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“Am învăţat în două decenii cum 
să îmbinăm obiectivele economice 
cu cele sociale şi de mediu.”
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“Îmi face plăcere să anunţ lansarea celui de al IV-lea
raport de dezvoltare  sustenabilă a firmei  SIVECO Romania.

Dezvoltarea sustenabilă are la bază       
concepte etice precum corectitudine,      
implicare, interes, deminitate, altruism,  
pe care noi le promovăm constant. 

Proiectele noastre generează dezvoltare 
pe termen lung şi aduc constant beneficii 
pentru milioane de oameni. Schimbă vieţi 
şi destine. 

Suntem mândri că prin ceea ce facem 
reducem decalajele digitale, dar mai 
ales generăm progres pe termen lung.         
Dezvoltarea sustenabilă înseamnă să tre-
cem de la „Ce facem noi acum” la „Ce vor 
face ei mâine”.

Anul 2011 a fost deosebit de fructuos în 
ceea ce priveşte evoluţia proiectelor de in-
formatizare, chiar dacă situaţia economică 
generală a fost relativ dificilă. 

Întreaga noastră echipă – care numără 
peste 1.200 de specialişti – s-a mobilizat 
mai mult ca niciodată şi a dovedit că mun-
ca serioasă și dorinţa de a construi sunt 
singurele argumente care contează. 

Contribuim la dezvoltarea şi răspândirea 
tehnologiilor moderne, susţinem prin 
proiecte concrete eliminarea discriminării 
în privinţa angajării şi ocupării, dezavuăm 
total actele de corupţie. 

De 20 de ani generăm schimbare”

MESAj DE lA CEO
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03 Mesaj de la CEO 
“Îmi face plăcere să anunţ lansarea 
celui de al IV-lea raport de dezvoltare 

sustenabilă a firmei SIVECO Romania.“

07 Cuvinte care ne definesc

Contribuim la democratizarea tehnologiei, 
la modernizarea statelor. Rescriem practic 
destine deoarece utilizatorii proiectelor 
noastre sunt sute de mii şi chiar milioane 
de oameni. 

08 Carte de vizită 
Peste 1.400 de clienţi folosesc produsele 
SIVECO Romania. Compania noastră 
dezvoltă proiecte informatice complexe 
în ţări din Uniunea Europeană, Orientul 
Apropiat, Orientul Mijlociu, Comunitatea 

Statelor Independente şi nordul Africii.

10 Repere 1992 - 2011

Fiecare an din activitatea SIVECO a adus 
experiențe interesante, provocări și noi 

limite de atins. 

16 Parteneriate 

Dorim să fim o voce activă în zona 
organizaţiilor profesionale cu ajutorul 
cărora putem să contribuim la dezvoltarea 
României digitale. 

18 Certificări de calitate

După 12 ani de la prima certificare ISO 
9001 şi 3 ani de la certificarea ISO 9001 
ediţia 2008, am trecut cu brio un examen 
dificil: recertificarea sistemului de 
management al calităţii.

19 Angajaţi 
În 2011, SIVECO a fost unul dintre cei 
mai activi recrutori de pe piaţa forţei de 

muncă. 

24 Recunoaștere internaţională

Premii, plachete, diplome - suntem fericiţi 
de fiecare dată când numele companiei 
şi al ţării este rostit în marile competiţii 
internaţionale.

CuPRInS
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28 Raportare 
       economică 
       (date financiare) 

Compania noastră şi-a continuat strategia 
de expansiune internaţională.

30 Raportare socială (acţiuni în 
       sprijinul comunităţii)

Şi în 2011 am continuat să ne implicăm 
activ în viaţa societăţii, atât prin intermediul 
proiectelor de informatizare, cât şi prin 
acţiuni cu caracter social iniţiate la nivel de 
companie, dar şi individual.

52 Raportare de mediu (acţiuni   
       de mediu) 

Dincolo de comportamentul nostru 
responsabil, suntem noi înșine un promotor 
al soluțiilor care ajută companiile să-și 
gestioneze eficient resursele.

54 Raportul privind respectarea  
       principiilor drepturilor 
       omului Communication on                   
       progress 

Raportul United Nations Global Compact 
„Communication on progress COP” 
reprezintă modul în care arătăm că am 
făcut paşi importanţi şi sustenabili în 
privinţa respectării drepturilor angajaţilor 

şi al mediului. 

56 Ţinte 2012
Dorim ca anul 2012, un an special 
pentru firma noastră care împlinește 
20 de ani, să fie marcat de evenimente 
importante pe care să le prezentăm 
în viitorul raport de responsabilitate 

socială. 
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CuVIntE CARE nE DEfInESC

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

Creăm 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.

Alexandru Rădăşanu, 
Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare

Daniela Bichir, 
Vicepreşedinte Calitate şi Resurse umane

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, 
nu bifăm taskuri. 

ne-am specializat în servicii bazate pe inovaţie 
şi implicare. Pentru că nouă ne pasă ce se 
întâmplă cu clienţii noştri şi după ce am 
semnat recepţionarea serviciilor furnizate.

florin Ilia, 
Vicepreşedinte 

Contribuim la democratizarea tehnologiei, la modernizarea statelor. 
Rescriem practic destine deoarece utilizatorii proiectelor noastre sunt sute 
de mii şi chiar milioane de oameni.

Irina Socol, Președinte și Director General
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Vrem ca soluţiile noastre globale de It 
create în România să aducă profitabilitate, 
prosperitate şi competitivitate clienţilor noştri, 
asigurându-le accesul la progres.

Doina Binig, 
Vicepreşedinte Strategie şi Chief Operating 
Officer

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. 

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

Aurora Crusti, 
Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială

Bogdan Ciungradi, 
Vicepreşedinte financiar
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CARtE DE VIzItă 

Peste 1.400 de clienţi folosesc produsele 
SIVECO Romania. 
Compania noastră dezvoltă proiecte 
informatice complexe în ţări din 
uniunea Europeană, Orientul Apropiat, 
Orientul Mijlociu, Comunitatea Statelor 
Independente şi nordul Africii.

Structura 
acţionariatului

42,2 %
SIVECO Netherlands BV 

32,5 %
Intel Capital Corporation & Enterprise Investors

23,3 %
Management SIVECO Romania 
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Soluţii

Echipa de management
•  Irina Socol, Preşedinte şi Director General
•  Alexandru Rădășanu, Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare
•  Daniela Bichir, Vicepreşedinte Resurse Umane şi Calitate
•  Florin Ilia, Vicepreşedinte 
•  Aurora Crusti, Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială
•  Doina Binig, Vicepreședinte Strategie și Chief Operating Officer
•  Bogdan Ciungradi, Vicepreşedinte Financiar

elearning

eHealth

 eAgriculture

eCustoms

enuclear

Customized 
Applications Suite

Enterprise 
Application Suite



10

REPERE 1992 - 2011

1992
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

1994
După doi ani de muncă susţinută, echipa de experţi ai 
SIVECO Romania, formată în renumitele şcoli româneşti 
de matematică şi informatică din România, dezvoltă 
propriul sistem informatic integrat, numit SIVECO 
Applications. 
Aceasta este 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.

