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În 1992

Nu exista Google, nici Yahoo
Firmele înfiinţate în România  
nu aveau site-uri
În lume existau doar  
20 de servere web
Pe planetă erau 5,4 miliarde 
de oameni
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În 2012

Există peste 16 browsere 
În România sunt 500.000  
de domenii web
Numărul de calculatoare din lume 
depăşeşte 1 miliard de unități 
Pe planetă sunt 7 miliarde  
de oameni
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7.000 de zile  
în file de carte
Aceasta este o carte despre noi, echipa SIVECO Romania, cea din primii 
şi viitorii 20 de ani. Este o carte care acoperă 7.000 de zile cu gânduri şi 
proiecte mari, cu izbânde şi încercări, cu pasiuni şi reuşite. Memorabile. 

Asemenea unui film derulat “fast forward”, am încercat să surprindem în 
filele acestei cărţi instantanee dintr-un maraton care a început acum  
20 de ani. Vă povestim cum am început, ce ne defineşte, cum lucrăm, cum 
am cuantificat în cifre succesul fiecărui an din viaţa companiei, când şi de 
ce am fost premiaţi, cum am înţeles să ne implicăm în viaţa comunităţii. Dar 
mai ales, vrem să vă spunem încotro ne îndreptăm.

Tehnologia. Acest instrument minunat pe care îl modelăm, are incredibila 
forţă de a comprima timpul, de a accelera viitorul. Noi simţim fizic şi mental 
acest lucru. Prezentul e doar punctul central al acestui compas imaginar 
care uneşte ultimii 20 de ani de următorii 20 de ani. Pentru că istoria nu este 
decât un fundament, o platformă pentru ceea ce intenţionăm să construim în 
continuare. Este perspectivă.

Aniversăm aceşti 20 de ani trăind sentimentul lucrului bine făcut şi privim cu 
încredere spre următorii 20 de ani. 

Suntem pregătiţi să începem numărătoarea noilor ani de experienţe. Alături de 
dumneavoastră!
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1.
CUM AM ÎNCEPUT.
DE LA
FONDATORII
SIVECO.
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SIVECO Romania s-a născut dintr-o  
viziune ambiţioasă, dintr-un curaj 
caracteristic oricărui început şi din  
dorinţa de a reuşi într-un domeniu 
aflat în 1992 în faţa unei mari 
provocări. Economia de piaţă se 
afla în faza de pionierat.
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La începutul anilor 90, eu şi soţul meu Andy 
(n.r. Alexandru Rădăşanu, Vicepreşedinte 
Cercetare-Dezvoltare) lucram ca experţi 
software la Institutul de Cercetări pentru 
Tehnologia Informaţiei şi Comisia Naţională 
pentru Tehnologia Informaţiei. Făceam studii de 
fezabilitate pentru Proiectul de Modernizare a 
Sistemului Informaţional (metodologia RACINE 
şi MERISE), metodologia de asigurare şi control 
a calităţii aplicaţiilor software. Câştigasem o 
experienţă importantă în acest domeniu, prea 
puţin valorificată însă de firmele din ţară, şi  
ne-am gândit s-o extindem pe cont propriu. 

Am plecat la drum noi doi, dar treptat şi 
constant ni s-au alăturat tot mai mulţi 
coechipieri. Chiar dacă multă lume ştie deja, 
reamintesc momentul în care am ajuns să ne 
umplem până la refuz sufrageria, dormitorul, 
bucătăria, chiar şi balconul cu calculatoare. Mai 
exista vreun spaţiu în care să ne extindem? Nu, 
şi aşa am decis să ne mutăm prima dată sediul. 
Brusc, ne-am dat seama că facem primul pas 
spre dezvoltare.

Nu ne gândeam neapărat la succes. Eram 
perfect conştienţi că e nevoie de foarte 
multă muncă. Într-un domeniu cum este 
IT-ul, nu există reuşite instantanee. Într-un 
proiect informatic sunt etape tehnice clare, 
care trebuie parcurse pas cu pas, există o 
rigoare de la care nu ai voie să abdici. În plus, 
trebuie să lucrezi cu oameni având un anumit 
profil, să-ţi construieşti o echipă solidă de 
profesionişti, să înţelegi rapid şi foarte bine 
cerinţele pieţei. Lucrurile acestea cer timp, 
perseverenţă şi foarte multă răbdare.

În primul an de activitate, succesul însemna 
mici reuşite: în primul rând, faptul că 
experienţa noastră era apreciată. Succesul, 
aşa cum îl vedem astăzi, are o altă dimensiune: 
sute de proiecte complexe, cu milioane 
de beneficiari a căror viaţă a fost radical 
schimbată în bine. 

Ce diferenţiază SIVECO de alte firme alături 
de care am pornit la începutul anilor ’90 în 
dificila misiune de antreprenoriat?

În primul rând, faptul că ne-am planificat 
expansiunea temeinic, cu obiective clare, 
ambiţioase şi realizabile, şi am urmărit în mod 
organizat şi conştiincios atingerea lor. Am 
evoluat rapid prin salturi calitative mari, având 
o mare dorinţă de a învăţa şi de a răspunde 
provocărilor. Am învăţat, în prima etapă a 
devenirii noastre, regulile economiei de piaţă, 
cu oportunităţile şi riscurile sale. 

Am pornit la drum cu un produs complex, 
lansat pentru companiile private care tocmai 
se năşteau – este vorba de sistemul nostru de 
gestiune a afacerilor SIVECO Applications - 
dar ne-am îmbogăţit relativ repede portofoliul 
de produse cu soluţii care acoperă, practic, 
toate nevoile instituţiilor publice şi private. 

A treia provocare din creşterea noastră a 
constituit-o extinderea internaţională. Ce 
a însemnat aceasta? Practic, am validat 
experienţa dobândită în ţară şi am avut curajul 
să intrăm în ţări care nu auziseră niciodată de 
software-ul românesc. Am valorificat exportul 
de know-how şi inteligenţă.

Acum, în lume, suntem recunoscuţi ca un 
brand născut în Romania, care a evoluat 
spre statutul de jucător internaţional, lider 
regional, care oferă soluţii informatice în toate 
domeniile esenţiale ale societăţii: educaţie, 
sănătate, agricultură, administraţie vamală, 
bănci, organizaţii private.

Acum 20 de ani ne gândeam la 2012 cu 
mult optimism. N-am renunţat nicio clipă 
la entuziasmul acelor începuturi, când noi 
ofeream soluţii pentru nevoi care de-abia se 
năşteau. Asta facem şi astăzi, gândindu-ne, 
deja, cu încredere, la 2032. 

Povestea noastră merge mai departe...

SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI CUM AM ÎNCEPUT. DE LA FONDATORII SIVECO.
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2.
SĂ VORbIM 
DESPRE NOI



De	20	de	ani	muncim	ca	să	producem	schimbare.	
Contribuim	la	democratizarea	tehnologiei,	
la	modernizarea	statelor.	Rescriem,	practic,	
destine,	deoarece	utilizatorii	proiectelor	noastre	
sunt	milioane	de	oameni.	Putem	spune	că	
munca	noastră	generează	schimbare	în	lume.	
De	20	de	ani,	brandul	SIVECO	livrează	mai	mult	
decât	soluţii	informatice.	Livrează	progres.	

Irina Socol, Preşedinte şi Director General
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SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI SĂ	VORbIM	DESPRE	nOI

“Efortul nostru de a inova de 
fiecare dată se traduce printr-un 
plus de performanţă pentru clienţii 
noştri. Pentru a le creşte şansele 
de progres.”

Alexandru Rădăşanu, Vicepreşedinte 
Cercetare-Dezvoltare

“Generăm dezvoltare prin fiecare 
proiect. De aceea, avem nevoie de 
oameni cu un profil potrivit acestei 
misiuni. Realizăm proiecte cu 
impact social major şi putem face 
asta numai alături de entuziaşti 
care văd sensul constructiv al 
oricărei provocări cu care se 
confruntă.”

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Resurse 
Umane şi Calitate

“Ceea ce oferim noi în fiecare 
proiect este mai mult decât IT. 
Furnizăm, în mod real, inteligenţă 
aplicată şi capacitatea de a 
rezolva cu discernământ probleme 
relevante pentru beneficiarii 
soluţiilor noastre integrate de 
IT. Ne-am specializat în servicii 
bazate pe inovaţie şi implicare. 
Pentru că nouă ne pasă de ceea 
ce se întâmplă cu clienţii noştri şi 
după ce am semnat recepţionarea 
serviciilor furnizate.”

Florin Ilia, Vicepreşedinte
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SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI SĂ	VORbIM	DESPRE	nOI

“Vrem ca soluţiile noastre globale 
de IT concepute în România să 
aducă profitabilitate, prosperitate 
şi competitivitate clienţilor noştri, 
asigurându-le accesul la progres.”

Aurora Crusti, Vicepreşedinte Adjunct 
Divizia Comercială

“Lucrăm într-unul din sectoarele 
cele mai performante ale 
economiei României, iar proiectele 
noastre, dincolo de complexitate 
şi dificultate, au un impact social 
major. Am demonstrat în ultimii 20 
de ani că, oricât ar fi de greu, stă 
în puterea noastră să transformăm 
lucrurile în bine. Ne pasă de felul 
în care va arăta ziua de mâine 
şi suntem mândri că putem 
participa la modernizarea societăţii 
româneşti şi la promovarea IT-ului 
românesc în străinătate. ” 

Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie şi 
Chief Operating Officer

“În domeniul în care activăm 
rigoarea este un element cheie 
în luarea deciziilor corecte de 
business iar progresul companiei 
se bazează pe aceasta.”

Bogdan Ciungradi,  
Vicepreşedinte Financiar





3.
PRIMII 
20 DE ANI
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1992

1993

1994

1995

Irina Socol şi Alexandru Rădăşanu înfiinţează 
SIVECO Romania, una dintre primele firme IT 
private din România.

Principalul obiectiv: stabilirea metodologiei de 
testare, asigurare şi control al calităţii, precum şi 
dezvoltarea şi întreţinerea unui pachet software 
din domeniul sistemelor de întreţinere asistată 
de calculator (Computerized Maintenance 
Management Systems).

La momentul înfiinţării firmei, industria software 
din România se afla la început de drum.

Angajaţi:	5 
Cifră	de	afaceri:	2.000 dolari

Echipa de experţi ai SIVECO Romania, formată 
în renumitele şcoli româneşti de matematică şi 
informatică, începe realizarea propriului sistem 
informatic integrat.

Este lansat sistemul informatic SIVECO 
Applications, una din cele mai valoroase aplicaţii 
de management al resurselor companiei 
(Enterprise Resource Planning - ERP), perfect 
adaptată pieţei locale, având un nivel verificat de 
competitivitate internaţională.

SIVECO Romania se implică în domeniul calităţii 
şi începe implementarea sistemului de calitate 
conform prevederilor ISO 9001:1994.
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1996

1997

1998

Sunt lansate modulele SIVECO Applications 
1.0: Definirea companiei, Managementul 
Financiar-Contabil, Managementul Stocurilor, 
Managementul Achiziţiilor, Managementul 
Mentenanţei.

Aceste module sunt implementate în domenii 
variate de business: administraţie, agricultură, 
bănci, educaţie, construcţii, producţie, petrol şi 
gaze, cercetare, transport, utilităţi, vânzări. 

Dacă până la acest moment activitatea a fost 
orientată numai spre exportul de soluții și 
servicii IT, din acest an, SIVECO Romania începe 
să se implice prin propriile produse informatice 
în proiecte complexe, de anvergură, cu un nivel 
financiar important. Această direcţie conduce 
la dezvoltarea de proiecte eLearning, eHealth, 
eCustoms, eAgriculture, continuând cu export 
de know-how în zona proiectelor în care exista o 
expertiză ridicată.

Sunt lansate componentele de Management al 
Mijloacelor Fixe şi al Obiectelor de Inventar şi de 
Management al Bugetelor.

Un pas foarte important în maturizarea 
companiei şi în afirmarea brandului SIVECO 
îl reprezintă participarea la primul proiect 
de referinţă, informatizarea Administraţiei 
Porturilor Maritime Constanţa, cel mai mare 
proiect dezvoltat în industria românească de 
profil până la nivelul acestui an.

„Proiectul APMC este cel mai mare sistem 
integrat realizat până în acest moment în 
România. Am reușit să elaborăm o viziune 
și o misiune și să trezim entuziasmul pentru 
realizarea unui proiect extrem de complex. 

Pentru licitația la care a câștigat consorțiul 
BULL-SIVECO s-a muncit extraordinar de 
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Angajaţi:	22 
Cifră	de	afaceri:	1 milion dolari, realizat  
exclusiv din export



mult, iar în ziua respectivă am zburat efectiv 
cu mașinile spre Constanța cu 3 ore înainte de 
depunere. 

Îmi amintesc: decembrie, Constanța, 6°C. Toată 
lumea se pregătea de Crăciun, iar nouă, dorința 
de a reuși și încrederea în capacitățile noastre 
profesionale ne-au adus răspunsul dorit!” 
Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie şi Chief 
Operating Officer

Tot anul acesta începe şi colaborarea strategică 
dintre SIVECO Romania și Autoritatea Națională 
a Vămilor, prin adaptarea modulului de 
Management Financiar - Contabil din cadrul 
sistemului integrat SIVECO Applications la 
specificul vamal.

Sunt lansate noi module SIVECO Applications 
5.1: Mangementul Resurselor Umane, 
Managementul Contractelor, Tablou de Bord 
(SBA), Managementul Salarizării. 

Un proiect de referinţă în portofoliul SIVECO este 
implementarea sistemului informatic integrat 
pentru cel mai important producător de ţiţei şi 
gaze din Europa de Sud – Est, PETROM S.A.

Colaborarea dintre PETROM şi SIVECO 
Romania conduce la implementarea unei soluţii 
complete pentru gestionarea tuturor aspectelor 
operaţionale interne, la nivelul sediului central şi 
al sucursalelor.

