
 
 
Dragi clienti, dragi parteneri, dragi colegi, 

Dragi prieteni, 

 

Este o mare bucurie si onoare sa va avem azi alaturi- va urez un călduros „Bun venit” la 

aniversarea noastră de 20 de ani.  

 

Este o zi cu totul specială pentru că o sărbătorim alături de dumneavoastră: clienți, 

parteneri, colaboratori – intr-un cuvant, prietenii nostri,  20 de ani MARI, plini de proiecte 

de succes, insumand mii de ore de munca. 

 

Este o zi in care ne bucuram sa putem spune ca, perseverența şi curajul sunt răsplatite. In 

acesti 20 de ani, SIVECO Romania a devenit nu numai cea mai mare casă românească de 

software, ci şi un brand internațional respectat, un lider în domeniul IT. 

 

De-a lungul celor 20 de ani, ne-am concentrat cu consecventa pe initierea si derularea 

unor proiecte a căror anvergura si complexitate i-a intimidat pe mulți.  

Ne-am asumat să facem lucruri grele fara sa ne uitam prea des în urmă.  

Astazi, avand experienta celor 20 de ani, putem spune că demersul nostru este sinonim cu 

progresul.  

Realizam ca, ceea ce am construit cu seriozitate şi responsabilitate nu se numeau doar 

proiecte publice integrate de IT, ci soluții pentru progresul comunităților şi al națiunilor.  

 

Putem spune, fără fasa modestie, că am schimbat mentalități şi am pus destine umane pe 

un drum mai bun, prin proiecte de eLearning, eAgriculture, eHealth, eCustoms -  de la 

copii cărora le-am deschis drumul spre un proces de învățare eficient şi interactiv şi 

profesori cărora le-am uşurat munca de predare până la fermieri cărora le-am simplificat 

accesul la prosperitate sau la sisteme de sănătate pe care le-am ordonat cu ajutorul 

tehnologiei.  

Am oferit acces la progres. 

 



 
 
Pentru că suntem într-un moment aniversar, privim cu bucurie cele doua decenii care au 

trecut şi suntem siguri că ne vom dubla încrederea, curajul şi optimismul pentru următorii 

20.  

 

Dați-mi voie să amintesc, pe scurt, cateva dintre proiectele noastre de suflet, proiecte de 

care noi suntem deosebit de mândri pentru ca au insemnnat pietre de hotar nu numai in 

evolutia companiei si echipei noastre dare au contribuit fundamental la modernizarea 

societatii românesti.  

 

S-ar putea scrie carti intregi despre ele pentru că au implicat uriaşe resurse umane, au 

eliberat nebanuite rezerve de creativitate, ambiție şi solidaritate-  o exceptionala munca 

echipa reunind organizatii din diferite domenii, colaborare esentiala de care este nevoie 

atunci când faci proiecte de pionierat, proiecte mari. 

 

1. In 1992, am inceput in doi, eu si sotul meu Andy, iar la sfarsitul anului, cifra noastra 

de afaceri era de 3000 USD 

 

2. Primul milion de dolari l-am castigat din export, pana in 1996 noi fiind implicati 

exclusiv in contracte externe. 

 

3. In 1994, eu si Andy, a trebuit sa luam o decizie importanta : aceea de a defini ce 

vrem sa fim, o sucursala specializata intr-o activitate informatica de nisa sau o 

companie capabila sa produca si sa comercializeze propriile sale solutii. Am ales, 

ca intotdeauna, solutia dificila pe termen scurt dar aducatoare de beneficii pe 

termen lung. Am decis sa dezvoltamn propriul nostru sistem ERP, SIVECO 

Applications. Azi, aceasta este cea mai populara  solutie romaneasca de acest fel, 

aflata in topul preferintelor si vanzarilor pe piata romaneasca, fiind folosita cu 

succes de sute de organizatii din sectorul public si privat, in toate domeniile. 