1995 
SIVECO Romania se implică în domeniul calităţii şi 
începe implementarea sistemului de calitate conform 
prevederilor ISO 9001:1994. 

1996 
Se lansează 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. 
Angajaţi: 22
Cifră de afaceri: 1 milion dolari, realizat exclusiv din 
export

1997
 
Dacă până la acest moment compania a fost 
orientată numai spre exportul de soluţii 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 şi eHealth, 
eCustoms, eAgriculture, continuând cu export 
de know-how în zona proiectelor în care exista o 
expertiză ridicată.

În cadrul sistemului SIVECO Applications 1.0, 
sunt lansate componentele de Management al 
Mijloacelor fixe şi al Obiectelor de Inventar şi de 
Management al Bugetelor.

1998
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.

tot anul acesta începe şi colaborarea strategică 
dintre SIVECO Romania și Autoritatea Naţională 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: 
Managementul Resurselor umane, Managementul 
Contractelor, Tablou de Bord (SBA), Managementul 
Salarizării. Se ajunge astfel la un total de 11 
componente.
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1999
Demarează implementarea sistemului informatic 
integrat pentru cel mai important producător de ţiţei 
şi gaze din Europa de Sud – Est, PEtROM SA. 

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. 

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, ajungând astfel la 17 componente.

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).

2000
Echipa SIVECO Romania lansează platforma 
software de instruire computerizată AeL, destinată 
sprijinirii procesului de învăţare prin mijloace 
informatice moderne. 

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

Este lansat SIVECO Applications 6w3 şi modulul 
de Management al Clienţilor şi furnizorilor. total 
componente: 18
Angajaţi: 45
Cifră de afaceri: 6 milioane dolari

2001
În 2001 este lansat Sistemul Educaţional 
Informatizat, intrat în atenţia opiniei publice europene 
ca un proiect ambiţios ce determină modificări 
structurale, de substanţă, în sistemul educaţional 
românesc. Elementele de viziune și metodologiile 
create și implementate în SEI sunt preluate de către 
alte ţări, iar expertiza românească în domeniul 
eLearning este din ce în ce mai căutată și mai citată.

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

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

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

Sunt lansate noile componente ale SIVECO 
Applications 6w3: Managementul facturării 
de utilităţi, Consumuri utilităţi, Managementul 
Documentelor.
Total componente: 21
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2002
În 2002,  SC Termoficare 2000 SA și-a propus 
achiziţionarea 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 calităţii 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.
Total componente: 23

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

2003
Începând cu acest an, concursul numărul 1 în 
domeniul producerii de soft educaţional, Cupa 
SIVECO, atrage aproximativ 2.500 de participanţi cu 
ocazia fiecărei ediţii, atât elevi, cât și profesori. Cupa 
SIVECO își propune valorizarea potenţialului creativ al 
tinerilor dezvoltatori din învăţământul preuniversitar, 
fiind dedicat în primul rând elevilor cu aptitudini 
pentru realizarea aplicaţiilor informatice cu caracter 
educaţional, dar și profesorilor creatori de mijloace de 
învăţământ inovatoare. 

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.

Începe proiectul de implementare a Sistemului 
Informatic de Management al Documentelor şi al 
fluxurilor de lucru SIVADOC la Primăria Municipiului 
București. 

Este lansat sistemul new Computerized transit 
System la Autoritatea naţională a Vămilor. 

Este lansată a 24-a componentă din pachetul 
informatic SIVECO Applications 6w3 : Managementul 
fluxurilor de numerar. 
Angajaţi: 212
Cifră de afaceri: 18,6 milioane euro

2004 
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. Consorţiul 
câștigător a fost format din companiile Oracle, 
SIVECO, HP și S&T.

SIVECO realizează infrastructura informatică a 
Biroului de Credit.

Informatizarea companiei MEVA Drobeta turnu 
Severin, prin implementarea SIVECO Applications, 
constituie una dintre principalele direcţii de dezvoltare 
a unuia dintre cei mai mari constructori de vagoane 
din România. 

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 naţională de 
Asigurări de Sănătate (CNAS). 

Soluţiile software SIVECO Romania sunt deja utilizate 
de peste 300 de clienţi mari, organizaţii din ţară şi din 
străinătate.
Angajaţi: 341
Cifră de afaceri: 21 milioane euro
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2005
În 2005, România devine un nume de referinţă pe 
harta mondială a învăţământului asistat de calculator. 
Cu ocazia ediţiei din acest an a World Summit for 
Information technology, cei 35 de experţi ai Marelui 
juriu au recunoscut meritul României de a primi, prin 
SIVECO, titlul World Summit Award , ca o atestare 
a creativităţii și calităţii conţinutului educaţional 
dezvoltat pentru Sistemul Educaţional Informatizat. 

Intel Capital, fondul de investiţii al Intel Corporation și 
Enterprise Investors, cel mai mare fond de investiţii 
din Europa Centrală și de Est anunţă o investiţie de 
12 milioane uSD în SIVECO. În urma acestei investiţii, 
Intel Capital și Enterprise Investors dețin 32,5% din 
pachetul de acţiuni al SIVECO Romania. 

SIVECO Romania lansează în 2005 prima platformă 
de elearning dezvoltată integral în România, 
Advanced eLearning (AeL), de data aceasta dedicată 
mediului corporatist - Ael Enterprise. 

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

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

Sistemul de management al calităţii este recertificat 
de AFAQ AFNOR INTERNATIONAL conform ISO 
9001:2000. 
Angajaţi: 377
Cifră de afaceri: 32,3 milioane euro

2006
SIVECO Romania contribuie la îmbunătăţirea calităţii 
managementului în cadrul sectorului de sănătate 
din Bulgaria prin soluţia de eHealth dezvoltată și prin 
expertiza deţinută în domeniu. 

Participarea companiei SIVECO Romania la proiectul 
de modernizare al sistemului educaţional din Cipru 
certifică valoarea soluţiei elearning dezvoltată de 
către companie. 

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 Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură și IACS”. 