„Este un proiect la care practic am lucrat timp 
de 7 ani, din 1999, pe care l-am pornit ca şi pilot 
cu partea de dezvoltare și implementare și am 
realizat, practic, derularea națională pentru toate 
sucursalele companiei Petrom. Pentru mine, a 
însemnat un câștig enorm din punct de vedere 
profesional.”  
Gabriel Lospa, Director Departament 
eAgriculture 

1999

23

SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI PRIMII 20 DE ANI
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Sunt lansate noile componente ale SIVECO 
Applications 5.1: Managementul Contabilităţii 
de Gestiune, Managementul Vânzărilor, 
Managementul Vânzărilor Retail, Managementul 
Investiţiilor, Managementul Litigiilor, 
Managementul Informaţiilor Geografice. 

Sistemul de calitate al companiei este certificat 
de AFAQ – ASCERT INTERNATIONAL conform 
ISO 9001:1994 şi de OMCAS - Organismul Militar 
de Certificare, Acreditare şi Supraveghere 
(Ministerul Apărării Naţionale).

Echipa SIVECO Romania lansează platforma 
software de instruire computerizată AeL, 
destinată sprijinirii procesului de învăţare prin 
mijloace informatice moderne.
„Acest proiect a însemnat creșterea în maturitate 
a SIVECO. Este primul proiect de anvergură, din 
era proiectelor Enterprise.”  
Florin Crihan, Technical Leader 

Începând cu anul 2000, departamentul de suport 
tehnic derulează cu succes proiecte împreună cu 
HP Germania, timp de 6 ani de zile. 

„Faptul că este o amintire frumoasă nu înseamnă 
că lucrurile au fost ușoare, dar colaborarea 
deosebită în cadrul echipei mixte româno-
germane, stabilirea unor metodologii de lucru 
ce au folosit ulterior drept model altor proiecte, 
realizarea unui caz de succes din fiecare proiect 
derulat, a făcut ca totul să fie extrem de frumos și 
pentru mine și pentru colegii cu care am derulat 
cu succes aceste proiecte”.  
Viorica Manea, Director Departament eNuclear

Este lansat SIVECO Applications 6w3 şi modulul 
de Management al Clienţilor şi Furnizorilor. Total 
componente: 16

2000
Angajaţi:	45 
Cifră	de	afaceri:	16 milioane dolari
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2001 În 2001 este lansat Sistemul Educațional 
Informatizat (SEI), intrat în atenția opiniei publice 
europene ca un proiect ambițios ce determină 
modificări structurale, de substanță, în sistemul 
educațional românesc. Elementele de viziune 
și metodologiile create și implementate în SEI 
sunt preluate de către alte țări, iar expertiza 
românească în domeniul eLearning este din ce în 
ce mai căutată și mai citată.

„Sperăm ca SEI să fie un studiu de caz de 
referință în spaţiul european de informatizare a 
învățământului. Avem toate motivele să credem 
că facem un proiect mare, avem un feedback 
pozitiv din partea profesorilor și, mai ales, din 
partea elevilor și a părinților lor.”  
Radu Jugureanu, Director Departament  
AeL eContent

În 2001, se desfășoară în premieră şi programul 
informatizat ADLIC (Admiterea Computerizată în 
Școli și Licee), dezvoltat de SIVECO Romania și 
implementat de Ministerul Educației și Cercetării. 
Ca o recunoaştere a calităţii sale, programul 
primeşte în noiembrie 2001 distincţia de “Best 
Practice” din partea Comisiei Europene.

“Cu ocazia Admiterii, am luat pentru prima dată 
contact cu un sistem cu sute de mii de utilizatori 
reali, un proiect cu cerinţe exigente şi termene 
fixe, care trebuiau respectate cu exactitate. A 
fost proiectul în cadrul căruia am realizat ce 
înseamnă o aplicaţie critică şi de importanţă 
maximă pentru beneficiar.”  
Florin Anton, Director adjunct departament 
eLearning

În 2001, începe colaborarea dintre SIVECO 
Romania și Regia Autonomă a Apei din Valea 
Jiului, companie ce deține un rol fundamental în 
alimentarea cu apă și canalizare a întregii zone 
Valea Jiului.



26

„Sunt impresionată de modul în care utilizatorii 
finali – cei care beneficiază de acest instrument –
și-au însușit noțiunile de bază și de modul în care 
„manevrează” informațiile din sistem. Vedem în 
sistemul implementat la RAAVJ un model, un 
pilot pentru celelalte regii din țară”. 
Aurora Crusti, Vicepreşedinte adjunct Divizia 
Comercială 

SIVECO Romania îşi adaptează sistemul de 
management al calității la noile cerințe ale 
standardului ISO 9001:2000.

Sunt lansate noile componente ale SIVECO 
Applications 6w3: Managementul Facturării de 
Utilităţi, Consumuri Utilități, Managementul 
Documentelor.

2002 În 2002, SC Termoficare 2000 SA și-a propus 
achiziționarea unui sistem informatic pentru 
gestiunea financiar – contabilă. După analiza 
comparativă a ofertelor, a fost ales sistemul 
informatic de gestiune financiar – contabilă 
propus de SIVECO. 

Sistemul de management al calității din SIVECO 
Romania este certificat de către AFAQ ASCERT 
în conformitate cu ISO 9001:2000.

Sunt lansate noi componente ale SIVECO 
Applications 6w3: Managementul Producţiei şi 
Managementul Transporturilor.

În portofoliul de clienţi intră ABB (Belgia), 
AMANO (Belgia), Cesky Mobil (Cehia), 
Feldmann Media Group (Germania), Internet 
Driver (USA), Lockheed Martin (USA), 
NEPENTHES (Franţa) şi alte 200 de organizaţii.

"În anul 2002, s-au împlinit 10 ani de existenţă 
a companiei noastre şi aniversarea acestei 
perioade în care am reuşit să devenim un 
lider al pieţei naţionale de software reprezintă 
un reper extrem de emoţionant şi plin de 
semnificaţii atât pentru echipa SIVECO 
Romania, cât şi pentru marea familie pe care o 
reprezintă clienţii şi partenerii noştri". 
Irina Socol, Preşedinte şi Director general 
SIVECO Romania. 



27

2003 Conducerea Aerostar decide implementarea 
întregului pachet SIVECO Applications, 
beneficiind în acest fel de toate avantajele unui 
sistem complet integrat de planificare și gestiune 
a resurselor întreprinderii.

„Aerostar este proiectul în care mi-am făcut 
«junioratul». A fost un proiect greu pe partea de 
aplicație care se dezvolta atunci, pentru că erau 
multe cerințe și trebuia, practic, să înveți absolut 
totul. Trebuia să înțelegi cu adevărat business-ul, 
pentru a găsi cea mai bună soluție. Prin proiecte 
precum Aerostar, SIVECO Applications acoperă 
acum zonele de producție, utilități, construcții, 
administrație publică.”  
Lăcrămioara Bârseti, Director SIVECO 
Applications

Începând cu acest an, concursul numărul 1 în 
domeniul producerii de soft educațional, Cupa 
SIVECO, atrage aproximativ 2.500 de participanți 
cu ocazia fiecărei ediții, atât elevi, cât și profesori. 
Cupa SIVECO își propune valorizarea potențialului 
creativ al tinerilor dezvoltatori din învățământul 
preuniversitar, fiind dedicat în primul rând 
elevilor cu aptitudini pentru realizarea aplicațiilor 
informatice cu caracter educațional, dar și 
profesorilor creatori de mijloace de învățământ 
inovatoare.

„Ideea acestui concurs a venit chiar dinspre elevi 
și profesori, în calitate de participanți și, ulterior, 
beneficiari ai acestuia - elementele software 
dezvoltate în cadrul concursului fiind chiar 
produse educaționale”.  
Florin Ilia, Vicepreşedinte

Începe proiectul de implementare a Sistemului 
Informatic de Management al Documentelor 
și al Fluxurilor de Lucru SIVADOC la Primăria 
Municipiului București, un sistem informatic 
care permite controlul, organizarea, accesul și 
publicarea documentelor și informațiilor vitale ale 
organizației într-un mod rapid, ușor și precis. 

Este lansat sistemul New Computerized Transit 
System la Autoritatea Naţională a Vămilor. 

Este lansată a 21-a componentă din pachetul 
informatic SIVECO Applications 6w3: 
Managementul Fluxurilor de Numerar. 

Angajaţi:	212 
Cifră	de	afaceri:	18,9 milioane euro
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În cadrul procesului de restructurare a Căilor 
Ferate Române, se stabileşte necesitatea 
introducerii unui sistem financiar-contabil 
integrat care să permită o mai bună analiză a 
activităţii feroviare. Consorțiul câștigător a fost 
format din companiile Oracle, SIVECO, HP și S&T.

Informatizarea companiei MEVA Drobeta Turnu 
Severin prin implementarea SIVECO Applications, 
constituie principala direcție de dezvoltare a 
unuia dintre cei mai mari constructori de vagoane 
din România, cu o experienţă de mai bine de 100 
de ani în domeniu. 

Demarează unul dintre cele mai mari proiecte 
de informatizare în domeniul sănătăţii: Sistemul 
Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate din România, pentru Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS). Soluţia urmăreşte 
îmbunătățirea modului de administrare a fondului 
național unic al asigurărilor sociale de sănătate 
și creșterea calității serviciilor medicale și 
farmaceutice la nivel naţional. 

Soluţiile software SIVECO Romania sunt deja 
utilizate de peste 300 de clienţi mari, organizaţii 
din ţară şi din străinătate.

SIVECO Romania realizează infrastructura 
informatică (hardware şi software) a Biroului de 
Credit din România, bazându-se pe experiența 
semnificativă în proiecte similare pentru 
operatorii de telefonie mobilă și Banca Națională 
a României. Ca beneficiu imediat, sistemul 
contribuie la reducerea substanțială a pierderilor 
bănești cauzate de clienții rău platnici.

„Licitația de la Biroul Român de Credit a 
presupus o perioadă de mobilizare pentru toată 
echipa, astfel că am întocmit cea mai bună ofertă 
și am câștigat. Aceasta este și astăzi unul dintre 
proiectele de succes.”  
Florin Ilia, Vicepreşedinte

2004
Angajaţi:	341 
Cifră	de	afaceri:	21 milioane euro
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În 2005, România devine un nume de referință 
pe harta mondială a învățământului asistat 
de calculator. Cu ocazia World Summit for 
Information Technology, cei 35 de experți ai 
Marelui Juriu au recunoscut meritul României de 
a primi, prin SIVECO, titlul World Summit Award 
la secțiunea eLearning, ca o atestare a creativității 
și calității conținutului educațional dezvoltat 
pentru Sistemul Educațional Informatizat. 

Intel Capital, fondul de investiții al Intel 
Corporation și Enterprise Investors, cel mai 
mare fond de investiții din Europa Centrală și 
de Est anunță o investiție de 12 milioane USD în 
SIVECO. În urma acestei investiții, Intel Capital și 
Enterprise Investors dețin 32,5% din pachetul de 
acțiuni al SIVECO Romania. 

„Astfel de investiţii consolidează încrederea în 
mediul de business românesc şi atrag atenţia 
asupra potenţialului industriei software. Capitalul 
investit în SIVECO are o semnificaţie mai profundă 
decât cea pur financiară: este un capital de 
tehnologie, dar şi unul de încredere.” 
Irina Socol, Preşedinte şi Director General 

„Prin această investiţie, am intrat în liga 
jucătorilor care dezvoltă proiecte mari, 
internaţionale”.  
Alexandru Rădășanu, Vicepreşedinte  
Cercetare-Dezvoltare

SIVECO Romania lansează prima platformă 
de eLearning dezvoltată integral în România, 
Advanced eLearning (AeL), dedicată mediului 
corporatist - AeL Enterprise, venind astfel prin 
intermediul platformei AeL în întâmpinarea nevoii 
tot mai mari și mai des exprimate de instruire din 
mediul de afaceri românesc.

„AeL Enterprise nu e un experiment, nu e o 
modă. E un produs solid, construit pe standarde 
și orientat spre nevoile celor care îl folosesc, un 
instrument puternic, flexibil şi ușor de utilizat.” 
Florin Ilia, Vicepreşedinte

2005
Angajaţi:	377 
Cifră	de	afaceri:	32,3 milioane euro
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SIVECO Romania contribuie la îmbunătățirea 
calității managementului în cadrul sectorului 
de sănătate din Bulgaria prin soluția de eHealth 
dezvoltată și prin expertiza deținută în domeniu. 

Participarea companiei la proiectul de modernizare 
al sistemului educațional din Cipru certifică valoarea 
soluției eLearning. În cadrul proiectului, derulat în 
colaborare cu companiile HS DATA Ltd. și Hewlett-
Packard, SIVECO dezvoltă conținutul informatic 
eLearning cuprins în cadrul platformei AeL.

„Este vorba despre o victorie internaţională în 
eLearning pentru SIVECO. Sistemul informatic din 
Cipru a însemnat mult pentru mine, pentru că este 
un proiect mare şi complex, realizat la distanţă, în 
străinătate. O adevărată provocare. Am câştigat 
acest contract în faţa unor concurenţi puternici ce 
veneau de pe trei continente.” Alexandru Coșbuc, 
Vicepreşedinte Adjunct

SIVECO Romania este partener în importante 
proiecte ale Comisiei Europene: eDraw (Virtual 
collaborative environment for art teaching), ACGT 
(Advancing Clinico-Genomics Trials on Cancer), 
ALIS (Automated Legal Intelligent System) și LD 
– CAST (Local Development Cooperation Actions 
Enabled By Semantic Technology).

Demarează proiectul de „Dezvoltare software 
pentru sistemul IT al Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură și IACS”. Implementarea acestui 
proiect este o cerință obligatorie din partea UE. 

2006
Angajaţi:	506 
Cifră	de	afaceri:	36,2 milioane euro 

S.C. Congaz S.A. implementează componentele 
din cadrul sistemului informatic integrat SIVECO 
Applications, soluţie software care corespunde 
cerințelor sale specifice de business, în vederea 
eficientizării activităților și modernizării serviciilor 
oferite clienților municipiului Constanța.