 

 



 
 

4. In 1995 am inceput sa lucram in primele proiecte de cercetare ale comisiei 
europene; astazi avem peste 20 de proiecte in lucru, pentru diferite organizatii ale 
Uniunii Europen 
 
 

5. In 1996 am demarat primul proiect de DATAWAREHOUSE din Romania,  la  

Autoritatea Națională a Vămilor.  În urma bunelor rezultate obținute si a expertizei 

detinute, solutiile noastre destinate domeniului vamal, eCustoms, capabile sa 

eficientizeze activitatea vamala si comunicarea cu celelalte administratii, se bucura 

de o foarte buna reputatie in numeroase tari. Astazi, ele sunt déjà folosite în 

Romania, Turcia, Moldova, Serbia, Macedonia. 

 
6. 1998 - un alt proiect de referinta pentru procesul de informatizare din Romania este 

cel de la Administrația Porturilor Maritime Constanța. Acesta a fost  cel mai 

complex proiect IT desfăşurat până atunci în România. El a probat valoarea soluției 

noastre de management al afacerilor, SIVECO Applications si ne-a arata ca viitorul 

nostru este in zona marilor proiecte, cu nivel ridicat de dificultate si complexitate, 

de mare amploare. 

 
7. In 1999 am castigat proiecte international de dezvoltare pentru client din SUA, 

GERMANIA, BELGIA. Departamentul care gestiona atunci aceste proiecte, Internet 

Space avea sa devina ulterior “creuzetul” care dezvolta azi solutiile pe care le 

exportam pe 3 continente 

 
 

8. 1999- Cine dintre dumneavoastra isi mai aminteste de felul in care se realiza 

admiterea in licee inainte de anul 2000? Dar cum se afisau rezultatele? Parintii 

alergau cu dosarele de inscriere de la un liceu la altul, disperati sa-si inscrie 

copiiidupa zile intregi de stat la coada. Astazi pare un lucru perfect natural, si e 

foarte bine ca se intampla asa, ca toate rezultatele la examenle nationale sa fie 

imediat disponibile online. Pare de la sine inteles ca parintii si copii sa completeze 



 
 

fisele de inscriere si sa vada practic instantaneu dupa afisarea rezultatelor la ce 

licee vor invata. 

Ei bine, acest lucru a fost posibil datorita ADLIC, programul pe care l-am desfasurat 

impreuna cu MECTS in 2000. Acesta ramane un proiect de responsabilitate sociala 

pe care ni l-am asumat cu mult curaj, anticipand dificultatile pe care urma sa le 

intampine. Este insa un proiect de suflet pe care il iubim si care ne-a adus nu numai 

imense satisfactii profesionale si umane dar si multe premii internationale. Anul 

trecut, în premieră, aplicația ADLIC a incorporat tehnologiile inovative cloud 

computing, ceea ce a constituit o premieră pentru țara noastră dar si un exemplu de 

aplicare a acestor tehnologii pe plan mondial.  

10. Sistemul Educațional Informatizat demarat in 2001 de MECTS a intrat în atenția 

opiniei publice europene, fiind apreciat ca unul din cele mai mari proiecte din 

EUROPA de informatizare a educatiei scolare. Acest proiect de referinta a 

determinat modificări structurale si de mentalitate în sistemul educațional al 

României, programul AeL fiind prezent in toate scolile din Romania.  

SEI este cel mai premiat proiect romanesc:  

- a primit peste 100 de premii international 

- a castigat in 2005 WORLD SUMMIT AWARD – UNITED NATIONS pentru cel mai 

bun continut educational din lume  

- singurul proiect ce a obtinut de 3 ori TITLUL DE BEST PRACTICE de la COMISIA 

EUROPEANA; 

Sunt convinsă că ne împărtășiți bucuria și mândria când vă spun că viziunea și 

metodologiile create și implementate în SEI sunt preluate de țări de pe 3 

continente. Im materie de eLearning, avem azi  

- Peste 5 milioane de beneficiari in Romania si peste 7 milioane in lume; 

- Peste 35000 de obiecte educationale, traduse in 24 de limbi straine; 

 
11. In 2002 am dezvoltat proiectul de DATAWAREHOUSE IN CEHIA pentru principalul 

OPERATOR DE TELEFONIE MOBILA din aceasta tara, Cesky Mobil 
 
 



 
 