Tot în 2006, echipa SIVECO Romania câștigă Oscarul 
în Managementul Proiectelor, prestigioasa distincţie 
fiind acordată de Asociaţia Project Management 
(APMR) și International Project Management 
Association (IPMA). Este reconfirmată astfel valoarea 
proiectului SEI - Sistemul Educaţional Informatizat.

Este lansată componenta Managementul Service-
ului Auto din cadrul pachetului integrat SIVECO 
Applications.
total componente: 26

numărul obiectelor digitale de învăţare ajunge la 
21.000. 

Sistemul de calitate este reautorizat de CnCAn, 
potrivit legii 111/1996 cu privire la domeniul nuclear. 

Angajaţi: 506
Cifra de afaceri: 36,2 milioane euro 
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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: 28
noile module SVAP sunt implementate în agricultură, 
sectorul educaţional, sectorul medical.

Este lansat programul „Intel teach Instruire în 
societatea cunoașterii”. 

Este finalizată cu succes implementarea sistemului 
informatic integrat pentru managementul tuturor 
activităţilor la COnGAz SA Constanţa. 

SIVECO Romania dezvoltă şi implementează portalul 
sistemului de învăţământ din Emiratele Arabe unite. 

Repere 2007:
•    450 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 World Summit Award pentru 
eLearning); 
•    peste 1 milion de elevi repartizaţi în licee; 
•    10 milioane de rapoarte generate de Biroul de 
Credit; 
•    18.000 de medici, 2.000 de farmacii şi 450 de 
spitale, conectaţi la acelaşi sistem informatic.

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

2008
Continuă seria proiectelor mari de informatizare 
de elearning - SEI 5 - acesta include platforme 
educaţionale pentru 8.191 unităţi de învăţământ, 
totalizând 79.284 calculatoare, laptopuri şi servere, 
dar şi alte echipamente precum proiectoare şi 
copiatoare, precum 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 nHIf din Bulgaria.

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

Începe implementarea proiectului pilot de 
informatizare a sistemului educaţional din Maroc.
 
Angajaţi: 843
Cifră de afaceri: 64,8 milioane euro

2009
Este lansată noua versiune de pachet informatic 
integrat SIVECO Applications 2011.

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.

AFAQ AFNOR International certifică SIVECO Romania 
cu standardul ISO 9001:2008. 
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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 
Siguranţă a Aviaţiei (European Aviation Safety Agency). 

Sunt dezvoltate proiecte europene de cercetare: 
ASPECt, EdutubePlus, AVE EXEMPlO. 

Angajati: 683
Cifră de afaceri: 50,5 milioane euro

2010
Este lansat programul strategic la nivel naţional de 
informatizare a educaţiei pentru Ministerul Educaţiei 
naţionale din Regatul Maroc. 

Are loc implementarea soluţiei eCustoms la 
Autoritatea Vamală din Macedonia şi a noii versiuni a 
Sistemului Informatic unic Integrat – 2.0 pentru Casa 
naţională de Asigurări de Sănătate.

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.

Angajaţi: 665
Cifră de afaceri: 60 milioane euro

2011
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. 

Este finalizată implementarea proiectului de 
informatizare a procesului educaţional din Oman. 

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. 

Este organizată prima ediţie a Conferinţei eduVision 
2020, un eveniment internaţional pentru promovarea 
elearning. 

Angajaţi: 1.215
Cifră de afaceri: 68,2 milioane euro
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PARtEnERIAtE

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.

Oracle ne-a oferit statutul de Platinum Partner, nivel 
de parteneriat care confirmă competenţa şi gradul 
înalt de expertiză în vânzarea şi implementarea 
anumitor produse şi tehnologii Oracle pe care SIVECO 
Romania a ales să se specializeze.

Statutul de Platinum Partner oferă o vizibilitate 
foarte bună în rândul ecosistemului de parteneri 
ORAClE, dar şi o recunoaştere a expertizei dobândite 
şi totodată o preferinţă a pieţei pentru companiile ce 
adoptă şi folosesc cele mai inovative tehnologii.
Demarat în 1995, parteneriatul dintre ORAClE, lider 
It la nivel mondial şi SIVECO Romania s-a consolidat 
de-a lungul anilor prin proiecte complexe dezvoltate 
pe mai multe planuri: tehnic, comercial şi de 
marketing. 

Am devenit membri ai Consiliului naţional pentru 
Competitivitate - ConaCo prin Irina Socol, Preşedinte 
şi Director general, alături de alţi 60 de reprezentanţi 
ai elitelor mediului academic, privat şi public. Acest 
forum trilateral va elabora „Strategia naţională 
de Competitivitate a României 2012-2020” pentru 
recuperarea decalajului de competitivitate a României 
faţă de restul ţărilor europene. 

Am primit din partea Microsoft certificarea 
Authorized Education Reseller, recunoscându-
ni-se astfel expertiza în domeniul furnizării de 
soluţii educaţionale.

ne-am alăturat Camerei franceze de Comerţ 
şi Industrie în România (CCIFER).
Creată în 1996, CCIfER regrupează în jur de 
300 de societăţi aderente. 

Alte parteneriate
•   Intel Premier Elite Partner
•   Microsoft Gold Certified Partner
•   IBM Business 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 
România (AOAR)
•   Semnatar al Partnership Against Corruption 
Initiative (PACI)
•   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)
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•   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 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 (ANEIR)
•   Membru în HR Management 
Club
•   Membru în Project 
Management Institute
•   Membru în forumul 
Atomic Român ROMAtOM
•   Membru în Asociaţia 
pentru Dezvoltarea 
Societăţii Informaţionale
•   Membru în Alianţa 
Digitală pentru România
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CERtIfICARI DE CAlItAtE 
șI STANDARDE DE RESPONSABILITATE

După 12 ani de la prima 
certificare ISO 9001 şi 3 ani de 
la certificarea în conformitate 
cu standardul ISO 9001 ediţia 
2008, am trecut cu brio un 
examen dificil: recertificarea 
sistemului de management 
al calităţii în conformitate cu 
cerinţele acestui standard 
internaţional.

“Recertificarea sistemului de management al calităţii 
din compania noastră a fost făcută în urma unui audit 
minuţios şi foarte exigent de către Grupul AfnOR, 
unul din cele cinci organisme internaţionale de 
certificare din lume. Este foarte important pentru noi 
să asigurăm clienţilor cele mai bune servicii pentru 
ca la rândul lor să se dezvolte şi să câştige noi clienţi”, 
a declarat Daniela Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi 
Resurse umane în cadrul SIVECO Romania. 

Standardul ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele 
pentru sistemul de management al unei 
organizaţii care doreşte să demonstreze 
abilitatea de a furniza constant un produs/
serviciu conform cerinţelor clienţilor şi 
prevederilor legale, şi care vizează creşterea 
satisfacţiei clienţilor. 