Este lansat sistemul informatic integrat 
SIVECO Applications 2007, care cuprinde 25 de 
componente. 

Sistemul de management al calităţii este 
recertificat de AFAQ AFNOR INTERNATIONAL 
conform ISO 9001:2000. 
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2007 Este anul demarării marilor proiecte europene. 
SIVECO este prezentă pe piaţă prin soluţii software 
de ultimă generaţie care îndeplinesc cerinţele UE.

SIVECO Applications şi noile versiuni ale 
aplicaţiilor de eLearning, eTraining, eHealth, 
eCustoms, eAgriculture, eBanking & Finance sunt 
perfect adaptate pieţei europene.

Este lansat SIVECO Applications 2010 şi noile 
componente Angajare, lichidare şi ordonanţare la 
plată (ALOP) şi SIVADOC 2010.  
Total componente: 24

„SIVECO Applications 2010 este un „soft 
care contează” contribuind, în mod evident, 
la informatizarea societății și a economiei 
româneşti. Este folosit de organizații care au 
impact major în mediul de afaceri românesc, 
aducându-le la nivel european din punct de 
vedere al productivităţii: un utilizator SIVECO 
Applications lucrează 8 ore/zi, dar realizează cât 
în 12, are acces la toate rapoartele necesare şi 
compatibile UE. Noi nu considerăm un proiect 
încheiat până nu suntem pe deplin siguri că 
beneficiarul exploatează aplicația perfect, că toate 
modulele aplicaţiei sunt în totalitate valorificate.” 
Ştefăniţă Ghiţă, Director de Dezvoltare SIVECO 
Applications

Angajaţi:	686 
Cifră	de	afaceri:	49,3 milioane euro

Aeroportul din Timişoara şi TMUCB - Trustul 
de Montaj Utilaj Chimic București aleg sistemul 
informatic integrat SIVECO Applications. 

Programul Sistem Educaţional Informatizat este 
recompensat cu titlul "Winner"de Asociația Project 
Management (APMR) și International Project 
Management Association (IPMA).

Este lansată componenta Managementul Service-
ului Auto din cadrul pachetului integrat SIVECO 
Applications. 
Total componente: 23

Numărul obiectelor digitale de învăţare cuprinse de 
biblioteca virtuală AeL eContent ajunge la 21.000. 

Sistemul de calitate este reautorizat de CNCAN, 
potrivit Legii 111/1996 cu privire la domeniul 
nuclear. 
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Noile module SVAP sunt implementate în 
agricultură, sectorul educaţional, sectorul 
medical. Este lansat programul „Intel Teach 
Training in the Knowledge Society”. 

SIVECO Romania dezvoltă şi implementează 
portalul educaţional al sistemului de învăţământ 
din Emiratele Arabe Unite. 

Se împlinesc 15 ani de la înfiinţarea companiei:

• 850 de clienţi interni şi internaţionali;
• peste 40 de parteneri în întreaga ţară; 
• creştere medie anuală de business de cca 50%; 
• peste 50 de premii interne şi internaţionale 
(inclusiv Premiul I la Summit-ul Mondial pentru 
Societatea Informațională);
• peste 1 milion de elevi repartizaţi în licee;
• 10 milioane de rapoarte generate de Biroul 
Român de Credit;
• 18.000 de medici, 2.000 de farmacii şi 450 de 
spitale, conectaţi la acelaşi sistem informatic.

Pentru a doua oară în numai 2 ani, lecțiile 
interactive AeL sunt nominalizate la ICT Prize, 
cea mai importantă competiție europeană care 
răsplătește inovația în domeniul tehnologiei 
informației. 

Lansarea oficială a programului Intel®Teach, 
în care SIVECO Romania este autorul adaptării 
programului pentru România și partenerul Intel 
pentru implementare, prin semnarea protocolului 
de cooperare între Ministerul Educației și 
Cercetării și Intel Corporation, reprezintă un 
moment important pentru sistemul educațional 
din țara noastră. 

Anul 2007 aduce companiei şi oportunitatea 
implicării în câteva proiecte importante de peste 
hotare: implementarea platformei de eLearning 
la American Creativity Academy, o importantă 
rețea de școli din Kuweit, implementarea unui 
proiect de repartizare computerizată în licee 
tip ADLIC în Liban, demararea unui proiect 
pilot de eLearning la nivel național în Moldova 
și dezvoltarea și implementarea la Ministerul 
Educației din Emiratele Arabe Unite a unui portal 
care să faciliteze comunicarea în interiorul 
sistemului educațional național, urmând să fie 
îmbogățit cu lecțiile digitale AeL.
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Continuă seria proiectelor mari de informatizare 
a educaţiei româneşti, prin implementarea de 
laboratoare informatizate pentru 8.191 unităţi 
de învăţământ, totalizând 79.284 calculatoare, 
laptopuri şi servere, dar şi alte echipamente 
precum proiectoare şi copiatoare, şi formarea a 
40.000 profesori.

Este anul în care începe derularea proiectelor 
de eLearning, eAgriculture, eCustoms în Cipru, 
Turcia, Emiratele Arabe Unite, Republica Moldova 
şi se finalizează proiectul National Health 
Insurance Fund din Bulgaria.

Contribuţia companiei în programul de dezvoltare 
a sistemului educaţional românesc este 
recompensată în cadrul competiţiei European 
IT Excellence Awards 2008, la categoria 
Independent Software Vendors.

2008

Începe implementarea proiectului pilot de 
informatizare a sistemului educaţional din Maroc.

“Concentrându-se pe şcoală şi pe elev, proiectul 
de introducere a soluţiei de eLearning în sistemul 
de învăţământ din Maroc are efecte importante 
pe termen lung, oferind atât profesorilor, cât şi 
elevilor, oportunităţi reale de a lucra împreună 
utilizând cele mai noi resurse educaţionale”. 
Florian Ciolacu, Vicepreşedinte Vânzări 
Internaţionale

Este lansată noua versiune de pachet informatic 
integrat SIVECO Applications 2011, ce conţine 
noi componente pentru Planificarea Comenzilor 
de Producţie, Planificarea Resurselor Materiale 
şi Umane de Producţie (MRP II), Acces On-line 
la Informaţii Angajaţi (Employee Self-Service), 
Managementul Service-ului şi Garanţiilor, 
Managementul Energetic, Managementul 
Avansurilor şi Garanţiilor, Managementul Plăţilor 
din Schemele Naţionale pentru Acordarea de 
Sprijin Financiar, Managementul Debitelor, 
Managementul Plăţilor pe Beneficiari din 
Schemele Europene, Managementul Pieţei 
de Energie, Managementul Activităţilor de 
Construcţii-Montaj.

2009
Angajaţi:	683 
Cifră	de	afaceri:	50,9 milioane euro
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Soluţia pentru sistemul IT, care funcţionează la 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, 
primeşte trofeul de Finalist la categoria „Proiecte 
de mari dimensiuni” din partea Asociaţiei 
Internaţionale de Project Management, în cadrul 
Galei de premiere din Finlanda. 

Este implementată soluţia eCustoms la 
Autoritatea Naţională Vamală din Turcia.

 “Soluţia noastră permite gestionarea 
computerizată, în timp real, a tuturor 
tranzitelor vamale de la intrare până la ieşire, şi 
armonizează sistemul vamal turcesc cu cel al 
Uniunii Europene”.  
Dan Tuhar, Director Department eCustoms 

AFAQ AFNOR Internaţional certifică SIVECO 
Romania cu standardul ISO 9001:2008. 

Tot în acest an, este publicat primul Raport de 
Responsabilitate Socială, care este premiat cu 
Ruban d’Honneur, din partea European Business 
Awards (Roma).

Sunt dezvoltate proiecte complexe pentru 
instituţii ale Comisiei Europene: Oficiul pentru 
Publicaţii al Uniunii Europene – portalul CORDIS 
(portalul cercetării europene şi dezvoltării) şi 
EASA Agenţia Europeană de Siguranţa Aviaţiei 
(European Aviation Safety Agency). 

„Prin câştigarea licitaţiei organizate de 
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 
reconfirmăm calitatea de deschizător de drumuri 
pentru industria românească de software, acesta 
fiind cel mai important proiect de servicii IT de 
până acum, dezvoltat de o companie românească 
pentru Comisia Europeană”.  
Ştefan Morcov, Vicepreşedinte Adjunct

Sunt dezvoltate proiecte europene de cercetare: 
ASPECT (Adopting Standards and Specifications 
for Educational Content), EduTubePlus, AVE 
EXEMPLO. 
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2010 Este lansat programul strategic la nivel naţional 
de informatizare a educaţiei pentru Ministerul 
Educaţiei Naţionale din Regatul Maroc.

Are loc implementarea noii versiuni a Sistemului 
Informatic Unic Integrat – 2.0 pentru Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate.

Este deschis biroul din centrul comercial 
al Emiratelor Arabe Unite, Dubai. Software 
Innovative Vision are ca scop subcontractarea şi 
integrarea de proiecte în ţările din Golful Persic. 
SIVECO Romania este principalul furnizor de 
software educaţional al Ministerului Educaţiei din 
Emiratele Arabe Unite.

Sunt lansate noi module informatice în 
cadrul pachetului SIVECO Applications 2011: 
Managementul Deşeurilor, Managementul 
Financiar al Proiectelor, Managementul 
Reparaţiilor pentru Terţi, Registrul Agricol. 
Managementul Activităţilor de Exploatare, 
Managementul Activităţilor de Laborator. 

Este finalizat proiectul educaţional în cadrul 
căruia 700 de şcoli din Cipru beneficiază de o 
platformă integrată de eLearning şi de conţinut 
educaţional digital.

Se finalizează implementarea cu succes a 
sistemului SIVABON la Biroul de Credit din 
Republica Moldova.

“Aplicaţia SIVABON pune la dispoziţia 
participanţilor un instrument extrem de 
puternic pentru determinarea gradului de risc 
curent în activitatea de creditare şi de analiză a 
portofoliului. Suntem siguri că va fi principalul 
instrument atât pentru departamentele de 
aprobare credite, analiză a riscului, cât şi pentru 
departamentele de dezvoltare de noi produse şi 
politici interne”.  
Lucian Grigorescu, Senior Project Manager 

Angajaţi:	665 
Cifră	de	afaceri:	60 milioane euro
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Sunt dezvoltate noi contracte cu instituţii ale 
Comisiei Europene: Oficiul pentru Publicaţii al 
Uniunii Europene şi Agenţia Executivă pentru 
Sănătate şi Consumatori (Executive Agency for 
Health and Consumers), care deţine portalul 
Dolceta, un proiect online de educaţie a 
consumatorilor din cele 27 de ţări ale UE. 

Este demarat Sistemul computerizat de 
gestiune a operaţiunilor de tranzit vamal pentru 
Administraţia Vamală din Republica Macedonia. 

„Suntem mândri că am sprijinit Ministerul 
Educaţiei din Oman cu această implementare 
care sperăm să fundamenteze un proiect mai 
amplu, care să acopere toate şcolile din ţară. 
În momentul de faţă SIVECO Romania deţine 
cea mai extinsă bibliotecă virtuală din lume în 
limba arabă, cuprinzând peste 7.000 de resurse 
educaţionale interactive pentru matematică, 
ştiinţe, limba arabă şi studii politice”. 
Alexandru Coşbuc, Vicepreşedinte Adjunct 
Vânzări Internaţionale

La Primăria din Chişinău este implementat 
sistemul de gestionare electronică a 
documentelor şi a fluxurilor de lucru SIVADOC.

ADLIC, aplicaţia destinată repartizării 
computerizate a elevilor, este portată pe 
platforma de cloud computing Microsoft Windows 
Azure. 

În parteneriat cu Grupul Asseco SEE Serbia, 
SIVECO furnizează un sistem complex de analiză 
de tip Business Intelligence pentru Administraţia 
Vamală din Serbia.

“Soluţia implementată furnizează analize 
complexe pentru accelerarea şi facilitarea 
procedurilor vamale din Serbia. Este un proiect 
important pentru o ţară care îşi pregăteşte 
aderarea la Uniunea Europeană”.  
Ştefăniţă Ghiţă, Director de Dezvoltare SIVECO 
Applications 

Compania organizează prima ediţie a Conferinței 
eduVision 2020, un eveniment internaţional 
pentru promovarea eLearning.

International Project Management Association 
oferă marele titlu de „Winner IPMA Awards 2011” 
proiectului New Computerized Transit System de 
la Autoritatea Naţională a Vămilor.

2011
Angajaţi:	1.215 
Cifră	de	afaceri:	68 milioane euro
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2012 Are loc semnarea parteneriatului strategic cu 
Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite.

Este semnat parteneriatul strategic cu Şcoala 
de Studii Politice NUR Otan din Kazakhstan, în 
vederea dezvoltării şi implementării de proiecte 
strategice pentru funcţionarii publici cu funcţii 
de conducere şi managerii de instituţii, cu scopul 
modernizării managementului resurselor 
umane şi dezvoltării formării profesionale prin 
intermediul eLearning şi TIC.

Pentru produsele şi serviciile IT inovative şi 
excelenţă în practicile de marketing şi promovare, 
juriul European Seal of e-Excellence 2012 oferă 
SIVECO marele premiu Platinum.

SIVECO câştigă Marele Premiu în cadrul 
faimoasei competiţii European Software 
Excellence Awards, la categoria ISV - Vertical 
Market, Government Solution, cu proiectul 
“Sprijinirea sistemului educaţional special prin 
portal educaţional dedicat”, implementat pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului din România.

În cadrul aceleiaşi competiţii, trei dintre proiectele 
SIVECO sunt finaliste: soluţia New Computerized 
Transit System (NCTS) implementată pentru 
Administraţia Vamală din Turcia, la categoria 
Government Solution, soluţia SIVECO 
Applications, implementată pentru compania 
Kathrein Romania, la categoria Enterprise 
Solution, Portalul eŞcoală, implementat pentru 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului din România, la categoria Content 
Management Solution.