12. 2003 - Despre proiectul derulat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu cred 

ca este nevoie sa va spun ca este unul deosebit de complex. In fapt, este unul dintre 

cele mai mari proiecte informatice realizate in Europa. SIUI este pilonul pe care se 

va sprijini Programul Informatic al Asigurarilor de Sanatate (PIAS)  care cuprinde 

rețeta electronică, cardul de sănătate şi dosarul pacientului. Lansat in 2003, 

proiectul a demarat efectiv în 2007 iar în 2008 s-a făcut implementarea de 

substanță în toată țara. Din punct de vedere funcțional, sistemul a fost finalizat în 

noiembrie 2008, după o perioadă marcată de eforturi foarte mari de a înlocui vechile 

aplicații cu noile module SIUI. În 2010, a fost actualizat SIUI cu o arhitectură nouă 

care permite lucrul în sistem partajat colaborativ şi care funcționează foarte bine de 

la sfârşitul anului 2010, în concordanță cu cerințele actuale. 

De mai bine de 4 ani, de când SIUI a fost impus că unic sistem informatic la toate 

casele județene de asigurări de sănătate, sunt asigurate validarea şi decontarea 

tuturor serviciilor plătite din fondul de asigurări de sănătate, din sistemul medical 

românesc.  

SIUI se detaşează ca unul din cele mai mari sisteme informatizate din România, 

având peste 19,5 milioane de beneficiari, servind 14 tipuri de furnizori ai asiguratilor 

de sanatate 

 
13. Toti cei care furnizeaza solutii pentru domeniul bancar stim ca este un domeniu 

foarte cu exigente deosebite.  Eu imi amintesc cu mult drag de solutia informatica 

pentru Biroul Roman de Credit, institutie nou creata in tara noastra la vremea 

respectiva. Institutia si-a castigat o binemeritata reputatie si suntem deosebit de 

mandri ca am putut fi parte a acestui succes. In plus, proiectul este o referinta 

exceptionala pentru multe tari care ne solicita in implementarea unor solutii 

similare. 

Primul raport a fost emis în 15 august 2004 şi a conținut informatii solicitate de BCR 

despre un solicitant de credit. Până acum au fost eliberate peste 45 de milioane de 

rapoarte de credit. 

 



 
 

14. 2005 a fost un an deosebit de important pentru noi, beneficiind INVESTITIA INTEL si 

EI; la momentul respective, aceasta a fost cea mai semnificativa investitie facuta de 

aceste fonduri de investitii intr-o firma romaneasca, de software. 

 

15. 2006- Va mai amintiti ca, in preajma momentului aderarii la Uniunea Europeana, 

tara noastra avea de indeplinit o conditie esentiala pentru procesul aderarii? Era 

absolut obligatoriu sa existe o institutie si un sitem capabil sa gestioneze 

subventiile europene pentru fermierii romani. Atunci s-a Agenția de Plăți şi 

Intervenții în Agricultură si a demarat proiectul IT pentru construirea si punerea in 

functiune a instrumentului prin care anual, un milion de fermieri romani au acces la 

fonduri europene. În cei patru ani de campanii agricole, aproape 4 miliarde de euro 

au ajuns la destinatari. In conditiile în care absorbtia fondurilor europene este o 

problema majora pentru Romania, iata că în agricultură am reuşit să atingem un 

procent de invidiat – gradul de absorbtie este de 99%.  

 
16. Expansiunea internaţională a  SIVECO  se bazează pe expertiza dobândită în 

proiectele mari pe care le-am dezvoltat.  

 
Cronologic, expansiunea noastra poate fi succinct descrisa astfel: 

- 2006 – CIPRU; 
- 2008 – DUBAI; 
- 2009 – MAROC; e-customs Turcia; 
- 2010 – primele proiecte mari de dezvoltare cu Comisia Europeana ; portalul 

CORDIS, EASA, etc. SIVECO LEADER DE PROIECT; 
- 2011 - DOLCETA 
- 2012 – KAZACHSTAN, DUBAI, TURCIA,  

 

In prezent, operam in 19 tari cu potențial de dezvoltare din Comunitatea Statelor 

Independente, Orientul Mijlociu, Nordul Africii si Uniunea Europeana,țări in care am 

avut posibilitatea sa replicam expertiza dobandita in proiectele nationale complexe 

realizate in Romania. 