STANdARd îN RESpONSAbILITATE
SIVECO Romania este printre puţinele companii care 
au auditor certificat pentru standardul SA 8000. 
Anca Crahmaliuc, Marketing &Communication 
Manager, a obţinut certificarea internaţională de 
auditor în urma unui examen foarte complex.

Auditorii SA 8000 pot efectua verificări ale funcţionării 
sistemului de management al responsabilităţii sociale 
şi pot instrui angajaţii din departamentele de achiziţii 
pentru a audita furnizorii, conform codurilor proprii 
de conduită. SA 8000 vizează modul în care sunt 
gestionate resursele umane într-o companie.

Standardul are la bază tratatele internaţionale 
privind drepturile omului şi convenţiile Organizatiei 
Internaţionale a Muncii.Obiectivul SA 8000 este 
sa întărească încrederea stakeholder-ilor (clienţi, 
parteneri, furnizori, angajaţi, autorităţi) în modul în 
care îşi desfăşoară firmele activitatea.

Standarul SA 8000 a fost elaborat de 
SAI (Social Accountability International) 
organizatie non-guvernamentală a cărei 
misiune principală este de a promova 
drepturile omului, ale angajaţilor în cadrul 
companiilor prin promovarea condiţiilor 
decente de muncă, dreptul muncii, precum 
şi responsabilitatea socială a întreprinderilor 
prin standarde voluntare implementate în 
companie.
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AnGAjAtI

Comparativ cu alte ţări şi chiar cu media globală 
care este în jur de 3 %, România are 11-12 % femei 
în poziţii de CEO la nivelul companiilor din România.
Obiectivul unei prezenţe feminine mai vizibile în 
funcţii de conducere nu este doar al femeilor care 
militează pentru asta, ci şi al uniunii Europene. 
Comisarul uE pentru justiţie, Viviane Reding, şi-a 
exprimat dorinţa ca un număr tot mai mare de 
femei să ajungă şi în Consiliul European.

234 sEsIunI dE CursurI pEntru AngAjAţI
Instruirea angajaţilor este primul pas pentru 
dezvoltarea fiecărei companii. ne bucură să spunem 
că bugetul alocat instruirii a fost unul important: 
500.000 de euro. 

Am organizat 234 de sesiuni de cursuri, cu un număr 
de 2.000 de participanţi. În urma acestora au fost 
obţinute 817 certificări interne şi externe, dintre care 
mai mult de jumătate recunoscute internaţional.

Categoriile de cursuri organizate sunt dintre cele 
mai variate, de la analiză de business şi project 
management, până la specializări în ultimele 
tehnologii şi cursuri de comunicare sau asigurarea 
calităţii.

În 2011, SIVECO a fost unul 
dintre cei mai activi recrutori 
de pe piaţa forţei de muncă. 

În 2010, compania număra 750 de angajaţi, iar la 
sfârşitul lui 2011 aproximativ 1.200. 

Această creştere importantă a fost determinată de 
numărul mare de proiecte interne şi internaţionale 
pe care le-am încheiat în România şi în ţări din 
Comunitatea Europeană, Orientul Mijlociu, Africa de 
nord şi spaţiul Comunităţii Statelor Independente. 

tot în 2011, am extins numărul punctelor de lucru la 
8, deschizând două noi birouri în Ploieşti şi în Braşov, 
pe lângă Constanţa, Galaţi, timişoara, Craiova, Iaşi şi 
Cluj.

pROmOVAREA FEmEILOR
Prin proiectele pe care le realizăm suntem un 
promotor activ al eliminării discriminării. 

Acest lucru este probat şi de politica de promovare a 
femeilor- manager din firma noastră. 

În 2011, numărul femeilor cu funcţii de conducere din 
SIVECO Romania  – top şi middle management – a 
ajuns la 30, iar ponderea angajaţilor de sex feminin 
şi masculin este una echilibrată (48% femei, 52% 
bărbaţi).
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« Dezvoltarea profesională este esenţială în 
   industria noastră, în condiţiile în care proiectele It   
   impun competenţe din ce în ce mai diversificate »

prEmIEm CompEtEnţA şI LoIALItAtEA
În 2011, toţi salariaţii care prin munca lor au contribuit 
la dezvoltarea companiei au fost răsplătiţi. la final 
de an, cei mai merituoşi dintre angajaţi, aceia 
care au contribuit esenţial la succesul companiei 
în anul 2010, au fost premiaţi, în cadrul festivităţii 
anuale “Angajatul anului”. Astfel, au fost decernate 
“Premiile de excelenţă ale anului 2011, “Premiile 
departamentale”, “Premiile pentru Resurse umane şi 
Calitate”, “Premiile pentru loialitate” (angajaţilor care 
au împlinit 5,10 sau 15 ani de activitate în companie).

pLAnuL dE trAnsport AL AngAjAţILor
Planul de deplasare către muncă a angajaţilor a 
continuat şi în 2011, când au fost efectuate 4.000 
de curse. Planul de transport cu microbuze are ca 
obiective principale diminuarea stresului angajaţilor 
prin asigurarea transportului la/de la locul de muncă, 
precum şi grija faţă de mediu.

« Dezvoltarea profesională este 
esenţială în industria noastră, 
în condiţiile în care proiectele 
It impun competenţe din ce în 
ce mai diversificate. Angajaţii 
noştri lucrează în proiecte 
complexe în ţară şi în afara 
graniţelor ţării, cu posibilităţi 
extraordinare de dezvoltare 
personală şi profesională », 
a declarat Daniela Bichir, 
Vicepreședinte Resurse Umane 
și Calitate.

Potrivit unui studiu realizat la cererea Uniunii Europene, 
viața europenilor ar putea fi prelungită cu 22 de luni, 
dacă aerul din marile oraşe ar fi mai curat.
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ACAdEmIA SIVECO
Academia SIVECO este un program de training 
complementar care urmăreşte pregătirea unor 
grupe de studenţi, în domeniile ingineriei software, 
informaticii economice şi vânzărilor de soluţii 
software. Proiectul urmăreşte formarea unor buni 
profesionişti care să îşi dezvolte cariera în cadrul 
SIVECO Romania. 

lansat în anul 2004, programul se adresează 
studenţilor din anii terminali şi masteranzilor care 
doresc să îşi completeze cunoştinţele teoretice 
dobândite în timpul facultăţii cu deprinderi practice, 
la standarde înalte de calitate şi performanţă. tinerii 
au ocazia să lucreze alături de specialişti de marcă în 
IT&C, învăţând ce presupune rigoarea realizării unor 
proiecte reale. 