European IT Excellence Awards nominalizează 
SIVECO Romania la ediţia 2012 a competiţiei 
europene pentru soluţiile informatice dezvoltate 
la Primăria din Chişinău, Autoritatea Vamală din 
România, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.
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În spatele oricărei realizări de business, 
se află oamenii care au obținut-o. Istoria 
SIVECO Romania este țesută din istoriile 
fiecăruia dintre noi.
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1992

Irina Socol,  
Preşedinte şi Director General 

Când am hotărât împreună cu soţul 
meu, Alexandru Rădăşanu, să înfiinţăm 
firma, eram pe nişte posturi foarte 
bune şi lucram la un proiect interesant 
aflat în dezvoltare la Ministerul de 
Externe.

Vă imaginaţi şocul prietenilor şi al 
familiei când i-am anunţat că vom 
începe o companie pe cont propriu. 
Momentul decisiv al carierei mele a 
fost acela când din inginer software am 
devenit manager al companiei SIVECO 
Romania. Am învăţat enorm în toţi 
aceşti ani. Ştiu că dacă îţi place ceea ce 
faci, munca este un izvor de satisfacţii 
şi cei 20 de ani care au trecut mi-au 
confirmat acest lucru zi de zi.

Alexandru Mihail Rădăşanu, 
Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare

Primul pas a fost pe scara avionului. 
Chiar înainte să fondez împreună 
cu Irina compania, am plecat în 
necunoscut, într-o ţară exotică: India. 
Acolo ne-am exersat primele atribuţii 
ca reprezentanţi SIVECO.
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1993 1994

Aurora Crusti, Vicepreşedinte 
adjunct Divizia Comercială 

Pe 1 mai 1993, am intrat în echipa 
SIVECO – eram în total 6 oameni. Pe 
noii mei colegi îi cunoșteam de mult 
timp, știam că intru într-un mediu 
profesionist, unde mă voi putea 
dezvolta și la a cărui creștere voi putea 
contribui.

Firma a crescut constant – dintr-un 
apartament de bloc ne-am mutat 
într-un sediu, apoi ne-am extins în 
mai multe, până când, alături de acei 6 
oameni, au mai venit 1.200.

Florin Ilia, Vicepreşedinte 

În timpul facultății, în 1990, am făcut o 
firmă de soft împreună cu 5 prieteni, și 
am avut chiar și un contract foarte mic. 
Până am terminat facultatea am reușit 
să-mi dau seama că pentru o firmă de 
soft trebuie mai mult decât să știi să 
programezi.

În 1994 am venit la SIVECO. Erau 
12 oameni în colectiv și țin minte că 
aveam o cameră foarte mică în care 
mi-au dat un birou foarte mic și un 
scaun de lemn, fiindcă doar acela mai 
rămăsese. Dar acolo am scris primul 
meu program profesionist și am înțeles 
care e drumul pe care vreau să merg.
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1996

Gabriel Lospa, Director Department 
eAgriculture 

Am înţeles din prima clipă că aici se 
lucrează serios.

M-am convins definitiv de acest lucru 
atunci când am găsit pe biroul meu în 
prima zi de lucru în SIVECO, în 1996, 
aşa numitul DL (Dispoziţie de lucru) 
pentru următoarele două săptămâni...

Dragoş Dobran, Director Departament 
eHealth 

Am venit în SIVECO în februarie 1994. 
Ştiam că aici lucrează unii dintre cei 
mai buni programatori, aşa că am decis 
să mă alătur „echipei campioane”. Nu 
eram mai mult de 20 de oameni, dar 
totul funcţiona ca uns, de parcă ne-am 
fi cunoscut de nu ştiu când. Am avut 
marea şansă de a coordona proiecte 
foarte mari în care m-am implicat 
sută la sută şi din care am învăţat tot 
ceea ce ştiu azi. Aici, în SIVECO, şirul 
de experienţe frumoase nu se încheie 
niciodată.
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1997

Florin Crihan, Technical Leader 

În 1997 eram evident tânăr, în căutare 
să fac ceva, să fac soft! Lucram la un 
institut de cercetări și... am venit la 
SIVECO în urma unui anunț. Ne-au dat 
un test să-l facem în 10 zile. A doua 
zi am venit cu testul și am intrat în 
echipă!

Mihăiţă Ionel, Director Department 
Customized Application Development

Pentru mine SIVECO înseamnă 
izbândă. Am văzut în toţi aceşti ani 
cum compania creşte ca număr de 
specialişti, ca volum de activitate, ca 
profesionalism.

SIVECO începe proiectele şi le 
finalizează cu succes, nu le lasă 
la jumătate indiferent de situaţie, 
indiferent de problemele întâlnite. 
SIVECO reușește întotdeauna!
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1999 2000

Viorica Manea, Director  
Departament eNuclear

M-am alăturat colectivului SIVECO în 
toamna anului 1999, ca inginer de test 
în cadrul Departamentului Asigurarea 
Calității și Resurse Umane. Se lucra 
la un nivel extraordinar, profesionist, 
cu Planuri de asigurare a calității, 
instrumente de testare automată, am 
fost imediat captivată de proiect!

Experiența pe care o aveam în 
implementarea unuia dintre primele 
sisteme ERP din România m-a 
recomandat și m-a ajutat în același 
timp.

Florin Anton, AeL  
Department Manager 

Am ajuns la SIVECO printr-un concurs 
de împrejurări, în anul 2000. Totul s-a 
întâmplat foarte repede, la 2 săptămâni 
de la angajare am plecat într-o 
delegație în străinătate, pentru 2 luni. 
Suportul colegilor a fost permanent 
la înălțime, cu ajutorul lor am obținut 
rezultate pozitive încă din primele 
momente.

SIVECO este un mediu plin de 
provocări, în care poți învăța și te poți 
dezvolta permanent. M-am angajat 
ca inginer de suport tehnic, iar acum 
fac parte din echipa de management 
a companiei. În continuare descopăr 
noi lucruri de învățat. SIVECO este un 
loc unde nu ai timp să te plictisești 
niciodată.
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2002

Lăcrămioara Bârseti,  
Director SIVECO Applications 

În 2002, m-am hotărât să fac ERP și am 
ales SIVECO pentru că auzisem de ei. În 
acea perioadă, firma avea 130 de angajați 
și mi se părea o firmă foarte mare.

M-am apucat să învăț aplicația 
sistematic, cu o mare plăcere și cu 
dorința de a vedea ce poate. Am început 
cu producția dar, între timp, a venit Lora 
(Aurora Crusti, atunci Line of Business 
Senior Director) și mi-a pus în față un 
teanc de manuale: Stocuri, Achiziții, 
Mentenanță. 

A urmat o perioadă de învăţare, testare şi 
încet-încet mi-am cunoscut toţi colegii.

Ştefan Morcov,  
Vicepreşedinte Adjunct 

1 august 2000 – prima zi de lucru 
într-un nou departament, dar într-o 
companie cu nume deja recunoscut. 
Tânăr cu puțină experiență și cu multă 
voință de a învăța mai mult și de a 
crește. A fost alegerea potrivită: învăț în 
fiecare moment ceva nou, fac în fiecare 
zi ceva interesant.

Compania a crescut între timp de 
mai mult de 10 ori. Am învățat și 
construit împreună metode noi, unelte 
noi, produse noi, echipe noi; am pus 
împreună piciorul în domenii, țări și 
orașe nenumărate. Rămân la fel ca în 
prima zi, mândru că pot să contribui la 
această creștere, că facem împreună 
lucruri care într-adevăr contează.
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Ştefăniţă Ghiţă, Director Dezvoltare 
SIVECO Applications 

Acum 10 ani am intrat în echipa 
SIVECO ca dezvoltator ERP. Am 
ales această echipă pentru a realiza 
programe informatice care să ajute 
industria şi instituţiile din România 
să se alinieze cât mai repede la 
standardele europene.

În aceşti ani, echipa de dezvoltare 
SIVECO Applications a reuşit să 
modernizeze primul produs principal 
al companiei, prin adăugarea de 
componente şi funcţionalităţi noi.

Această modernizare se datorează 
echipei formate din dezvoltatori, 
administratori baze de date şi ingineri 
suport tehnic, cu toţii profesionişti.

Anca Crahmaliuc,  
Marketing & Communication Manager 

Am intrat în echipa SIVECO acum 10 
ani. Este un loc în care se trăieşte 
intens – cu determinarea de a depăşi 
orice constrângeri, de spaţiu, timp sau 
ordine de mărime. Principalul liant al 
echipei îl constituie dorinţa de a muta, 
în mod efectiv şi definitiv, munţii. Piatră 
cu piatră.
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Alexandru Coșbuc, Vicepreşedinte 
Adjunct Vânzări Internaţionale 

M-am angajat la SIVECO în 2003, când 
eram încă student al Facultăţii de 
Automatică şi Calculatoare. Mă ocupam 
de implementarea sistemului eLearning 
AeL în liceele din România. Atunci  
mi-am dat seama ce diferenţă mare este 
între ce te învaţă la şcoală şi ce trebuie 
să faci într-un mediu de business.

Am început ca inginer de suport 
tehnic – mergeam pe teren, făceam 
implementări, suport tehnic la locaţie, 
şi am beneficiat de mult ajutor din 
partea echipei de seniori, a oamenilor cu 
experienţă implicaţi în proiecte.

Mi-a plăcut foarte mult faptul că 
lucrurile se făceau bine şi că toată echipa 
era orientată spre perfecţiune.

Radu Jugureanu, Director 
Departament AeL eContent 

Sunt la SIVECO din ianuarie 2003, ca 
urmare a unei conjuncturi favorabile 
- participarea la un seminar despre 
SEI (Sistem Educațional Informatizat), 
unul dintre primele seminarii dedicate 
acestui proiect românesc, unde mi-am 
expus punctul de vedere față de acest 
proiect. Probabil că în urma acestei 
participări am atras atenția actualilor 
colegi din SIVECO. Integrarea în colectiv 
a fost super OK și destul de rapidă. 
Lucrurile abia se aşezau în ceea ce 
privește proiectul SEI și, pe de altă 
parte, colectivul era foarte deschis şi 
am avut o relație foarte naturală. În 
sensul în care, la un moment dat, m-am 
trezit cu întrebarea: “Ești pregătit să faci 
mâine o livrare?”

2003
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2004

Bogdan Crăciun, Technical Leader 

Nici nu-mi vine să cred că au trecut 9 
ani de la venirea mea în companie. Am 
trăit intens fiecare oră de muncă pentru 
că provocările pur şi simplu au dat 
năvală. Totul în SIVECO merge atât de 
repede încât zici că funcţionăm după un 
alt ceas. Mă simt bine alături de colegii 
mei - am împărţit multe momente 
memorabile împreună.

Dorin Opriş, Technical Leader 

Prin 1996 lucram part time la ICI într-un 
spaţiu de la parterul sediului vechi al 
SIVECO, unde s-a închegat mai târziu 
echipa AeL. Ajungeam acolo zilnic după 
ora 16 şi trebuia să lucrez cel putin 4 ore 
la un proiect de cercetare. După acea oră 
în laborator nu mai rămânea nimeni, dar 
prin geam, în sala alăturată, vedeam câteva 
chipuri deopotrivă concentrate şi entuziaste. 
Ştiam că sunt angajaţii unei firme - SIVECO. 

După 8 ani, în 2004, m-am angajat şi eu 
la SIVECO. Biroul pe care l-am primit era 
în acelaşi loc, cel din vechiul laborator. 
Era însă modernizat şi transformat 
într-un departament de software, plin 
de tineri sclipitori. Acum, privesc în 
jur şi înţeleg rodul efortului făcut cu 
tenacitate de-a lungul anilor: o echipă care 
crede că imposibilul stă doar în minţile 
neputincioşilor.
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Dana Vlădoiu, Director de Programe 
cu Finanţare Fonduri Structurale 
Europene 

În vara anului 2004 m-am alăturat 
echipei SIVECO în departamentul 
eLearning. Mi-a plăcut spiritul de 
echipă şi maturitatea profesională a 
colectivului, orientarea spre depăşirea 
propriilor limite.

Experienţa acumulată alături de 
acestă echipă mă recomandă şi 
onorează şi reprezintă o provocare 
continuă în atingerea obiectivelor pe 
care ni le fixăm.

Cristina Iţcuş, Director  
Fonduri Structurale 

Când am venit în SIVECO am fost 
uimită să văd mulţi tineri dornici „să 
mute munţii din loc”. Din fericire, acel 
entuziasm pe care l-am remarcat în 
primele zile s-a păstrat şi azi şi cred că 
aceasta este esenţa succesului nostru.

Suntem o echipă de profesionişti, unită 
de pasiunea de a face numai lucruri 
foarte bune. Nu e uşor să ai ţinte înalte 
şi să rămâi în top.
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20072005

Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie 
şi Chief Operating Officer 

Sunt în SIVECO din 2007 şi am impresia 
că fac parte de-o viață din această 
echipă. Întotdeauna am apreciat 
mobilizarea generală a echipei pentru 
atingerea standardelor de calitate și 
eficiență. Practic, încă de la înființare, 
SIVECO a pornit bătălia impotriva 
mediocrității și a sloganului „se poate 
și așa”.

Dan Donciulescu, Project Manager 
Departament eHealth 

Încă din școală, copiii află de SIVECO: 
se repartizează în licee cu SIVECO, 
lucrează cu sistemul AeL, în facultate 
ajung la Academia SIVECO, iar acesta 
este doar un motiv pentru care, pentru 
cei de afară, SIVECO reprezintă o 
tentație.