 
 

In topul vânzărilor noastre internaționale se situeaza soluțiile de eLearning, în 

special în țările arabe, unde investițiile în educație sunt foarte consistente. România 

este una dintre puținele țări din lume care oferă soluții educaționale informatizate 

şi ne mândrim cu faptul că SIVECO exporta astfel de soluții.  Promovam astfel o 

imagine pozitiva a tarii, punand Romania pe harta mondiala a eLearning-ului.  

In plus, deoarece proiectele noastre au o componenta semnificativa de productie, 

care se realizeaza in tara, orice proiect nou realizat pe piete internationale 

inseamna crearea de noi locuri de munca in Romania. 

 In Emiratele Arabe Unite, dezvoltam content digital in scoli. Am inceput sa lucram 

in Emiratele Arabe Unite din 2007, cand am am demarat dezvoltarea portalului 

national al Ministerului Educatiei. Apoi am castigat licitatia pentru dezvoltarea 

Bibliotecii de Continut Educational Interactiv, care astazi are 7.000 de obiecte de 

invatare, fiind cea mai mare biblioteca din lume in limba araba. Aceasta acopera 

discipline precum matematica, stiinte, limba araba, limba engleza si studii politice 

emirateze. Totodata, prin biroul nostru pe care l-am deschis recent in Dubai, 

suntem prezenti in toata zona Golfului Persic cu solutii de eLearning  - Qatar, 

Kuweit, Oman, Bahrein, Arabia Saudita. 

 În Maroc suntem din 2010 principalul furnizor de soluție informatică pentru 

Ministerul Educației Naționale din Regatul Maroc, în cadrul unui program strategic 

la nivel național de informatizare a educației. Vom implementa în următorii trei ani 

un sistem informatic integrat bazat pe soluția AeL şi adaptat cerințelor specifice 

învățămantului marocan pentru 9000 de licee.  

 In Kazahstan, participam la  procesul de informatizare a educatiei. Recent, am 

semnat un acord cu Centrul National de Informatizare din Kazakhstan, in vederea 

furnizarii de continut educational digital pentru sistemul educativ kazakh incepand 

cu 2012. 

 In Macedonia furnizam solutia de eCustoms. Proiectul a demarat în februarie 2011, 

urmând a fi finalizat în februarie 2013.  



 
 
 Si Autoritatea Vamală din Turcia beneficiază, de asemenea, de funcționalitățile 

soluției de eCustoms realizate de SIVECO. 

 In Republica Moldova suntem prezenti in scoli atat cu solutii de eLearning, cat si cu 

sistemul SIVABON (de verificare a bonitatii clientilor institutiilor financiare) si 

SIVADOC- Sistemul de gestionare electronică a documentelor şi a fluxurilor de 

lucru SIVADOC pentru Primăria din Chişinău.  

 In Serbia furnizam, in parteneriat cu Grupul Asseco SEE Serbia,  Sistemul Business 

Intelligence pentru Administrația Vamală. Soluția oferă analize complete pentru 

accelerarea şi facilitarea procedurilor vamale din Serbia. Este un proiect important 

pentru o țară care îşi pregăteşte aderarea la Uniunea Europeană.  

 

17. 2010- Suntem singura firmă românească care dezvoltă proiecte pentru 20 de 

organizații  importante ale Uniunii Europene.  

• Cel mai important este proiectul pentru mentenanța și dezvoltarea sistemelor 

informatice ale portalului CORDIS – portalul cercetării europene, gestional de 

Oficiul pentru Publicatii al Uniunii 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.  

• În 2009 am încheiat un contract cu EASA- Agenția Europene de Siguranță a Aviației, 

instituția-cheie a Uniunii Europene responsabilă de strategia pentru siguranța 

aviației, având misiunea de a promova cele mai înalte standarde comune de 

securitate şi protecție a mediului în aviația civilă din Europa. 

• De asemenea, derulăm un proiect pentru Eurostat - Institutul de Statistică al 

Uniunii Europene pentru dezvoltarea de sisteme de date spațiale - Geographic 

Information Systems.  