IntErnshIp LA summEr dAys
25 de tineri au făcut practică în compania 
noastră. „Am avut ocazia să lucrez două 
săptămâni în compania SIVECO Romania, 
în cadrul departamentului Marketing. Am 
descoperit oameni calzi, foarte pricepuţi, 
dornici să împărtăşească din experienţa 
lor de zi cu zi”, ne-a spus tânăra studentă 
Andreea Oniga (foto).

Prin acest program de internship, numit 
Summer Days@SIVECO, dorim să ajutăm 
studenţii să câştige experienţă de muncă 
înainte de terminarea studiilor şi  să 
aplice lecţiile de teorie învăţate în timpul 
facultăţii. 

În colaborare cu universitatea Politehnica Bucureşti 
şi Academia de Studii Economice, am continuat 
programul Academia SIVECO
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Premii, plachete, diplome - 
suntem fericiţi de fiecare 
dată când numele companiei 
şi al ţării este rostit în marile 
competiţii internaţionale.

IAnuArIE 2011

Am intrat în Marea 
finală European It 
Excellence Awards 2011 
cu două implementări de 
succes.

SIVECO Romania a fost nominalizată la categoria 
Independent Software Provider Enterprise Application 
pentru soluţia implementată la GRIRO, şi la categoria 
Solution Provider Vertical Market, pentru soluţia 
eCustoms implementată la Autoritatea naţională a 
Vămilor.

În cadrul prestigioasei competiţii European Business 
Awards, la care au participat 280 de companii din 
cele 28 de state membre ale uniunii Europene, 
SIVECO Romania a fost apreciată ca fiind cea mai de 
succes companie românească şi una dintre cele mai 
apreciate la nivel european.

RECUNOAșTERE INTERNAțIONALă

Anul 2011, 
un an special

mAI 2011

SIVECO Romania a fost premiată în cadrul 
programului Microsoft national System Integrator 
ca partener strategicpentru dezvoltarea de aplicaţii 
software de calitate pentru educaţie. Prin intermediul 
trofeului national System Integrator, Microsoft 
recunoaşte inovaţia şi rezultatele de exceptie ale 
partenerilor săi. 

IuLIE 2011

Performanţele soluţiei It implementate la Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură au fost 
recunoscute în cadrul competiţiei internaţionale 
Computerworld Honors Program, care s-a desfăşurat 
la Washington, SuA. Soluţia It implementată de 
SIVECO Romania a primit medalia „laureat 2011 la 
categoria „Emerging technology”.
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„Relația de business dintre SIVECO Romania și Microsoft 
este veche și foarte consistentă. AEL eLearning, probabil 
cea mai cunoscută dintre soluţiile SIVECO Romania, se 
bazează pe tehnologii Microsoft și a primit numeroase 
premii internaţionale în ultimii ani. De asemenea, un 
proiect foarte important este cel derulat la Ministerul 
Educaţiei privind portarea aplicaţiei Automatizarea 
Examenului National de Admitere in Liceu (ADLIC) pe 
tehnologie cloud computing. Printr-o strânsă colaboare 
cu Microsoft, acum această aplicaţie functioneaza pe 
tehnologiile Microsoft Cloud: Windows Azure si SQL 
Server Azure si constituie o premiera la aceasta scara, in 
domeniul educational”, a declarat Alexandru Coșbuc, 
Vicepresedinte Adjunct International SIVECO Romania 
(foto, al doilea din dreapta).

Reprezentantul SIVECO Romania, Alexandru Coșbuc, 
a urcat pe scena de la Staples Center - los Angeles, 
pentru a primi diploma ,,Country Partner of the Year”.
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August 2011
Cei mai buni antreprenori europeni au fost 
recompensaţi pentru inovaţie, viziune, curaj şi 
implicare în proiecte internaţionale cu distincţia 
„noii Campioni Europeni”. Irina Socol,  preşedinte şi 
director general al SIVECO Romania, a primit acest 
titlu onorant,alături de manageri ale unor firme din 
Rusia, ucraina, Slovenia, Polonia, letonia, ungaria, 
Macedonia, Cehia şi Croaţia.

SEpTEmbRIE 2011
Dublă nominalizare pentru SIVECO Romania în 
competiţia anuală care premiază excelenţa în 
managementul proiectelor. 

Asociaţia Internaţională de Project Management 
(IPMA) a oferit titlul de Finalist al competiţiei 2011 
pentru proiectul Sistemul Informatic unic Integrat 
dezvoltat de SIVECO Romania la Casa naţională 
de Asigurări de Sănătate, categoria proiecte de 
mari dimensiuni şi pentru proiectul nCtS new 
Computerized transit System dezvoltat de SIVECO 
Romania la Autoritatea naţională a Vămilor.

OCTOmbRIE 2011
la Gala Asociaţiei Internaţionale a Managementului 
de Proiect (International Project Management 
Association), desfăşurată în Australia, Proiectul 
new Computerized transit System implementat 
la Autoritatea naţională a Vămilor a obţinut titlul 
suprem la categoria în care a concurat – Proiecte de 
dimensiuni medii. 
Proiectul SIuI a primit medalia de bronz la categoria 
Proiecte de mari dimensiuni.
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În topul realizat de listă firme, care a avut la bază 
datele de bilanţ aferente anului 2010, SIVECO 
Romania s-a aflat pe locul 1 în top Profit România 
2011, în top Afaceri Întreprinderi Mari 2011 şi în top 
Afaceri Întreprinderi Mari din Bucureşti, precum şi pe 
locul 2 în top Afaceri din Romania.

NOIEmbRIE 2011
Antreprenoriatul românesc a primit nota maximă din 
partea juriului competiţiei americane „Stevie Awards 
for Women in Business”! 
SIVECO Romania a fost de două ori nominalizată 
la categoria „Cel mai bun antreprenor din Europa, 
Orientul Mijlociu şi Africa” (Best entrepreneur in 
EMEA): Irina Socol şi la categoria „Business Helping 
Women”.