După ce am ajuns să fac parte din 
echipa SIVECO, în 2005, chiar de 
la început, mi-am putut forma și 
o imagine din interior: mi-am dat 
seama de amploarea activităților, a 
proiectelor, a eforturilor depuse dar 
și a rezultatelor. Iar atunci tentația a 
devenit „provocarea” SIVECO.
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Daniela Bichir, Vicepreşedinte 
Resurse Umane şi Calitate 

Creșterea durabilă a companiei 
SIVECO nu ar fi posibilă fără stimularea 
procesului creativ și inovativ al angajaților 
și fără investiții constante în instruirea 
acestora. De aceea, SIVECO investește în 
angajații săi.

Le cer oamenilor din jurul meu ce 
îmi cer mie însămi: profesionalism, 
responsabilitate, respect față de calitate 

și față de client. Acestea sunt valorile 
pe care le cultivăm și le promovăm în 
companie. Avem o echipă de oameni 
extraordinari. Oamenii din SIVECO 
înseamnă totul. Fără ei, nu însemni nimic 
ca manager, în ciuda anilor de experiență 
profesională și a numeroaselor cursuri. 
Valoarea adăugată pentru companie se 
construiește ca rezultat al muncii de 
echipă.

Total	angajaţi	la	1	iunie	2012:	1.300
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Alături de partenerii noştri reuşim să 
facem de fiecare dată lucruri care să 
aducă plusvaloare clienţilor. În acelaşi 
timp, dorim să fim o voce activă în zona 
organizaţiilor profesionale cu ajutorul 
cărora putem să contribuim la
dezvoltarea României digitale.
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Intel Premier Elite Partner

Microsoft Gold Certified Partner

IBM Business Partner 

BULL România

Oracle Platinum Partner

HP Sales and Service Partner

Ventyx 

iSOFT Group 

ISH Informatika

Membru în Asociaţia Română pentru Industria

Electronică şi Software (ARIES)

Membru în Asociaţia Patronală a Industriei de

Software şi Servicii (ANIS)

Membru în Camera de Comerţ Româno-Americană (AmCham)

Membru în Asociaţia Oamenilor de Afaceri din (AOAR)

Semnatar al Partnership Against Corruption Initiative (PACI)
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Semnatar al United Nations Global Compact

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

Membru în Romania Luxemburg Business Forum Asbl (“ROMLUX”)

Membru în Reţeaua Europeană de Software şi Servicii 
(Networked European Software and Services Initiative NESSI)

Membru în Integrating Healthcare Enterprise (IHE)

Membru în Asociaţia Luxemburg Business Forum

Membru în Camera de Comerţ şi Industrie Tunisia

Membru în Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov

Membru în Camera de Comerţ şi Industrie a Franţei 
în Romania CCIFER

Membru în Federaţia Patronatelor din Turism



SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI MAI	PUTERnICI	ALĂTURI	DE	PARTEnERI

59

Membru în Romania Belgium Business Club

Membru în Loja de Business

Membru în Business Software Alliance

Membru în Efquel - European Foundation for  
Quality in E-Learning

Membru în Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi  
Importatorilor din România

Membru în HR Management Club

Partener al Project Management Institute

Membru în Forumul Atomic Român ROMATOM

Membru în Asociaţia pentru Dezvoltarea  
Societăţii Informaţionale

Membru în Alianţa Digitală pentru România

Membru în European Association of Communication

Directors (EACD)
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…sunt emoţii, aşteptări, împliniri, 
zâmbete. Sunt oameni.
Datorită unei echipe extraordinare, cifra de afaceri a urcat constant. Primul milion de dolari a fost 
realizat din export. Aşteptat cu nerăbdare, momentul bilanţului a devenit un motiv de mândrie 
pentru că fiecare an confirma ceea ce noi vedeam deja: că am fost mai buni, că am muncit mai 
eficient. Creşterea a fost constantă, sănătoasă, astfel că am ajuns în 2011 la 68 de milioane de 
euro cifră de afaceri consolidată. 

Ne-am consolidat prezenţa pe pieţele internaţionale, unde furnizăm soluţii şi servicii IT atât 
pentru organizaţii private cât şi pentru instituţii publice. 
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Evoluţia companiei a fost constant pozitivă. SIVECO este singurul 
integrator aflat în ultimii 9 ani atât pe podiumul furnizorilor de soluţii 
pentru managementul afacerilor (Enterprise Application Suite), cât şi în 
cel al furnizorilor de servicii IT. O arată studiile International Data Corp 
(IDC) realizate în fiecare an.

2011
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Proiectele	noastre	informatice	 
influenţează	vieţi	şi	destine.	
Schimbă	paradigme	şi	mentalităţi.	
Apropie oameni.

Construim proiecte mari, 
complexe, pentru milioane de 
beneficiari. Proiecte dificil de 
implementat, dar care trăiesc.  
Au suflet. 
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De ce este un proiect special?
"Sistemul IT pentru Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură este 
unul dintre cele mai mari proiecte 
de informatizare din ţară. Este 
instrumentul prin care un milion 
de fermieri au acces la fonduri 
europene. În patru ani de campanii 
agricole, aproape 4 miliarde de 
euro au ajuns la destinatari. Nu 
este acesta un lucru extraordinar? 
Agricultura a absorbit fondurile 
europene în proporţie de 99%. 
Dincolo de acest record de absorbţie, 

SISTEMUL IT PENTRU AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI 
INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ 

comportamentul beneficiarilor a fost 
modificat. S-au comprimat secole. 
Fermierii au învăţat să facă cereri 
online pentru a-şi primi drepturile. 
Banii europeni ajung la timp. Totul 
funcţionează."  
Gabriel Lospa, Director Departament 
eAgriculture

Sistemul asigură calcularea şi 
autorizarea plăţilor pe fermă, inclusiv 
activităţile de control al calităţii şi de 
audit, executarea efectivă a plăţilor 
către fermieri, contabilizarea plăţilor.
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• 1,04 milioane de cereri de plată 
onorate în fiecare an

• Aproape 4 miliarde euro plătiţi 
fermierilor în campaniile agricole 
2007-2011

• Gestionarea informaţiilor în 261 
centre locale APIA şi 42 centre 
judeţene APIA, în care au depus 
cereri fermierii arondaţi acestor 
centre

Proiect:

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 
Rurală şi Pescuit – Sistemul de 
Procesare a Cererilor de finanţare 
pentru Dezvoltarea Rurală (SPCDR), 
implementat în cadrul Agenţiei de 
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP). 

Finanţarea proiectelor de dezvoltare 
rurală reprezintă sprijinul financiar 
acordat de către UE din Fondul 
European pentru Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală, în conformitate cu 
Politica Agricolă Comună.

Ce spun cifrele
• au fost autorizate şi plătite peste 

4,7 milioane aplicaţii de plată, în 
valoare de 2,52 miliarde euro în 
perioada 2007-2011

• 100.000-200.000 vizitatori ai 
portalului APDRP, 40.000 -80.000 
vizitatori unici/lunar

• acoperire naţională şi integrare a 
tuturor centrelor APDRP şi  
MADR - 94 de centre beneficiare
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SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT AL 
ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE
De ce este un proiect special?

“Înainte de SIUI, nu erau calculatoare 
în cabinetele medicilor, declaraţiile 
de asigurat se depuneau prin metoda 
«stăm la coadă», numărul de asiguraţi 
întrecea cu mult populaţia României, 
decontarea medicamentelor gratuite 
şi a servicilor medicale se făcea fără 
reguli, multe neconcordanţe, timp 
pierdut şi bani de la buget cheltuiţi 
inutil. SIUI a făcut ordine, a arătat că 
se poate altfel. De fapt, a arătat cât de 
util este un sistem informatic atunci 
când are în faţă o bază de date cu 19 
milioane de asiguraţi.”  
Dragoş Dobran, Director Departament 
eHealth 

Ce spun cifrele 

• 16,5 milioane de servicii medico-
farmaceutice înregistrate lunar în 
SIUI de la un număr de aproximativ 
22.000 de furnizori 

• Media lunară de date acumulate 
reprezintă 3.420.074 reţete medicale, 
601.925 internări, 210.584 certificate 
medicale, 4.490.649 documente 
financiare primare, 15.256.160 note 
contabile, 4.690.008 plăţi, 3.180.496 
facturi primite etc. 

• Toată baza de date a SIUI are 5,8 
TeraByte - un TeraByte reprezintă 
1.000 de miliarde de unităţi 
elementare de informaţie
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SISTEMUL EDUCAŢIONAL INFORMATIZAT
De ce este un proiect special?

“«Am promovat examenul?» Patru 
milioane de elevi de liceu, de gimnaziu 
şi profesori şi-au pus această întrebare, 
iar noi le-am dat răspunsurile. În fiecare 
an, calculatorul anunţă vestea cea 
mare. Noi îi spunem programul ADLIC, 
admiterea la BAC sau la examenul de 
titularizare. 

Şi de anul trecut folosim şi termenul 
«cloud», cea mai modernă tehnologie 
informatică, capabilă să susţină un număr 
mare de vizitatori. Vorbim de site-ul cu 
«veştile», http://portal.edu.ro. 

Sistemul Educaţional Informatizat 
înseamnă şi mai mult: laboratoare 
informatizate, profesori instruiţi, elevi 

pregătiţi pentru meserii neinventate 
încă.”  
Florin Anton, Director Adjunct 
Departament eLearning

SEI este un program informatic 
complex, iniţiat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
al cărui obiectiv de bază îl reprezintă 
susţinerea procesului de predare 
învăţare în învăţământul preuniversitar, 
cu tehnologii de ultimă oră. SEI este 
cel mai apreciat proiect românesc din 
domeniul educaţiei, fiind premiat în 
importante competiţii internaţionale: 
World Summit Award, European 
eGovernment Awards, European IT 
Excellence Awards, International 
Project Management Association, 
eEurope Awards for eGovernment.
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Ce spun cifrele
• Peste 4 milioane de beneficiari în 

România – utilizatori şi beneficiari 
implicaţi în proiect: elevi, profesori, 
personal administrativ, părinţi, factori 
de decizie, specialişti din domeniul 
educaţiei

• 192.000 desktop-uri şi laptop-uri 
livrate în şcoli

• Peste 15.000 de laboratoare 
informatizate dotate cu tehnologie  
de vârf

• 3.700 de unităţi de învăţare, totalizând 
peste 36.000 obiecte individuale de 
învăţare, la 25 de materii

• Peste 2.000 de şcoli din toată ţara 
conectate la Internet

• 1.600.000 de candidaţi distribuiţi la 
examenul de Bacalaureat în perioada 
2004-2011

Şi o premieră:	Din	2011,	aplicaţia	ADLIC	incorporează	tehnologiile	inovative	cloud	
computing,	ceea	ce	face	ca	proiectul	să	fie	unic	în	ţara	noastră.	
Rezultatele	obtinuţe	sunt	impresionante:	portal.edu.ro,	site-ul	gestionat	de	
SIVECO	Romania	prin	care	se	afişează	rezultatele,	a	fost	în	topul	clasamentului	
general	al	siteurilor	româneşti,	înregistrând	în	perioada	4-17	iulie	2011	peste	2,6	
milioane	de	vizitatori	unici.	Aceste	performanţe	de	trafic	colosale	sunt	posibile	
graţie	acestei	soluţii	tehnice	extrem	de	solide	şi	performante.

• 494.260 de participanţi la examenul de 
titularizare în perioada 2003-2011

• 2.193.200 elevi repartizaţi în licee prin 
programul ADLIC în perioada  
2001-2011
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SISTEME IT PENTRU AUTORITATEA  
NAŢIONALĂ A VĂMILOR

De ce este un proiect special?

“Soluţiile eCustoms pentru tranzit, 
export şi import au introdus în 
Autoritatea Naţională a Vămilor mediul 
electronic «paper-less», procesând 
zilnic peste 4.000 de declaraţii vamale 
şi schimbând informaţiile în timp real. 
Succesul implementării soluţiilor 
eCustoms este dovedit de creşterea 
remarcabilă a eficienţei activităţii 
vamale şi îmbunătăţirea coordonării şi 
comunicării cu alte administraţii. 

În urma rezultatelor obţinute, din ce în 
ce mai multe state sunt interesate să 
implementeze aceste soluţii”.  
Dan Tuhar, Director Departament 
eCustoms

Proiectele din cadrul Autorităţii 
Naţionale a Vămilor (ANV) asigură 
interoperabilitatea sistemelor IT 
vamale cu cele ale Comisiei Europene 
şi Administraţiilor Vamale din Statele 
membre, îmbunătăţirea serviciilor 
oferite operatorilor economici, 
alinierea la standardele şi normele 
europene, precum şi susţinerea 
cerinţelor de business în contextul 
evoluţiei legislaţiei în domeniu.

Ce spun cifrele

Sistemul gestionează informaţii 
pentru:

• 81 Direcţii Judeţene pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale şi Birouri Vamale 

• 8 Direcţii Regionale pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale

• ANV – aparat central

• Zilnic sunt procesate peste 4000 de 
documente electronice 
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SIVECO Romania este singura 
firmă românească care dezvoltă 
proiecte pentru organizaţii 
importante ale Uniunii Europene, 
a căror valoare multianuală 
depăşeşte 10 milioane de euro.

„Avem încrederea că oferim cele mai 
bune soluţii şi servicii şi că putem să 
ne asumăm responsabilităţi. Puţine 
firme pot să răspundă cerinţelor 
organizaţiilor Comisiei Europene în 
termeni financiari şi de performanţă. 
Implementările realizate de firma 

PROIECTE PENTRU EUROPA
noastră, atât în ţară cât şi în afara 
României, sunt de notorietate pentru 
că se bazează pe know-how, obiective 
clar stabilite, o planificare corectă, 
resurse optime alocate şi o foarte 
bună comunicare. În cadrul SIVECO 
Romania lucrează unii dintre cei 
mai buni specialişti software, şcoala 
românească de software fiind foarte 
apreciată în Uniunea Europeană”.  
Irina Socol, Preşedinte şi Director 
General SIVECO Romania

SIVECO Romania a încheiat în urmă 
cu trei ani primele contracte directe 
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cu Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii 
Europene, pentru mentenanța și 
dezvoltarea sistemelor informatice 
ale portalului CORDIS – portalul 
cercetării europene. Portalul este 
principalul punct de informare 
pentru programele de cercetare 
finanțate de Comisia Europeană, are 
trei milioane de pagini accesate şi 
500.000 de documente descărcate în 
fiecare lună. 