• În 2010, am încheiat un contract de consultanță pentru programul Jaspers - Joint 

Assistance to Support Project in European Regions. Jaspers oferă expertiză pentru 

a ajuta noile state membre să valorifice la maxim finanțarea disponibilă, furnizând 



 
 

asistență pentru structurarea şi pregătirea proiectului, până la etapa în care se ia 

decizia privind acordarea finanțării.  

• Un proiect recent lansat este dezvoltarea portalului pentru educația consumatorilor 

europeni Dolceta. In acest proiect, dezvoltam instrumente web, contribuind la 

evoluția sistemelor informatice și a beneficiilor oferite consumatorilor europeni, 

realizam conținut educațional multimedia și instrumente tip e-Learning pentru elevi 

și adulți din întreaga Uniune. Avem o experiență bogată atât în dezvoltarea de 

software cât și în educație și e-Learning, pe care dorim să o valorificăm în acest 

proiect.  

 

Nu în ultimul rând, imi face placere sa amintesc ca, de-a lungul celor 20 de ani de 

existenta, echipa noastra s-a implicat  constant în  acţiuni dedicate comunităţii. 

Am făcut si facem multe proiecte în ajutorul elevilor, studenților, profesorilor, oferind 

comunității ajutorul nostru necondiționat. Academia SIVECO, Cupa SIVECO, .campion, 

implicarea colegilor noştri în ajutoarea organizațiilor neguvernamentale, toate aceste 

acțiuni probeaza felul in care intelegem sa ne angajam si sa ne respectam angajamentele 

fata de cauzele sociale.  

 

Multe dintre proiectele enumerate, inculsiv în domeniul responsabilității sociale,  au fost 

recompensate în competiții internaționale de anvergură. În sala de board şi în sălile de 

sedință avem peste 150 de statuete, trofee, diplome, medalii primite în diverse competiții 

naționale şi internaționale în care am concurat alături de nume mari din IT-ul mondial.  

Sunt reuşite excepționale care ne-au confirmat faptul că facem proiecte care generează 

progres.  

Am urcat pe podium in America, Australia, Tunisia, Belgia, Anglia, am dus numele 

Romaniei mai departe, am auzit imnul țării noastre, şi credeți-ne chiar e un moment pe 

care nu-l uiți, şi am demonstrat că avem specialişti de top care pot lucra în orice companie 

internațională. 

Totusi, cea mai mare bucurie ramane, pentru noi, faptul ca dv. apreciati munca noastra! 

 



 
 
Privind retrospectiv la ce am realizat până acum, putem afirma că am contribuit la 

scrierea multor pagini din istoria  IT a României.   

Desigur, nu ne vom opri aici.  

Suntem hotărâți să consolidăm notorietatea pe plan internațional a companiei și să ne 

consolidăm poziția de exportator de know-how în domeniile eLearning, eBusiness, 

eHealth, de partener de încredere în derularea de proiecte informatice complexe, de mare 

anvergură la nivel internațional.  

 

Acestea fiind spuse, 

 

• Vă mulțumesc dumneavoastră, clienților, pentru oportunitatea de a întreprinde 

proiecte cu adevărat importante, pentru încredere, înțelegere şi colaborare 

• Mulțumesc partenerilor nostri pentru provocările împărtăşite, pentru proiectele 

mari realizate împreună 

• Mulțumesc acționarilor noştri pentru că au încredere în ceea ce facem, pentru că 

ne-au oferit suportul de care orice brand internațional are nevoie  

• Şi nu în ultimul rând mulțumesc echipei noastre de 1300 de oamnei care prin 

entuziasm, pasiune, multă muncă si eforturi uriase a construit pentru Romania un loc de 

frunte in IT-ul mondial.  

 

În continuare, vă invit să urmărim un film de 5 minute in care am condensat 20 de ani traiti 

de noi, echipa SIVECO.  

Speram sa va transmitem astfel  acea  stare de spirit SIVECO – cea care ne-a animat în 

acesti 20 ani de activitate și care ne impulsionează în perspectiva următorilor 20.   
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