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Stimate Domnule Preşedinte, 

 

Subiect: Multumiri pentru acordarea calitatii de membru onorific al Camerei de Comert şi 

Industrie a Municipiului Bucureşti şi a insignei de aur a Camerei catre Irina Socol, Presedinte 

si Director General al companiei SIVECO Romania 

 

Va rog sa primiti, in numele meu personal si al companiei SIVECO Romania, cele mai calde 

multumiri pentru  onoarea de acordare a calitatii de membru onorific al Camerei de Comert şi 

Industrie a Municipiului Bucureşti şi a insignei de aur a Camerei. 

Pentru mine si echipa SIVECO Romania, care numara azi peste 1300 de angajati, primirea 

acestei distinctii este un prilej de sărbătoare, care vine intr-un moment absolut deosebit 

pentru noi, aniversarea a 20 de ani de activitate. 

Statutul de membru onorific acordat de către prestigioasa instituţie pe care o conduceţi, 

precum si pretuirea pe care ne-o arata  distinşii reprezentanţi ai CCIB, prezenţi acum alaturi 

de noi este un adevărat privilegiu, răsplătind contribuţia pe care compania noastră a adus-o în 

ultimii 20 de ani comunităţii de afaceri din Bucureşti.  

Această recunoaştere reconfirmă în acelaşi timp susţinerea permanentă de care iniţiativele şi 

proiectele derulate de catre compania noastra au beneficiat de-a lungul timpului din partea 

CCIB.  

In calitatea sa de exponent al mediului de afaceri bucureştean, CCIB a fost întotdeauna un 

partener de încredere pentru demersurile noastre de a introduce tehnologii informatice de 

top în zonele de importanţă strategică pentru dezvoltarea economico-sociala din Bucureşti, şi 

pe întreg teritoriul României.  



Va asigur, domnule Presedinte Dimitriu, ca preţuim în mod deosebit implicarea constantă a 

CCIB în asigurarea unui mediu de afaceri stabil şi transparent, favorabil dezvoltării 

sustenabile a activităţilor economice din Bucureşti, implicare pe care am apreciat-o ca 

reprezentând cel puţin unul dintre factorii succesului nostru in afaceri. 

Vreau sa mentionez ca, alături de echipa de specialişti ai Camerei de Comerţ şi Industrie 

Bucureşti, SIVECO Romania a avut oportunitatea de a participa la dezvoltarea de proiecte în 

folosul comunităţii de afaceri, precum: “Promovarea conceptelor de responsabilitate socială 

a întreprinderilor – PRO.CON” sau „Formarea resurselor umane pentru managementul 

organizaţional al societăţilor – FRUMOS”. 

Suntem mândri că aniversarea a două decenii de activitate SIVECO Romania coincide cu 

primirea acestei distinctii din partea unei organizaţii profesionale prestigioase, care ne 

pozitioneaza în randul celor mai buni jucători din mediul de afaceri autohton.  

Este un statut spre care am aspirat constant în aceşti 20 de ani si pe care l-am dobandit prin 

perseverenţă şi multa munca: acela de cea mai mare casă românească de software şi de 

brand internaţional respectat, de lider în domeniul IT. 

De-a lungul celor 20 de ani de activitate, ne-am concentrat cu consecvenţă pe iniţierea şi 

derularea unor proiecte a căror anvergura şi complexitate i-a intimidat pe mulţi.  

Putem spune că am schimbat mentalităţi 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 învăţare 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. 

Multe dintre proiectele dezvoltate în această perioadă au devenit proiectele noastre de suflet, 

proiecte de care suntem deosebit de mândri, pentru că au însemnnat pietre de hotar nu 

numai în evoluţia companiei şi echipei noastre, dar care au contribuit fundamental şi la 

modernizarea societăţii româneşti.  

Creşterea noastră din ultimii ani s-a bazat semnificativ pe extinderea în ţări din Europa 

Centrală şi de Est, din Uniunea Europeană, din spaţiul Comunităţii Statelor Independente, din 

Orientul Mijlociu şi Apropiat, din nordul Africii. Expansiunea internaţională a SIVECO se 



bazează pe expertiza dobândită în proiectele mari pe care le-am dezvoltat în România în 

domenii esenţiale ale societăţii: educaţie, sănătate, agricultură, administraţie vamală, bănci, 

organizaţii private. 

Performanţa SIVECO Romania este recunoscută în cadrul a numeroase competiţii naţionale şi 

internaţionale şi a fost recompensată cu peste 150 de premii de prestigiu, care au răsplătit o 

dată în plus eforturile susţinute ale echipei de profesionişti SIVECO. 

Succesul comercial înregistrat de SIVECO Romania, ca urmare a implicării totale în proiecte 

şi devotamentului faţă de clienţi, este completat de implicarea constantă a companiei în zona 

de responsabilitate socială, prin investiţii în prosperitatea şi viitorul societăţii româneşti. De 

altfel, zona de responsabilitate socială face parte din însuşi core-business-ul organizaţiei, 

fiind regăsită în soluţii software cu puternic impact pozitiv.   

Vă mulţumesc încă o dată pentru recunoasterea si încrederea cu care ne-aţi onorat. 

Vă mulţumesc pentru oportunitatea de a întreprinde demersuri cu adevărat importante, în 

plan economic şi social. 

Vă mulţumesc pentru sustinerea care ne dă încredere să privim cu optimism spre viitorii 20 

de ani de progres, pe care îi anticipăm a fi plini de cel puţin tot atâtea proiecte mari şi 

inovatoare şi în care suntem siguri că ne veţi fi alături.  

  

Cu aleasa pretuire, 

Irina Socol, 

Preşedinte si Director General 

SIVECO Romania 

 