Împreună cu Sword Technologies 
Luxembourg, SIVECO Romania 
furnizează Oficiului de Publicaţii 
al Uniunii Europene servicii de 

dezvoltare şi mentenanţă software 
pentru diferite aplicaţii IT. Oficiul 
de Publicaţii al Uniunii Europene 
publică zilnic Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene în 23 de limbi şi 
Raportul General de Activitate al 
Uniunii.

De asemenea, SIVECO este parte a 
unui contract cu Agenţia Europeană 
de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), cu 
sediul în Germania, pentru servicii 
software pentru aplicaţii colaborative 
de gestionare a documentelor, 
înregistrărilor şi fluxurilor de lucru. 
EASA este instituţia-cheie a Uniunii 
Europene responsabilă de strategia 
pentru siguranţa aviaţiei.

În colaborare cu Abaco Italia, 
SIVECO derulează un proiect pentru 
Eurostat - Institutul de Statistică 
al Uniunii Europene - pentru 
implementarea de sisteme de date 
spaţiale Geographic Information 
Systems.

Împreună cu Astec (Irlanda), cea mai 
mare casă românească de software 
a semnat în 2011 un contract de 
consultanţă pentru programul 
JASPER (Joint Assistance to 
Support Projects in European 
Regions - Asistenţă Comună pentru 
Susţinerea Proiectelor în Regiunile 
Europene). Programul este derulat 
de Comisia Europeană, Banca 
Europeană pentru Reconstrucţie 
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şi Dezvoltare, Banca Europeană 
de Investiţii şi Fondul European de 
Investiţii (EIB Group). 

JASPER oferă expertiză pentru a ajuta 
noile state membre să valorifice la maxim 
finanţarea disponibilă, furnizând asistenţă 
pentru structurarea şi pregătirea 
proiectului, până la etapa în care se ia 
decizia privind acordarea finanţării. 

Un alt proiect important dezvoltat de 
SIVECO este portalul Dolceta pentru 
educația consumatorilor europeni, 
dezvoltat împreună cu partenerii 
Adetef, Astec, Euronet Consulting şi 
Federconsumatori. Contractul a fost 
încheiat cu Agenţia Executivă pentru 
Sănătate şi Consumatori a Comisiei 
Europene și are ca obiectiv actualizarea, 
dezvoltarea şi promovarea portalului 
în rândul consumatorilor din 27 de ţări 
europene. 

„Suntem foarte bine aliniați 
cu necesitățile proiectului, atât ca 
viziune, cât și din punct de vedere al 
competențelor. Oferim dezvoltare de 
instrumente software web, contribuim 
la evoluția sistemelor informatice și 
a beneficiilor oferite consumatorilor 
europeni, realizăm conținut educațional 
multimedia și instrumente tip 
e-Learning pentru elevii și adulții din 
întreaga Uniune”.  
Ştefan Morcov, Vicepreşedinte Adjunct 
SIVECO Romania 

EuropeAid – Oficiul de cooperare din 
cadrul Comisiei Europene a primit 
sprijin din partea SIVECO Romania 
pentru dezvoltarea de sisteme 
informatice geografice (GIS). EuropeAid 
gestionează programele de ajutor 
extern ale UE şi garantează furnizarea 
asistenţei pentru dezvoltare la nivel 
mondial.
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Formarea cadrelor didactice

Categorii de proiecte

Formarea elevilor şi studenţilor

Formare profesională pentru  
angajaţi din diferite domenii

Formare profesională pentru  
personalul medical

Dezvoltarea culturii antreprenoriale

Egalitate de sanse şi acces pe piaţa  
muncii pentru categoriile defavorizate

Reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii

TOTAL Beneficiari 219.331
Beneficiari Femei  95.005
Beneficiari Bărbaţi  124.326

În	ultimii	3	ani,	SIVECO	Romania	a	dezvoltat	în	calitate	de	beneficiar	sau	partener	
proiecte	finanţate	din	fonduri	europene	prin	Programul	Operaţional	Sectorial	
Dezvoltarea	Resurselor	Umane	(POS	DRU),	Programul	Operaţional	Sectorial	
Creşterea	Competitivităţii	Economice	(POS	CCE),	Programul	Operaţional	Sectorial	
Mediu	(POS	Mediu).

200.000 DE bENEFICIARI AI PROIECTELOR DIN 
FONDURI EUROPENE
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Angajaţi & manageri

Cine sunt beneficiarii:

Antreprenori & viitori antreprenori

Categorii defavorizate

Personal medical & farmaceutic

Profesori & formatori

Şomeri

Elevi, studenţi & absolvenţi

Alte categorii

	“Proiectele	noastre	cresc	oportunităţile	de	ocupare	prin	îmbunătăţirea	nivelului	
de	specializare,	generează	dezvoltare	locală	şi,	poate	cel	mai	important,	
stimulează	dezvoltarea	economică	şi	socială.	Avem	acum	peste	200.000	de	
beneficiari	la	nivel	naţional	-	cadre	didactice	din	învăţământul	preuniversitar	şi	
universitar,	elevi	şi	studenţi,	medici	şi	asistente	medicale,	angajaţi,	persoane	cu	
dizabilităţi,	tineri	întreprinzători”.	

Cristina Iţcuş, Director Departament Fonduri Structurale, SIVECO Romania
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8.
AM	fOST,	 
AM	VĂzUT,	 
nE-A	PLĂCUT
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Mese	rotunde,	seminarii,	simpozioane,	
dezbateri,	târguri,	conferinţe,	caravane,	
vizite.	Au	fost	sute	de	evenimente	la	care	
am	participat	din	1992	încoace.	Am	ascultat	
şi	am	vorbit,	am	trăit	momente	unice,	am	
avut	invitaţi	valoroşi,	ne-am	prezentat în	
fiecare	an	proiectele	în	faţa	a	mii	de	oameni,	
am	făcut	schimb	de	experienţă,	am	întâlnit	
personalităţi,	şefi	de	stat,	miniştri,	am	
încheiat	contracte	şi	am	făcut	cunoscut	
numele SIVECO.
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Cel mai mare eveniment de 
eLearning din 2011 a reunit 450 de 
invitaţi din domeniul educaţional 
din România şi din ţări de pe 3 
continente - Oman, Egipt, Serbia, 
Malta, Azerbaijan, Emiratele Arabe 
Unite, Algeria, China, Finlanda. 

Discuţiile care au avut loc la Palatul 
Parlamentului s-au axat pe nevoia 
învăţământului de azi de a se 
adapta la cunoştinţele, cerinţele şi 
aptitudinile noii generaţii de elevi. 
În acest sens a fost lansată Iniţiativa 
eduVision 2020.

Alături de reprezentanţii 
Administraţiei Vamale din 
Macedonia, echipa eCustoms 
din SIVECO Romania a participat 
la prima şedinţă de deschidere 
a proiectului de informatizare a 
operaţiunilor de tranzit vamal. 
Proiectul de la Administraţia Vamală 
din Republica Macedonia se va 
derula până în februarie 2013.

Standul SIVECO Romania de la Gulf 
Education Supplies and Solutions - 
GESS, cea mai importantă expoziţie 
educaţională din zona Golfului, a 
fost vizitat în 2011 de către ministrul 
educaţiei din Emiratele Arabe 
Unite, Humaid Mohamed Obaid Al 
Qutami, care a salutat iniţiativele de 
introducere a soluţiilor educaţionale 
digitale în şcolile emirateze. 

Partener din anul 2007 cu Ministerul 
Educaţiei din Emirate, SIVECO 
Romania a implementat deja patru 
proiecte de informatizare a educaţiei 
în această �ară, contribuind cu 
succes la modernizarea sistemului 
educaţional naţional. 
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Lansarea oficială în Maroc a 
programului Sistemul Educaţional 
Informatizat, 2010. Festivitatea de 
lansare a beneficiat de prezenţa 
reprezentanţilor Guvernului marocan 
de la Ministerul Învăţământului 
Pre-Universitar, Ministerul 
Învăţământului Universitar, 
Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Comerţului, Industriei şi Noilor 
Tehnologii, a reprezentantului 
Comisiei Europene în Regatul Maroc, 
a reprezentanţilor Băncii Mondiale şi 
UNESCO, a ambasadorului României 
în Regatul Maroc şi a membrilor 
echipei de management SIVECO 
Romania.

Semnarea memorandumului de 
cooperare între SIVECO Romania şi 
Ministerul Educaţiei şi Formării din 
Tunisia, pentru implementarea în 
sistemul de învăţământ tunisian a 
unui proiect naţional de eLearning.

Anglia: SIVECO a prezentat 
la târgul expoziţional BETT 
Londra soluţiile sale inovative ce 
răspund perfect noilor tendinţe 
din mediul educaţional. 
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9.
..AND ThE 
wINNER IS 
SIVECO! 
FROM ROMANIA!
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Încă	simţim	emoţiile	cu	care	ne-am	urcat	pe	
scenă	când	am	primit	fiecare	premiu.	
Şi	au	fost	peste	150	de	plachete,	diplome,	
trofee,	medalii	sau	cupe,	ce	ne-au	recompensat	
munca	de	20	de	ani.	Le	păstrăm	cu	multă	
bucurie,	pentru	că	fiecare	condensează	
eforturile	noastre	de	zeci	de	mii	de	ore.
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√ Asociaţia 
Internaţională de 

Project Management 
a decernat trofeul de 
Finalist al competiţiei 
2011 proiectului 
Sistemul Informatic 
Unic Integrat de la 
Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, 
în cadrul categoriei 
proiecte de mari 
dimensiuni.

√ Trofeul Ruban d’Honneur 
a fost oferit din partea 

European Business Awards, 
la categoria Import/Export de 
produse şi servicii software în 
2011.

"Premiile IPMA reprezintă cea 
mai importantă recunoaştere în 
materie de management de proiect, 
având în vedere numărul mare 
de aplicanţi din toate domeniile, 
amploarea globală a competiţiei 
şi exigenţa juriului format din 
mari personalităţi. Specialiştii 
de la ANV şi SIVECO au reuşit să 
ducă drapelul României pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului, 
reconfirmând importanţa şi 
valoarea proiectului”. 
Irina Socol, Preşedinte şi Director General 

√ La Gala International 
Project Management 

Association 2011, Proiectul New 
Computerized Transit System, 
implementat de Autoritatea 
Naţională a Vămilor, a obţinut 
titlul „Winner” la categoria 
proiectelor de dimensiuni medii.

√ În cadrul competiţiei 
European Software 

Excellence Awards 2012, 
compania SIVECO a fost finalistă 
cu proiectele New Computerized 
Transit System implementat 
la Autoritatea Vamală din 
Turcia, Portal eScoala şi Portal 
Şcoli Speciale, implementate 
pentru îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului românesc, şi cu 
solutia EAS SIVECO Applications 
implementată la Kathrein 
Romania.
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√ Sistemul Educaţional 
Informatizat a câştigat 

Medalia de aur la categoria 
„Best e-learning project 
securing widespread adoption” 
în cadrul competiţiei eLearning 
Awards 2010. 

√ „Winner of European IT 
Excellence Award 2010” 

titlu obţinut la categoria Vertical 
Market, pentru implementarea 
soluţiei IT la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii pentru Agricultură.

√ În cadrul competiţiei 
European eGovernment 

Awards 2009 Sistemul 
Educaţional Informatizat a fost 
nominalizat ca exemplu de “best 
practice” în Europa.

√ Trofeul de finalist în 
cadrul Galei IPMA 2010 a 

fost decernat pentru Portalul 
eComunitate și Programul 
de instruire TIC în școală 
și afaceri, componente ale 
proiectului “Economia Bazată pe 
Cunoaştere”, 2010.

√ Distincţia"Partener al 
Anului 2011" a fost oferită 

în cadrul Microsoft Worldwide 
Partner Conference 2011.

„Relația de business dintre 
SIVECO Romania și Microsoft 
este veche și foarte consistentă. 
AeL eLearning, probabil cea mai 
cunoscută dintre soluțiile SIVECO 
Romania, se bazează pe tehnologii 
Microsoft și a primit numeroase 
premii internaționale în ultimii 
ani. De asemenea, un proiect 

foarte important este cel derulat 
la Ministerul Educației privind 
portarea aplicației Automatizarea 
Examenului Național de Admitere 
în Liceu (ADLIC) pe tehnologie 
cloud computing. Printr-o strânsă 
colaboare cu Microsoft, acum 
această aplicație funcționează 
pe tehnologiile Microsoft Cloud: 
Windows Azure și SQL Server Azure 
și constituie o premieră la această 
scară, în domeniul educațional”. 
Alexandru Coșbuc, Vicepresedinte Adjunct 
Vânzări Internaţionale
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√ SIVECO Romania a obţinut 
locul 1 pentru conţinutul 

multimedia dezvoltat pe 
platforma de eLearning AeL, 
Tunis, 2005 la prestigiosul World 
Summit Award. 

√ Sistemul Educaţional 
Informatizat a fost 

desemnat de către Asociaţia 
Internaţională de Project 
Management (IPMA), Cracovia, 
2007 drept “una dintre cele mai 
importante realizări din lume în 
domeniul managementului de 
proiecte”.

√ Premiul European IT 
Excellence Awards a 

fost câştigat la categoria 
Independent Software Vendors 
(ISV) – Vertical Market, 2008.

√ SIVECO Romania a obţinut 
titlul de “Finalist” la 

categoria „Proiecte de mari 
dimensiuni” din partea Asociaţiei 
Internaţionale de Project 
Management pentru sistemul 
IT de la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii în Agricultură în 2009.