NOIEmbRIE 2011
În cadrul evenimentului “ziua Europeană a 
Concurenţei şi Competitivităţii în România”, 
desfăşurat sub înaltul patronaj al Preşedinţiei uniunii 
Europene, SIVECO a primit titlul “Campion Român în 
Afaceri” pentru anul 2011.
Diploma şi trofeul acestei ediţii i-au fost înmânate 
profesorului traian C. Ionescu, consilierul 
președintelui SIVECO Romania, care a declarat:

 “Premiul poate fi privit drept consecinţa logică a 
strădaniilor SIVECO Romania ca, în pofida condiţiilor 
economice generale bine cunoscute, să îşi amplifice 
activitatea pe piaţa internă şi internaţională, să creeze 
numeroase locuri de muncă, să îşi sporească volumul 
afacerilor şi să pună pe prim plan preocuparea pentru 
un grad înalt de competitivitate. Este demnă de 
remarcat participarea de substanţă a SIVECO Romania 
la activitatea Consiliului Naţional pentru Competitivitate 
(CoNaCo), organism menit să ofere soluții inovatoare şi 
viabile pentru ca România anilor 2020 să devină inima 
creativităţii şi competitivităţii în UE, să ofere şi să menţină 
condiţii atractive de viaţă pentru fiecare.”
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RAPORtARE ECOnOMICă

În ciuda unei situaţii generale relativ dificile, compania 
noastră şi-a continuat strategia asumată în urmă cu 
cinci ani, şi anume de extindere a prezenţei pe piaţa 
internaţională, de accesare a proiectelor finanţate 
din fonduri europene, de păstrare a unei contribuţii 
echilibrate a sursei veniturilor între proiecte mari şi 
mai puţin mari, între proiecte interne şi internaţionale, 
între domenii economice diverse.

Ca atare, cifra financiară consolidată raportată pentru 
2011 a fost de 284 milioane lei. 

poZIţIA pE pIAţĂ
Potrivit  studiului din 2011 al International Data Corp 
(IDC), SIVECO a fost şi în 2010 în topul furnizorilor de 
soluţii pentru managementul afacerilor (Enterprise 
Application Suite  EAS) cu o cotă de piaţă de 23,2%, cu 
2,4% mai mare faţă de 2009.
SIVECO este devansată la mai puţin de 2% de liderul 
acestui clasament, fiind la mare distanţă de al treilea 
clasat, care are o cotă de piaţă mai mică de 9%.

SIVECO Romania este pe primul loc pe segmentul soluţiilor     
Enterprise Resources Management dedicate întreprinderilor.

Valoarea pieţei EAS din România în 2010  a fost de 

2011 

2010 

2009

81,18 mil $
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284

253

211

SIVECO Romania este pe primul loc pe segmentul 
soluţiilor dedicate întreprinderilor Enterprise Resource Management, 
cu 27,3% cotă de piaţă 

Evoluția cifrei
de afaceri (mil. lei)

27,3%

SIVECO Romania este pe primul loc pe piaţa de soluţii Business 
Analytics cu 55,2% cotă de piaţă.

55,2% 44,8%

SIVECO este prezentă de 9 ani atât în acest top 
(din primele demersuri făcute pentru cercetarea 
consolidată a pieţei locale de It, aliniată standardelor 
internaţionale) , cât şi în cel al furnizorilor de servicii 
It. Este o performanţă unică, care probează o dată în 
plus calitatea soluţiilor oferite de SIVECO celor peste 
1.400 de clienţi ai săi.
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RAPORtARE SOCIAlă

Şi în 2011 am continuat să 
ne implicăm activ în viaţa 
societăţii, atât prin 
intermediul proiectelor de 
informatizare, cât şi prin 
acţiuni cu caracter social 
iniţiate la nivel de companie, 
dar şi individual.

16.000 dE CAmpIONI 
Cea mai mare competiţie pentru elevii pasionaţi de 
informatică se desfăşoară din 2003, sub patronajul 
SIVECO. 16.000 de elevi au participat la cele 8 ediţii ale 
competiţiei .campion, o adevărată rampă de lansare a 
viitorilor specialişti în It. 

Competiţia din 2011 a constat din 11 runde, în care 
au alternat etapele de pregătire cu concursurile 
online. la finalul rundelor de pregătire, cei mai buni 
informaticieni au primit diploma de “Campion 2011”. 

“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 
putem ajuta tinerii să facă performanţă. Societatea 
informaţională are nevoie de tot mai mulţi specialişti 
în domeniul informaticii şi al tehnologiei informaţiei“, a 
declarat Radu jugureanu, directorul departamentului 
Ael Educational Content. 

Concursul .campion este organizat de SIVECO în 
parteneriat cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului şi reprezintă un program de 
pregătire de performanţă în informatică, susţinut de 
profesori de prestigiu din întreaga ţară şi studenţi, 
câştigători ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale 
de informatică.
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EduVIsIon 2020
În perioada 16-17 septembrie 2011 a avut loc la 
Palatul Parlamentului conferinţa internaţională 
eduVision 2020, eveniment la care au participat peste 
450 de invitaţi şi care s-a bucurat de prezenţa a 5 
miniştri, dintre care 3 în funcţie. 

Scopul evenimentului a constat în prezentarea celor 
mai noi tendinţe din domeniul educaţiei şi elearning, 
pentru a defini cele mai bune practici cu privire la 
utilizarea tIC pentru educaţie şi pentru a crea o 
viziune comună asupra viitorul educaţiei la nivel 
mondial. 

Conferinţa eduVision 2020, cel mai important 
eveniment pentru elearning şi dezvoltarea 
învăţământului din Europa de Est, a fost organizat 
de Agora Group şi SIVECO Romania, sub patronajul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, tineretului şi 
Sportului, Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale şi al Ministerului Afacerilor Externe.
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ComunICArE şI IntEgrArE soCIALĂ prIn sport
tinerii amatori de fotbal din SIVECO au jucat o partidă 
demonstrativă în compania unor copii cu dizabilităţi 
intelectuale. Ei au susţinut astfel demersul de 
integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi, iniţiat 
de organizaţia Special Olympics.

“Cele mai mari satisfacţii le ai atunci când oferi fără 
să primeşti ceva în schimb, când vezi că investiţia ta, 
fie financiară, fie timpul sau zâmbetul tău îi bucură 
pe ceilalţi şi îi ajută să meargă mai departe. Pentru 
sportivii Special Olympics atenţia celor din jur este 
foarte importantă. Prezenţa ta lângă ei îi transformă 
deja în nişte învingători”. 

În CArtEA rECordurILor!
Mai mulţi angajaţi din SIVECO au participat la primul 
curs de resuscitare cardiorespiratorie (CRP), alături 
de 7.400 de bucureşteni dornici să înveţe lecţiile 
de prim ajutor. Ei au exersat pe stadionul Dinamo 
tehnicile CRP sub îndrumarea instructorilor de la 
Ambulanţă, asistaţi de reprezentanţii Guinness World 
Records care au confirmat că această acţiune a 
întrunit criteriile pentru a intra în Cartea recordurilor.

orA pĂmântuLuI 2011: sChImbArEA 
ÎnCEpE Cu noI
Pe 26 martie 2011, oameni din 130 de ţări din toată 
lumea au sărbătorit ziua Pământului, stingând 
lumina timp de o oră, în semn de preocupare faţă de 
problema încălzirii globale. la sediul SIVECO luminile 
au fost închise o oră. ne-am alăturat astfel oamenilor 
din întreaga lume, care încurajează reducerea 
consumului de energie, printr-un gest simbolic, 
dovedind implicare în protejarea mediului.

