de introducere a noilor angajați

CSR și politica de sustenabilitate Pag. 25 – 33  Sustenabilitatea în SIVECO Romania 
Pag. 36  Green Frog Award 2016

Performanțele SIVECO

Inovare

Pag. 41 Proiect FloodServ
Pag. 42 Proiect brain@Home
Pag. 43 Proiect 3D Pathology
Pag. 43 Proiect newton
Pag. 43 Proiect bEACOnInG

Confidențialitate Pag. 45 Impact assessment European Regulation 2016/679
Pag. 45 Sesiuni de formare

Fonduri Europene

Pag. 41 Proiect FloodServ
Pag. 42 Proiect brain@Home
Pag. 43 Proiect 3D Pathology
Pag. 43 Proiect newton
Pag. 43 Proiect bEACOnInG

leadership și Agilitate Economică

Pag. 37 Câștigătorul la WSA Award în secțiunea Cultură și Turism
Pag. 39  Wand.education™
Pag. 39-40 InOVAGRIA
Pag. 40 Cloud learning

Plan de redresare în caz de dezastre Pag.37 -38 Evaluarea sistemului de management al securității
Pag. 37 -38 Plan de acțiune pentru continuitatea proceselor de business

Drepturi pentru proprietate intelectuală Pag. 38 Implementarea măsuri specifice pentru protejarea proprietății intelectuale a 
companiei 

Gestionarea Riscurilor Pag. 38 Sistem de gestionare a riscurilor 

Măsuri specifice
Compania a implementat măsuri specifice pentru a răspunde în mod 
eficace așteptărilor părților interesate cu privire la temele care au rezultat 
ca materiale pentru anul 2016. În tabelul de mai jos, este prezentat un 
rezumat al modului în care indicatorul 102-44 al GRI 102 Standard a fost 
respectat de către companie.

102-44
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 Teme materiale MăSuRI IMPlEMEnTATE

Echipa: Pasiune și  Inovație

Programe de instruire
Pag. 50 Planul de formare
Pag. 51 343 sesiuni de formare
Pag. 51 406 angajati instruiți

Egalitate de șanse și politica de  
nediscriminare

Pag. 51-52 Încurajarea dezvoltării profesionale a femeilor și implementarea pro-
gramelor de introducere pentru potențialele categorii vulnerabile de salariați, persoane 
cu dizabilități etc.

Gestionarea talentelor

Pag. 50 Aplicația Skill Matrix 
Pag. 50 Planul individual de dezvoltare a carierei
Pag. 50 Procesul de evaluare
Pag. 50 Team building
Pag. 49 Pachete de beneficii

Proiecte de interes major pentru comunitate

Proiecte de interes major pentru comunitate

Pag. 56 Hour of Code
Pag. 56 Implementarea campaniei “O carte – un dar din suflet pentru minte”
Pag. 56 Implementarea campaniei “Dăruim Dublu”
Pag. 56 Implementarea campaniei “Cutia cu zâmbete”
Pag. 57 Redirecționarea a 2% din impozitul pe venit – 100 formulare collectate
Pag. 58 Proiect Follow-me

Contribuție la incluziunea digitală Pag. 59 Organizarea conferinței naționale “Inspiring Science Education”
Pag. 60 Organizarea “Caravanei SEI – Ael”

Programe de Internship Pag. 61 14 programe de stagiu  

Clienții sunt prioritatea SIVECO

 Calitatea produselor și a soluțiilor
Pag. 67 Actualizarea Manualului de management al calității
Pag. 67-68 Campanie De Evaluare A Satisfacției Clienților Siveco Romania 2016 
Pag. 69 lansarea de produse responsabile (InOVAGRIA)

Managementul reputației Pag. 70-71 Dezvoltarea și menținerea unor activități specifice pentru păstrarea și 
îmbunătățirea reputației companiei

Timpul de răspuns Pag. 67 Continuarea procesului de colectare a feedback-ului clienților prin intermediul 
aplicației jIRA