Prezent la festivitatea de 
premiere din Tunis din 2005, 
Ministrul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei, Zsolt 
Nagy a declarat:“Premiul pe 
care l-a primit SIVECO este, 
dincolo de recunoaşterea la nivel 
mondial a calităţii produselor 
sale de eLearning o dovadă a 
profesionalismului specialiştilor 
români în IT. Este o realizare 
importantă pentru întreaga 
industrie românească de profil”.

“Premiul WSA ne onorează nu doar 

pe noi ca producători de software 
educaţional, ci şi pe utilizatorii 
lecţiilor AeL, elevii şi profesorii 
din toată ţara, care au astfel 
certitudinea că utilizează la clasă 
produse de calitate, competitive 
la nivel mondial. Acest premiu 
mondial adaugă o nouă dimensiune 
brandului de ţară: România este 
un jucător recunoscut pe piaţa de 
eLearning” 
Irina SOCOL, Preşedinte şi Director 
General
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PREMII MARI PENTRU  
SOLUŢII INOVATOARE

√ La Gala RoCS 2010, SIVECO 
Romania a câştigat Premiul 

de Excelenţă pentru capacitatea 
soluţiei SIVECO Applications 
2011 de a răspunde cu tehnologii 
inovatoare priorităţilor economice, 
prin componentele Managementul 
Deşeurilor şi Managementul 
Financiar al Proiectelor.

√ "Certificate of Appreciation" 
din partea NATO Training 

Group a fost oferit pentru 
eforturile de susţinere a NATO 
Training Group / Working Group 
Individual Training & Education 
Developments, 2010.

√ În cadrul competiţiei RoCS 
2007 SIVECO Romania a 

obţinut Premiul de excelenţă 
pentru implementarea şi 
promovarea Sistemului Informatic 
Unic Integrat (SIUI) în România.

√ Soluţia AeL eContent a câştigat titlul 
“Best Production” în cadrul competiţiei 

internaţionale Diskobolos 2009, considerată 
"Oscarul în domeniul IT&C din regiunea sud-est 
europeană“, Belgrad.

√ SIVECO Romania a primit 
titlul de “Finalist la IT 

European Excellence Awards 2010” 
pentru implementarea sistemului 
de gestionare a documentelor şi 
fluxurilor de lucru SIVADOC la 
STX Offshore RO Tulcea şi pentru 
implementarea soluţiei SIVECO 
Business Analyzer la Banca 
Naţională a României.

√ În cadrul competiţiei 
internaţionale 

Computerworld Honors Program, 
SIVECO Romania a fost medaliată 
cu titlul Laureat 2011 la categoria 
„Emerging Technology” pentru 
performanţele soluţiei IT 
implementate la Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţii pentru Agricultură 
(APIA).

„Proiectul IT desfăşurat pentru 
Agenţia Naţională de Plăţi şi 
Intervenţii în Agricultură a fost 
realizat împreună cu specialiştii 
APIA şi este unul extrem de 
complex, cu un impact decisiv 
pentru România. Premierea lui 

este o dovadă a unei performanţe 
excepţionale, a recunoaşterii unor 
eforturi uriaşe depuse în derularea 
unuia dintre cele mai mari proiecte 
IT din România”. 
Gabriel Lospa, Director Departament 
eAgriculture
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√ În cadrul OECD, Viena, 
2006, SIVECO Romania a 

câştigat Premiul de excelenţă 
„Investiţii inovative realizate pe 
plan local”.

√ Camera de Comerţ şi 
Industrie a României (CCIR) 

a acordat companiei SIVECO, 
Trofeul „Investitorul Anului 2005 
în România”. 

VIZIUNEA ESTE RĂSPLĂTITĂ

PARTENERI  
DE ÎNCREDERE

√ SIVECO Romania a fost 
desemnată "Partenerul 

Anului" în regiunea Europei 
Centrale şi de Est la categoria 
"Citizenship" pentru proiectul 
"Economia bazată pe 
Cunoaştere", în finala mondială 
din cadrul Microsoft Worldwide 
Partner Conference 2010. 
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ÎN SPRIjINUL COMUNITĂŢII

√ SIVECO Romania a obţinut titlul de “Cel mai 
bun partener al Direcţiei Generale de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti” pentru programul  
„Fii inteligent, nu fi violent”, derulat în anii 2006, 
2007, 2008.

√ Raportul de Responsabilitate Socială al 
SIVECO Romania a primit distincţia Ruban 

d’Honneur, la categoria Award for Corporate 
Sustainability, din partea European Business 
Awards (Roma), 2009.

√ SIVECO Romania a primit Trofeul Green 
Business Index 2010, (primul top al 

companiilor verzi din România, realizat de 
Asociaţia Green Revolution) şi locul 1 la 
categoriile “Transport” şi “Achiziţii Verzi” şi locul 
2 la categoriile “Starea clădirilor” şi “Utilizarea 
Resurselor”.

√ SIVECO Romania a primit Premiul special 
al Juriului pentru planul de deplasare către 

serviciu a angajaţilor, “Mobility Plan”, oferit de 
Platforma Europeană de Management a Mobilităţii, 
în cadrul ceremoniei Pan European Workplace 
Mobility Plan Awards, Spania, 2009.
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MANAGEMENT DE TOP,  
RECUNOSCUT INTERNAŢIONAL
Irina Socol a primit următoarele distincţii 

√ „New European 
Championship” în cadrul 

Forumului European pentru 
Cercetări Antreprenoriale în 
colaborare cu IESE Business 
School Barcelona şi Şcoala 
Economică din Varşovia, 2011.

√ Cel mai bun antreprenor din 
Europa, Orientul Mijlociu 

şi Africa, în competiţia Stevie 
Awards, 2011.

√ Ordinul Naţional "Pentru 
Merit" în gradul de Cavaler.

√ Distincţia "Prix Europeen 
d’Entrepreneriat Feminine 

2010" din partea reţelei 
wimadame.com

√ Ordinul de excelenţă 
din partea Preşedinţiei 

României, 2003.

√ Diploma Ziua 
Comunicaţiilor 2010, 

pentru contribuţii remarcabile la 
dezvoltarea domeniului Telecom 
din România.
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SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI ..AND ThE wINNER IS SIVECO. FROM ROMANIA!



92

SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI PENTRU COMUNITATE

10.
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COMUNITATE
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Îmi	place	să	mă	gândesc	că	
societatea	românească	este	ca	
o	mare	familie	în	al	cărei	viitor	
investim	cu	toții.	SIVECO	este	doar	
unul	din	membrii	acestei	mari	
familii,	un	membru	responsabil	
care	investește	în	permanență	în	
prosperitatea	și	viitorul	ei.	

Irina Socol, Preşedinte şi  
Director General 
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PROGRAME PENTRU  
COMUNITATE

√ Împreună cu World Vision, am 
adresat elevilor din mediul 

rural îndemnul de a studia, în 
cadrul programului „Să învăţăm, să 
învăţăm!”, facilitând astfel accesul 
tuturor membrilor comunităţii la 
informaţii.

√ Ne-am implicat în dezvoltarea 
abilităţilor democratice ale 

tinerei generaţii, fiind singura 
companie din domeniul privat angajată 
în susţinerea proiectului Parlamentul 
Tinerilor, unde liceenii, studenţii şi 
masteranzii și-au exersat calităţile de 
politician, au discutat proiecte de lege 
şi au votat acte normative.

√ Începând din 2003, am acordat 
Premiul de Simpatie unor cupluri 

de actori de excepţie: Victor Rebengiuc 
şi Mariana Mihuţ, Cătălina Mustaţă şi 
Florin Zamfirescu, Ilinca Tomoroveanu 
şi Traian Stănescu, Damian Crâşmaru 
şi Carmen Stănescu.

√ Am susţinut demersul de 
integrare socială a persoanelor 

cu dizabilităţi, iniţiat de organizaţia 
Special Olympics, prin participarea 
colegilor noștri în competiţii sportive 
alături de copiii cu dizabilităţi 
intelectuale.

√ Pe şantierul din comuna Bălţeşti, 
Prahova, am pus temelia unei 

case pentru o familie numeroasă de 
rromi. Am participat la acţiunea Clădim 
case, construim speranţe, iniţiată de 
Asociaţia Habitat for Humanity, pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a 
acestei minorităţi.

√ Împreună cu oameni din 130 de 
ţări, am stins lumina timp de 

o oră în sediul nostru, în semn de 
preocupare faţă de problema încălzirii 
globale, de Ziua Pământului - ediţiile 
2010, 2011, 2012. Încurajăm astfel 
reducerea consumului de energie şi 
implicarea în protejarea mediului, 
printr-un gest simbolic. 

√ În fiecare an am participat la 
campania de colectare a 2% 

din impozitul pe venit, susţinând 
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PROGRAME PENTRU ELEVI,  
STUDENŢI ŞI PROFESORI

√ Din 2004 am lansat Proiectul 
Academia SIVECO, un program de 

training complementar care urmăreşte 
pregătirea unor grupe de studenţi 
în domeniile ingineriei software, 
informaticii economice şi vânzărilor 
de soluţii software. Proiectul vizează 
formarea unor buni profesionişti care 
să îşi dezvolte cariera în cadrul SIVECO 
Romania. 

√ Din 2003, am susţinut şi participat 
la unul din cele mai importante 

evenimente adresate profesorilor din 
învăţământul superior, preuniversitar 
şi din mediul economic: Conferinţa 
Naţională de Învăţământ Virtual 
(CNIV). Principalul obiectiv al 
evenimentului îl constituie promovarea 
şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
în domeniile eLearning şi Software 

astfel programele organizaţiilor 
neguvernamentale din domeniul 
sănătăţii, ajutorării copiilor orfani şi 
bătrânilor sau din domeniul protecţiei 
mediului.

√ În 2011, am oferit cadouri 
frumoase copiilor din Centrul 

Periş şi bătrânilor din Azilul “Floarea 
Roşie”.

√ Compania noastră a fost 
desemnată „Cel mai bun 

partener” al Direcţiei Generale de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti, 
fiind răsplătită pentru eforturile de 
“susţinere a activităţilor de pregătire 
antiinfracţională şi antivictimală a 
populaţiei”.

Educaţional, lansarea de programe 
pentru introducerea în procesul de 
învăţământ a tehnicilor de eLearning, 
promovarea şi utilizarea de software 
educaţional în învăţământul superior şi 
preuniversitar.

√ Din 2003 am organizat cea mai 
mare competiţie pentru elevii 
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pasionaţi de informatică: .campion.  
16.000 de elevi au participat la cele 
8 ediţii ale competiţiei .campion, o 
adevărată rampă de lansare a viitorilor 
specialişti în IT, un program de 
pregătire în informatică, susţinut de 
profesori de prestigiu din întreaga ţară 

Din 2008 publicăm în fiecare an 
Raportul de Responsabilitate 
Socială al companiei. Suntem singura 
firmă locală de IT care evaluează 
şi raportează activitatea socială, 
economică şi de mediu.              
În plus, în fiecare an, elaborăm 
raportul Communication on Progress 
(COP) privind evaluarea respectării 
celor 10 principii ale drepturilor 
omului, aşa cum au fost enunţate de 
Organizaţia Naţiunilor Unite.

“Prin lansarea anuală a raportului de 
responsabilitate socială, ne alăturăm 
marilor companii internaţionale 

şi studenţi, câştigători ai olimpiadelor 
naţionale şi internaţionale de 
informatică.

“Acest concurs a devenit deja o 
tradiţie. Tinerii care revin an de an 
la .campion dar şi numărul mare de 
participanţi îmi întăresc convingerea 
că viitorul informaticii româneşti 
este asigurat. Suntem mândri că 
prin acest proiect încurajăm tinerii 
să facă performanţă. Societatea 
informaţională are nevoie de tot 
mai mulţi specialişti în domeniul 
informaticii şi al tehnologiei 
informaţiei“. 
Radu Jugureanu, Directorul 
Departamentului AeL Educational 
Content

EVALUĂM ŞI RAPORTĂM
care şi-au făcut o obligaţie din tripla 
raportare nonfinanciară, ştiind că 
transparenţa şi accesul facil la 
informaţiile despre performanţele 
economice, sociale şi de mediu sunt 
esenţiale. Indiferent de contextul 
economic, rămânem un susţinător activ 
al politicilor de responsabilitate socială, 
fie că ne referim la realizarea de 
produse informatice care să gestioneze 
atent resursele organizaţiilor sau la 
acţiunile de sprijinire a diferitelor 
campanii sociale şi de mediu”. 
Irina Socol, Preşedinte şi Director 
General SIVECO Romania 
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Andrei 
Petrescu
General Manager
BULL România

Jucător	important	pe	piața	de	IT	din	România	și	în	ultimii	ani	
din	ce	în	ce	mai	prezentă	internațional,	SIVECO	reușește	să	
se	implice	în	proiecte	majore.	De-a	lungul	anilor,	proiectele	
în	care	bull	România	a	colaborat	cu	SIVECO	Romania	au	fost	
proiecte	de	integrare	de	sistem,	complexe,	de	importanță	
națională	și	care	au	fost	finalizate	cu	succes.

ionel  
Bucur
Director 
CNE Cernavodă

Apreciem	în	mod	deosebit	profesionalismul,	pregătirea	şi	
experienţa	echipei	de	proiect	din	cadrul	SIVECO	Romania.	
Implicarea	companiei	în	dezvoltarea	proiectului	de	
informatizare	al	CnE	Cernavodă,	unul	de	succes	în	domeniul	
nuclear,	ne	determină	să	o	recomandăm	şi	altor	beneficiari	
pentru	dezvoltarea	unor	proiecte	de	o	asemenea	complexitate.

Fotini 
teodorescu
Preşedinte 
DOBROGEA GROUP

Am	ales	compania	SIVECO	Romania	pentru	că	o	considerăm	
cel	mai	bun	furnizor	de	soluţii	IT,	fiind	un	lider	pe	piaţa	
românească.	Din	start	am	solicitat	angajaţilor	DObROGEA	
bISCUIT	alinierea	la	standardul	propus	prin	implementarea	
soluţiei	SIVECO	Romania	şi	nu	am	greşit.	Rezultatele	obţinute	
au	confirmat	această	abordare.