Earth Hour a fost demarat in 2007 în Australia cu 
2,2 milioane de oameni şi 2.000 de companii. 
un an mai târziu, Earth Hour a devenit global, 50 de 
milioane de oameni stingând lumina timp de o oră. 
In 2010, evenimentul a culminat cu participarea a 
28 de ţări.
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CLĂdIm CAsE, ConstruIm spErAnţE
Departamentul de Marketing a trăit o inedită 
experienţă pe şantierul din comuna Bălţeşti, Prahova, 
unde a pus temelia unei case pentru o numeroasă 
familie de romi. Înarmaţi cu dalte, ciocane, cuie, rigle, 
dar şi cu un zel demn de admirat, colegii noştri au 
muncit din greu pentru realizarea acoperişului şi a 
stâlpilor de susţinere ai casei.

Acţiunea “Clădim case, construim speranţe”, 
iniţiată de Asociaţia Habitat for Humanity România, 
contribuie la eliminarea locuirii în condiţii precare a 
acestei minorităţi.
În 2011 programul Habitat for Humanity a aniversat 
15 ani de existenţă în România, timp în care zeci de 
mii de vieţi au fost schimbate în bine, mii de voluntari 
implicându-se în ajutorarea oamenilor săraci. 
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donEAZĂ 2%!

Pentru al treilea an consecutiv, angajaţii SIVECO au 
participat la campania de colectare a 2% din impozitul 
pe venit. Banii au fost direcţionaţi pentru susţinerea 
programelor a 23 de organizaţii neguvernamentale 
din domeniul sănătăţii, ajutorării copiilor orfani, sau a 
bătrânilor, pentru protecţia mediului etc. 

Iată care sunt organizaţiile pe care am ales să le 
susţinem:

1. Asociaţia Inima copiilor
2. Asociaţia Salve Romania
3. fundaţia Inimă de copil
4. fundaţia Spitalul de urgenţă
5. Asociaţia PAVEL (copiii bolnavi de cancer)
6. Asociaţia Speranţa pentru tine
7. Clinic Clowns
8. Asociaţia Pro Scoala și Familia
9. fundaţia Secherezade
10. fundaţia theodora Georgescu
11. fundaţia CRED – Centrul româno-elveţian 
 pentru dezvoltarea sistemului de sănătate
12. fundaţia pentru Metode de Educaţie Alternativă
13. Parohia Romano Catolică Sfântul francisc de 
Assisi
14. Mânăstirea Sf.Gheorghe, comuna Ţigăneşti
15. Asociaţia Iniţiative pentru Europa
16. Asociaţia Română pentru Prevenţia Cancerului
17. Parohia Brebina
18. SMuRD
19. Asociaţia toate Pânzele Sus
20. Asociaţia Bucurestiul meu drag
21. Asociaţia Group Initiative for Animals
22. Clubul Alpin Român
23. Parohia Viltoteşti, comuna Viişoara, Vaslui

susţInEm LuptA ÎmpotrIVA CorupţIEI!

În 2011, compania noastră a fost reprezentată de 
Anca Crahmaliuc, Marketing&Communication 
Manager, la cea de-a 16-a ediţie a Iniţiativei 
Parteneriatul Global Împotriva Corupţiei (PACI) 
găzduit de forumul Economic Mondial cu sediul în 
Geneva.

Reprezentanţi ai companiilor semnatare PACI, 
printre care se află şi SIVECO Romania, au dezbătut 
probleme cheie privind lupta împotriva mitei şi 
corupţiei şi nevoia de lideri care să promoveze 
politicile anticorupţie în cadrul companiilor.

Forumul Economic Mondial (WEF) este o organizatie 
internaţională independentă, care are ca obiectiv 
îmbunătăţirea nivelului general de trai al lumii, prin 
angajarea liderilor globali în crearea de parteneriate 
si programe cu acest scop. WEf este o fundaţie 
imparţială, non-profit, apolitică şi fără interese 
naţionale sau partizane.
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rAport Csr, A trEIA 
EdIţIE

SIVECO este singura 
companie locală de 
It care evaluează şi 
raportează activitatea 
socială, economică şi 
de mediu. În 2011 am 
publicat al treilea raport 
CSR.

 “Prin lansarea anuală a raportului de 
responsabilitate socială, ne alăturăm 
marilor companii internaţionale 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”, a 
declarat Irina Socol, Preşedinte şi 
Director general SIVECO Romania. 
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donAţII pEntru CopII şI bĂtrânI
În decembrie 2011 angajaţii SIVECO au făcut cadouri 
copiilor din Centrul din Periş şi bătrânilor din Azilul 
floarea Roşie. 
A fost o acţiune foarte bine primită şi emoţionantă, în 
acest demers avându-i ca parteneri pe reprezentanţii 
Editurii lItERA, care au donat cărţi şi enciclopedii,
noi am oferit copiilor caiete, pixuri si ceasuri, 
îmbrăcăminte, genţi, rucsacuri, mingi de fotbal. 
Pentru Azilul floarea Roşie am donat bani din care 
s-au cumpărat încălţăminte, îmbrăcăminte, alimente 
şi cosmetice.

ÎnCurAjĂm mEtodELE InoVAtIVE dIn EduCAţIE
Profesori din învăţământul superior, învăţământul 
preuniversitar şi din mediul economic 
au participat la cea de a IX-a ediţie a Conferinţei 
Naţionale de Învăţământ Virtual (CNIV 2011), 
găzduită de universitatea de Medicină şi farmacie 
din târgu Mureş. Manifestarea a fost coordonată de 
universitatea din Bucureşti, în colaborare cu SIVECO 
Romania şi Intel.

Conferinţa naţională de Învăţământ Virtual este un 
produs original SIVECO Romania, în cadrul unui 
proiect demarat în anul 2003.
Principalele obiective ale conferinţelor constau 
în promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice 
în domeniile elearning şi Software 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.

ConCurs pEntru dEsIgnErI
Cei mai pricepuţi designeri au fost invitaţi la un 
concurs grafic 2D sau 3D. După etapa de jurizare, 
concurenţii selectaţi au fost invitaţi să-şi susţină 
creaţiile în faţa comisiei alcătuite din specialişti din 
cadrul companiei. 
Celor trei câştigători li s-au oferit atât premii în bani, 
cât şi oportunitatea de a lucra alături de o echipă 
de profesionişti în cadrul SIVECO Romania pentru 
dezvoltarea de conţinut educaţional interactiv.