Canale de comunicare cu stakeholderi 
externi

Pag. 67 Continuarea procesului de colectare a feedback-ului clienților prin intermediul 
aplicației jIRA

Politica și sistemul de gestionare a mediului

Politica și sistemul de management
al mediului

Pag. 73  Environmental Management System Policy 
Pag. 77  Program de colectare a deșeurilor
Pag. 55  Reducerea cheltuielilor totale de cumpărare de combustibil și energie
Pag. 74  Participarea la inițiativa “Earth Hour” 
Pag. 76  Vânzarea a 23 de mașini vechi din flota companiei
Pag. 73  Continuarea programului gratuit de transport pentru angajați
Pag. 69  lansarea de produse responsabil (InOVAGRIA)
Pag. 74-77 Primul raport anual Carbon Footprint 
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IX.
Appendix

Raportul de sustenabilitate 2016 - Soluții Inovatoare pentru o Comunitate 
Durabilă prezintă principalele activități implementate de SIVECO România în 
2016, activități care contribuie la îmbunătățirea performanțelor sale economice, 
sociale și de mediu, creând valoare durabilă pentru părțile interesate.

Din procesul de revizuire a analizei de materialitate a rezultat 23 de teme 
materiale pentru anul 2016, care încorporează pe cele 18 identificate în anul 
2015. Aceste teme sunt  punctul central al raportului și principalul reper al 
performanței sustenabilității SIVECO pentru anul 2016. Metodologia analizei 
de materialitate este explicată în subcapitolul “Materialitate: Fiecare capitol 
și subcapitol conține informații cu privire la modul în care este gestionată 
fiecare temă materială precum și indicatorii de performanță pentru fiecare 
dintre acestea. Mai mult, pentru fiecare temă materială sunt raportate 
acțiunile întreprinse pentru minimizarea impactului negativ și pentru 
maximizarea impactului pozitiv.

Acest raport a fost elaborat in conformitate cu GRI Standards: Core option.

Procesul de raportare respectă principiile stabilite de GRI-101 Foundation 
pentru a defini conținutul - Materialitatea, Consultarea părților interesate, 
Contextul de dezvoltare durabilă și Exhaustivității - și pentru a asigura 
calitatea informațiilor - Echilibrului, Comparabilității, Acurateții, Regularității, 
Clarității și Fiabilității.

Informațiile raportate permit compararea și înțelegerea evoluției 
performanței de sustenabilitate SIVECO din ultimul raport publicat în 2016. 
Colectarea informațiilor a fost realizată în conformitate cu standardul de 
calitate al Sistemului de Management Integrat al companiei, asigurând astfel 
standardizarea și consolidarea informațiilor.

Ultimul Raport de sustenabilitate a fost publicat în octombrie 2016, prezentând 
rezultatele performanței de sustenabilitate a companiei SIVECO în 2015. 
Pentru elaborarea raportului, SIVECO a beneficiat de sprijinul consultantului 
extern, INNOVA Project Consulting.

IX.1. Metodologie, definiții și principii
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Profilul raportului

Perioada de raportare
An calendaristic 1 ianuarie - 31 decembrie 2016. Temele prezentate în acest raport 
au fost determinate printr-o analiză de materialitate realizată în 2016 și în 2017.

Ciclul de raportare 

Anual

Data raportării
26.09.2017

Contextul sustenabilității
Toate informațiile prezentate în acest raport reflectă întregul context al sus-
tenabilității în care operează SIVECO România. Mai mult, pentru a înțelege care 
teme de sustenabilitate sunt cele mai importante în industria TIC, a fost utilizat 
drept referință studiul “TIC și dezvoltarea durabilă: o evaluare a semnificației 
pentru industria TIC”, realizat de GeSI 2014 și rezultatele Robeco SAM Evaluarea 
corporativă a sustenabilității  2016 și 2017. 