Şerban  
ePure
Director General
Biroul de Credit

Colaborarea	de	peste	8	ani	cu	SIVECO	Romania	înseamnă	
peste	45	de	milioane	de	rapoarte	de	credit	generate,	acces	
transparent	la	informaţii	sigure,	sprijin	eficient	pentru	
instituţiile	financiare,	dar	şi	pentru	beneficiarii	de	credite.	
Soluţia	SIVAbOn	a	contribuit	la	construirea	de	relaţii	financiare	
cu	grad	redus	de	risc	pentru	fiecare	participant-instituţie	
financiar-bancară	şi,	indirect,	pentru	întregul	sistem	financiar-
bancar	românesc.	Pe	scurt,	un	parteneriat	de	succes.

SIVECO ROMANIA: 20 DE ANI MARI COMPAnIA	nOASTRĂ	AŞA	CUM	O	VEDEţI	DUMnEAVOASTRĂ
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rAFAl  
BAtor
Partner
ENTERPRISE INVESTORS

SIVECO	Romania	a	devenit	de-a	lungul	a	20	de	ani	de	existenţă	
una	din	cele	mai	mari	companii	de	software	din	România	
şi	un	promotor	de	top	al	dezvoltării	de	soluţii	de	eLearning.	
Suntem	foarte	mândri	să	susţinem	în	calitate	de	parteneri	
creşterea	SIVECO	pe	piaţa	din	România	şi	cea	internaţională	ca	
exportator	de	succes	de	produse	şi	servicii	în	ţări	din	Uniunea	
Europeană,	Orientul	Mijlociu,	nordul	Africii	şi	Comunitatea	
Statelor Independente.

tAtiAnA 
PotÂnG
Viceministru al Educaţiei,  
Republica Moldova

Proiectul	pilot	de	eLearning	implementat	de	SIVECO	privind	
utilizarea	conţinutului	educaţional	interactiv	în	procesul	
educaţional	a	fost	foarte	bine	apreciat	de	elevi,	profesori	şi	
părinţi.

Proiectul	oferă	argumentele	necesare	pentru	continuarea	
procesului	de	creştere	a	performanţelor	învăţământului	şi	
adaptarea	sa	la	standardele	înalte	ale	pieţei	muncii	la	nivel	
european.

SIVECO	Romania	a	dat	dovadă	de	profesionalism,	excelentă	
cunoaştere	a	curriculei	educaţionale	şi	a	susţinut	formarea	
profesorilor	prin	tehnici	avansate	de	pregătire.

nicoletA 
Sălăjan
Director Resurse Umane, 
HOLCIM ROMÂNIA 

HOLCIM	România	a	ales	SIVECO	Romania	ca	partener	în	
proiectul	de	eLearning	intern	numit	eHolcim.	Proiectul	a	constat	
în	implementarea	sistemului	AeL	Enterprise	pentru	a	oferi	
suportul	necesar	desfăşurării	procesului	de	instruire	continuă	
şi	evaluare	a	angajaţilor	Holcim	România.	În	acest	demers	
personalul	instruit	a	apreciat	în	mod	deosebit	profesionalismul	
instructorilor	şi	a	ghidurilor	de	utilizare	folosite	pentru	instruirea	
propriilor	angajaţi.	HOLCIM	România	apreciază	produsele	şi	
serviciile	furnizate	de	SIVECO	Romania	şi	le	consideră	de	o	
calitate	foarte	bună	şi	de	un	înalt	profesionalism.
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BoGdAn 
BAlAci
Director General 
IBM România

La	20	de	ani	de	activitate,	atât	internă	cât	şi	internaţională,	pe	
o	piaţă	într-o	continuă	schimbare,	suntem	bucuroşi	şi	mândri	
de	faptul	că	am	făcut	parte	din	povestea	de	succes	a	IT-ului	
românesc	scrisă	de	SIVECO	Romania.	

ne	dorim	pe	viitor	o	colaborare	cel	puţin	la	fel	de	fructuoasă	şi	
sperăm	să	realizăm	împreună	cât	mai	multe	proiecte	care	aduc	
plus	valoare,	inovaţie	şi	beneficii	în	avantajul	clienţilor	noştri.	

MArcin  
Hejka
Managing Director al Intel 
Capital Eastern Europe, Middle 
East, Africa and Russia. 

De	la	investiţia	noastră	în	SIVECO	din	2005,	am	asistat	la	
creşterea	companiei	şi	la	transformarea	ei	într-un	jucător	
important	pe	piaţa	eLearning	şi	pe	piaţa	soluţiilor	dedicate	
întreprinderilor.	Am	coordonat	această	investiţie	personal	şi	
sunt	fericit	să	văd	cât	de	bine	au	mers	lucrurile.	Doresc	să	
felicit	echipa	SIVECO	pentru	cea	de-a	20-a	aniversare	şi	sper	
să	continuăm	colaborarea	pentru	a	ne	dezvolta	pe	noi	pieţe	
internaţionale.	

rAdu  
enAche
Director General       
Hewlett-Packard România

SIVECO,	liderul	caselor	româneşti	de	software,	este	una	dintre	
companiile	care	au	contribuit	major	la	iniţierea	şi	dezvoltarea	
unei	economii	moderne,	bazate	pe	IT,	în	România.	

Datorită	parteneriatului	nostru	de	succes,	România	are	astăzi,	
prin	Sistemul	Informatic	Unic	Integrat	implementat	la	Casa	
naţională	de	Asigurări	de	Sănătate,	unul	dintre	cele	mai	
moderne	sisteme	informatice	pentru	asigurări	de	sănătate	
din	Europa.	Mii	de	medici	şi	farmacişti,	alături	de	milioane	
de	pacienţi,	beneficiază	astăzi	de	acces	la	un	sistem	capabil	
să	eficientizeze	raporturile	de	lucru	dintre	statul	român	şi	
furnizori	şi	să	determine	astfel	creşterea	substanţială	a	
calităţii	actului	medical	şi	farmaceutic.

Întreaga	echipă	Hewlett-Packard	România	felicită	cu	căldură	
compania	SIVECO	pentru	20	de	ani	de	succes	pe	piaţa	
românească	şi	pentru	proiectele	sale	de	automatizare	şi	
modernizare	a	entităţilor	publice	şi	companiilor	private.	

Credem	cu	tărie	în	parteneriatul	nostru	şi	suntem	convinşi	
că	vom	parcurge	împreună	un	drum	încă	şi	mai	lung	de	
oportunităţi	pentru	succes.
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eMAnuelA 
cerchez
Profesor  
Liceul de Informatică
"Grigore Moisil" Iaşi

SIVECO	Romania	are	un	profil	clar	conturat	pentru	orice	
profesor	din	România.	În	ultimii	ani,	în	educaţie	s-a	produs	o	
adevărată	revoluţie	–	Sistemul	Educaţional	Informatizat	-	şi,	
inevitabil,	orice	profesor	asociază	mecanismele	schimbării	cu	
firma	SIVECO	Romania.	Orice	profesor	pasionat	de	performanţă	
ştie	că	motorul	care	generează	performanţa	este	competiţia.	
Iar	SIVECO	Romania	este	o	prezenţă	permanentă	în	peisajul	
competiţional	românesc,	susţinând	an	de	an	manifestări	
naţionale	şi	internaţionale,	care	stimulează	creativitatea	şi	
spiritul	competitiv	al	elevilor.	Concluzionând,	SIVECO	Romania	
reprezintă	un	model	de	implicare	în	educaţie,	de	performanţă	
şi	de	profesionalism.

ronAld 
binkofSki
General Manager, 
Microsoft România 

Suntem	onoraţi	să	fim	partenerul	SIVECO,	alături	de	care	
am	avut	rezultate	extraordinare	în	proiecte	mari,	complexe,	
pentru	competitivitatea	României,	cum	ar	fi	cele	din	educaţie.	
Un	rezultat	recent	de	care	aş	dori	să	amintesc	este	afişarea	
rezultatelor	repartizării	elevilor	în	licee	în	tehnologie	cloud,	
care	a	avut	un	impact	extraordinar:	90	de	milioane	de	
vizualizări	în	iulie	2011	şi	a	dus	la	reducerea	semnificativă	a	
costurilor	pentru	Ministerul	Educaţiei,	Cercetării,	Tineretului	
şi	Sportului.	Acest	proiect	este	un	bun	exemplu	pentru	
potenţialul	tehnologiei	în	transformarea	educaţiei	şi	o	referinţă	
puternică	pentru	desemnarea	SIVECO	Romania	drept	partener	
al	anului	în	2011	pentru	Microsoft,	în	România.

sorin 
MândruţeScu
General Manager
Oracle România

20	de	ani	este	o	vârstă	magică.	Este	momentul	în	care	
te	pregăteşti	de	viitor	cu	speranţe	şi	vârsta	la	care	orice	
este	posibil.	Copilăria	a	rămas	în	urmă	şi	orice	îţi	propui	
se	poate	realiza.	SIVECO	a	crescut	şi	a	devenit	dintr-un	
tânăr	ambiţios,	cu	planuri	şi	idei	mari,	un	important	jucător	
pe	piaţa	din	România	şi	un	redutabil	partener	de	afaceri.	
Această	aniversare	este	cea	mai	bună	ocazie	să	stăm	alături,	
colaboratorii	şi	partenerii	de	cursă	lungă,	împreună	cu	care	
s-au	clădit	proiecte	de	succes	şi	care	au	încredere	că	viitorul	
se	anunţă	şi	mai	palpitant.
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VlAd  
duMitru
Director IT,  
Ursus Breweries 

Implementarea	sistemului	SIVECO	Applications	este	deplin	
funcţional.	Colaborarea	cu	echipa	de	proiect	a	SIVECO	
Romania	s-a	bazat	pe	standarde	de	calitate,	profesionalism	şi	
eficienţă.	Sistemul	implementat	se	dovedeşte	a	fi	stabil,	sigur,	
acoperind	cerinţele	organizaţiei	noastre.

FAtMA Al 
kHajaH
Director, Software 
Applications Department, 
Ministrul Educa�iei din 
Emiratele Arabe Unite

Am	început	primul	proiect	alături	de	SIVECO	Romania	în	2008	
şi	de	atunci	considerăm	SIVECO	parte	a	echipei	noastre.	
Implicarea	şi	devotamentul	pe	parcursul	implementării	ne-au	
încurajat	să	dezvoltăm	noi	proiecte.	De-a	lungul	acestei	
colaborări	am	fost	impresionaţi	de	entuziasmul	echipei	de	
a	finaliza	cu	succes	fiecare	stadiu	al	dezvoltării	proiectului.	
fiecare	ştia	perfect	ce	are	de	făcut,	pasiunea	şi	dorinţa	echipei	
conducând	la	finalizarea	proiectelor	în	termeni	mult	mai	
avantajoşi	decât	cei	menţionaţi	în	contract.	Această	abordare	
profesionistă	ne-a	sporit	încrederea	în	parteneriatul	pe	care	
l-am	încheiat.	Acum,	la	aniversarea	celor	20	de	ani,	dorim	să	vă	
mulţumim	pentru	tot	ce	ne-aţi	oferit.	Şi	sperăm	din	tot	sufletul	
ca	parteneriatul	nostru	să	genereze	noi	proiecte	de	valoare.	

Aurel 
VlAicu
Director General  
Primăria Municipiului  
Bucureşti

Colaborarea	dintre	Primăria	Municipiului	bucureşti	şi	SIVECO	
Romania	a	avut	în	vedere	realizarea	unui	Sistem	Informatic	
Integrat	care	să	gestioneze	în	mod	unic	toate	categoriile	de	
date	şi	informaţii	existente	în	organizaţia	noastră,	capabil	
să	răspundă	cerinţelor	definite	de	oricare	din	departamente	
şi	să	asigure	informarea	corectă,	completă	şi	în	timp	util	a	
factorilor	de	decizie.	Soluţia	dezvoltată	de	SIVECO	Romania	
privind	gestionarea	documentelor	şi	a	fluxurilor	de	lucru	a	
fost	implementată	la	peste	300	de	utilizatori	şi	parametrizată	
conform	specificaţiilor	pregătite	pe	parcursul	analizei	
activităţii	organizaţiei	noastre	şi	reflectă	în	mod	fidel	modul	de	
organizare	şi	de	lucru	al	Primăriei	Capitalei.





12.
TOT NOI  
PESTE  
20 DE ANI
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Timp	de	20	de	ani,	am	crescut	mult	şi	
repede.	Suntem	mari	şi	înţelepţi,	dornici	
să	cucerim	lumea.	ne	vedem	lucrând,	în	
următorii	20	de	ani,	în	ţări	care	vizează	
progresul	prin	informatizare.	Vom	construi	
proiecte	mari,	împreună	cu	partenerii	
noştri,	alături	de	care	ne	simţim	capabili	
să	atingem	cele	mai	ambiţioase	ţinte.	Vom	
deschide	noi	posibilităţi	de	afirmare	pentru	
experţii	români,	la	noi	acasă	şi	în	ţări	
care	ştiu	încă	foarte	puţine	lucruri	despre	
România. 
Şi	sigur,	vom	face	planuri	pentru	următorii	
20+20 de ani. 
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Vedem cu ochii minţii, deja, sărbătoarea de 
peste 20 de ani.
Vom fi, cu siguranţă, la fel de entuziaşti, făcând 
planuri la care azi nu visăm. Încă.

Proiectele mari presupun efort, multă 
determinare, angajament total. Trăirile 
sunt maxime. La fel si satisfacţiile. 
Ce motivaţie mai mare poţi avea decât 

aceea de a şti că faci parte dintr-un 
proiect mare, important, şi că poţi să 
contribui în mod direct la succesul lui?
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SIVECO Romania
Victoria Business Park

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81
Sector 1, Bucureşti 013685

Tel.: +40(21) 30 23 300
Fax: +40(02) 30 23 391  

www.siveco.ro