Conținutul raportului
Conținutul a fost definit în concordanță cu metodologia internă și pe baza analizei 
de materialitate, respectând principiile pentru definirea conținutului raportului și 
principiile pentru definirea calității raportului - GRI-101 Foundation. În unele cazuri, 
raportul include, de asemenea, teme care nu sunt semnificative, cu obiectivul de a 
oferi părților interesate o imagine clară a performanței SIVECO privind sustenabili-
tatea. Compania nu elaborează un bilanț consolidat, dar pregătește declarații în con-
formitate 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. București - Ploiești 73-81, Corp C4,  
Sector 1, cod 013685, București 
Tel: +40 (21) 3023300, Fax: +40 (21) 3023391, e-mail: marketing@siveco.ro 

Persoana responsabilă pentru sustenabilitate:  
Anca Crahmaliuc, Manager de Marketing și Comunicare.

102-45, 102-46, 102-50; 102-52; 102-53; 102-56
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

GRI 101: Bază 2016

Informații Generale

GR
I 1

02
: I

nf
or

ma
ții

 Ge
ne

ra
le

 20
16

Profil Organizațional
102-1 numele organizației 7

102-2 Activităţi, mărci, produse şi servicii 14, 15, 39, 40, 64

102-3 Adresa sediului central 11

102-4 localizarea operațiunilor 11

102-5 Forma de proprietate și forma juridică 12

102-6 Piețe deservite 11

102-7 Dimensiunea organizației 12

102-8 Informații privind angajații și alți lucrători 48

102-9 lanțul de aprovizionare 16

102-10 Modificări semnificative ale cadrului organi-
zațional și ale lanțului de aprovizionare 12, 19

102-11 Principiul precauției 19

102-12 Inițiative externe 26, 27

102-13 Afilieri 71

Strategie
102-14 Declarația celui mai înalt reprezentant oficial 5

102-15 Principalele impacturi, riscuri și oportunități 25, 38

Etică și integritate 
102-16 Valori, principii, standarde și norme compor-
tamentale 21

Guvernanță
102-18 Guvernanța corporativă 18

102-19 Delegarea autorității 19
102-20 Responsabilitatea personalului de execuție 
pentru temele economice, sociale și de mediu 26

102-21 Consultarea stakeholderilor cu privire la 
teme economice, sociale și de mediu 26

IX.2. Index conținut GRI 
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

GRI 101: Bază 2016

Informații Generale

GR
I 1

02
: I

nf
or

ma
ții

 Ge
ne

ra
le

 20
16

Consultarea stakeholderilor

102-40 lista grupurilor de stakeholderi consultate 28

102-41 Contractul colectiv de muncă 53

102-42 Identificarea și selectarea grupurilor de 
stakeholderi consultate 29

102-43 Abordarea procesului de consultare a 
stakeholderilor 29, 30

102-44 Principalele aspecte relevante și de  
interes rezultate în urma procesului de consultare 
a stakeholderilor 

78, 79

Practici de raportare

102-45 Entități incluse în rapoartele financiare 
consolidate 

82
Societatea nu ela-
borează un bilanț 
consolidat, dar în-
tocmeşte 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 acoperă 
numai SIVECO 
România. Pentru 
mai multe infor-
mații consultați: 
http://bit.ly/2vj6Il9 
http://bit.ly/2xajYnk 
(inserați codul 
individual de iden-
tificare a compa-
niei: 476331)
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

GRI 101: Bază 2016

Informații Generale

GR
I 1

02
: I

nf
or

ma
ții

 Ge
ne

ra
le

 20
16

102-46 Definirea conținutului raportului și a perime-
trului temelor materiale 32, 33, 81, 82

102-47 lista temelor materiale 31

102-48 Actualizări ale informațiilor din rapoartele 
anterioare 

nu există 
modificări 
semnificative
față de perioadele 
anterioare de 
raportare. 

102-49 Modificări ale practicii de raportare 30, 31

102-50 Perioada de raportare 82

102-51 Data celui mai recent raport 81

102-52 Ciclul de raportare 82

102-53 Persoana de contact pentru procesul de 
raportare 82

102-54 Declarație privind raportarea conform 
Standardelor GRI 81

102-55 Index conținut GRI 83 - 90

102-56 Verificare externă 82

102-55
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

Temă materială

GRI 200 Seria de standarde pentru temele economice

Performanță economică

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 35,38, 41, 44, 45

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 201: 
Performanță 
economică 
2016

201-1 Valoarea economică directă produsă și  
distribuită 12

201-4 Asistența financiară primită de la Guvern 12

Impacturile economice indirecte

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 38

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 203: Impac-
turile economice 
indirecte 2016

203-1 Investițiile în infrastructură și servicii  
asociate 38

Anti-corupție

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 21, 38

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 205: 
Anti-corupție 
2016

205-1 Operațiuni evaluate cu privire la riscurile de 
corupție asociate 22
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

Temă materială

GRI 300 Seria de standarde pentru temele de mediu

Energie

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 73, 74, 76, 77

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 302: 
Energie 2016 302-1 Consumul de energie din cadrul organizației 74, 76, 77

Efluenți și deșeuri

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 74

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 306: Efluenți 
și deșeuri 2016

306-2 Clasificarea deșeurilor pe tipuri și metode 
de eliminare 74, 77

GRI 400 Seria de standarde pentru temele sociale

Ocuparea forței de muncă

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 49, 50

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 401: Ocu-
parea forței 
de muncă 
2016

401-1 Angajați noi și rulajul de personal 50

401-2 beneficii oferite angajaților cu normă  
întreagă, care nu sunt oferite angajaților part-time 
sau temporari 

49, 50, 51

102-55
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

Temă materială

GRI 400 Seria de standarde pentru temele sociale

Formare și educație

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 50

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 404: 
Formare și 
educație 2016

404-1 numărul mediu de ore de formare anual per 
angajat 51

404-2 Programe pentru îmbunătățirea compe-
tențelor angajaților și programe de asistare a 
tranziției 

51

404-3 Procentul angajaților care beneficiază de 
programe de evaluare periodică a evoluției carierei 49, 50

Diversitate și egalitate de șanse

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 51

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

405-1 Diversitatea structurilor de conducere și a 
angajaților 18, 48

Nediscriminare

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 51

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 406: ne-
discriminare 
2016

406-1 Incidente de discriminare și măsurile de 
corecție implementate 22

102-55
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

Temă materială

GRI 400 Seria de standarde pentru temele sociale

Libertatea de asociere și negociere colectivă

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 53

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 407: 
libertatea 
de asociere 
și negociere 
colectivă 
2016

407-1 Operațiuni și furnizori pentru care dreptul 
la libertatea de asociere și negociere colectivă ar 
putea fi în pericol 

53

Comunități locale

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 55, 56, 57, 58

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 413:  
Comunități 
locale 2016

413-1 Operațiuni unde se derulează procese de  
implicare a comunității locale, evaluare de impact 
și programe de dezvoltare 

27, 28, 30

102-55
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Standard GRI Explicații Număr pagină 
și/sau link-uri

Omisiuni

Omitere 
identificată

Motivul 
omisiunii Explicație

Temă materială

GRI 400 Seria de standarde pentru temele sociale

Marketing și etichetare

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 70, 71

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 417: 
Marketing și 
etichetare 
2016

417-3 Incidente de neconformitate privind  
comunicarea de marketing 71

Confidențialitatea clienților

GRI 103: 
Abordarea de 
management 
2016

103-1 Explicarea temei materiale și a perimetrului 
său 32, 33

103-2 Abordarea de management și componentele 
acesteia 44, 45

103-3 Evaluarea abordării de management 38

GRI 418: Con-
fidențialitatea 
clienților 2016

418-1 Plângeri întemeiate privind încălcarea  
confidențialității clienților și pierderea datelor 
acestora

45

102-55
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