 Partenerii concursului au fost facultatea de Arte 
Decorative şi Design din cadrul universităţii naţionale 
de Arte Bucureşti, şi Asociaţia Studenţilor Arhitecţi şi 
urbanişti “Ion Mincu”.
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“Proiectele finanţate din fonduri structurale reprezintă 
o şansă uriaşă pentru dezvoltare pe care vrem să 
o folosim eficient, mai ales că aceasta se acordă 
României pe termen limitat. Proiectele de acest fel au 
foarte multe cerinţe, condiţii, reguli, cer efort, atenţie 
sporită şi mai ales o urmărire atentă a resurselor 
financiare şi umane implicate. Putem spune că 
experienţa ultimilor ani ne-a fost foarte utilă şi că 
accesarea fondurilor europene se face în ritmul pe 
care ni l-am dorit”, a declarat Cristina Iţcuş, Director 
Departament fonduri Structurale, SIVECO Romania.

bENEFICIILE SOCIALE ALE 
pROIECTELOR NOASTRE
ne implicăm activ în 
dezvoltarea de proiecte 
pe fonduri structurale, 
în calitate de aplicant, 
partener sau subcontractor. 
Prin acestea aducem 
la îndemâna oamenilor 
instrumentele It. 
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•    Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU) 
•    Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice (POS CCE)   
•    Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS 
Mediu) 

Proiectele pe care derulăm:
-  asigură buna utilizare a instrumentelor 

educaţionale moderne;
-  creează competenţe pentru o societate incluzivă;
-  oferă instrumente pentru eliminarea 

stereotipurilor;
-  cresc oportunităţile de ocupare prin îmbunătăţirea 

nivelului de specializare;
-  generează dezvoltare locală;
-  contribuie la reducerea decalajului digital;
-  dezvoltă competenţele manageriale şi 

antreprenoriale;
-  stimulează iniţiativele de antreprenoriat pentru o 

dezvoltare durabilă.
 

Serviciile noastre de formare au acum peste 200.000 
de beneficiari:
•     Cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi 
universitar;
•    Elevi şi studenţi;
•    Formatori;
•    Medici şi asistente medicale;
•    Şomeri din zona urbană şi rurală;
•    Manageri din zona urbană şi rurală;
•    Femei aflate în căutarea unui loc de muncă;
•    Angajaţi din sectoarele: transporturi feroviare, 
transporturi aeriene, energetic, financiar-bancar, 
morărit şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, 
construcţii.
•    Angajaţi din domeniul asistenţei sociale;
•    Persoane cu dizabilităţi;
•    tineri întreprinzători.

progrAmuL opErAţIonAL sECtorIAL 
dEZVoLtArEA rEsursELor umAnE (pos dru). 

Proiecte:
Rural manager  urmăreşte pregătirea 
antreprenorilor din zonele rurale ale ţării in domeniul 
managementului.
•    Beneficiari: 1576 de mici întreprinzători şi viitori 
întreprinzători.

şanse egale pentru cariere de succes urmăreşte 
creşterea oportunităţilor de angajare a femeilor 
şi accesul egal la ocupare prin conştientizarea 
principiului egalităţii de şanse la nivelul 
întreprinderilor private. 
•    Beneficiari: 1600 de femei

proces educaţional optimizat în viziunea 
competenţelor societăţii cunoaşterii – optimizează 
procesul educaţional prin utilizarea tIC, inclusiv a 
tehnologiilor multi-touch. 
•    Beneficiari: 8600 de profesori şi 35.000 de elevi 

modalităţi de consolidare a carierei în societatea 
bazată pe cunoaştere în regiunea bucureşti-
Ilfov  urmăreşte formarea cadrelor didactice din 
învătamântul preuniversitar prin cursul “Intel 
teach – Instruirea în societatea cunoaşterii”, în 
vederea promovării formării profesionale continue 
şi imbunatăţirea calificării capitalului uman din 
domeniul educaţie.
•    Beneficiari: 420 de profesori 

profesorul – creator de soft educaţional urmăreşte 
elaborarea şi implementarea unui program de 
formare continuă pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar în vederea dezvoltării 
competenţelor privind realizarea propriilor aplicaţii 
de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii de a 
utiliza metode interactive de predare-învăţare. 
• Beneficiari: 1686 de cadre didactice din învaţământul 
preuniversitar.
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Proiecte prin Programul 
Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice 
(POSCEE)

•    Sistem informatic integrat la nivelul ISJ Dâmboviţa 
•    Creşterea performanţei în cercetare/dezvoltare 
prin managementul electronic al documentelor 
şi fluxurilor de lucru (universitatea ”Constantin 
Brâncuşi” din Târgu-Jiu)
•    Proiectarea şi implementarea unui sistem de 
gestiune a documentelor şi a fluxurilor de lucru 
(Universitatea Dunărea de Jos Galaţi)
•    eAcademie pentru funcţionari publici
•    Creşterea eficienţei serviciilor medicale ale 
Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploieşti prin 
implementarea de soluţii e-Sănătate”.

În 2011 am continuat dezvoltarea 
proiectelor de mare anvergură, cu 
milioane de beneficiari: 

sIstEmuL It pEntru AgEnţIA dE 
pLĂţI  şI IntErVEnţIE pEntru 
AgrICuLturĂ (ApIA)
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 
prin proceduri contabile standard pe 
baza conturilor de venituri şi cheltuieli. 

dimensiune 2011
•   1,04 milioane de cereri de plată 
pentru o suprafaţă de 9,2 milioane 
hectare
•   300 milioane euro plătiţi fermierilor 
în 2011
•   gestionarea informaţiilor în 261 
centre locale APIA, 42 centre judeţene 
APIA, în care au depus cereri fermierii 
arondaţi acestor centre.

Proiecte prin Programul 
Operaţional Sectorial Mediu  
(POS Mediu)

•    Sistem informatic integrat – suport pentru 
managementul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării (ARBDD) în vederea îmbunătăţirii stării 
de conservare a ecosistemelor.  
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Gradul de 
absorbţie al 
fondurilor 
europene în 
agricultură a 
fost în 2011 de 
99%

AgEnţIA dE pLĂţI pEntru dEZVoLtArE rurALĂ şI pEsCuIt 
O altă referinţă importantă privind soluţiile informatice complexe în domeniul agriculturii este 
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 fondul European 
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Politica Agricolă Comună.



42

sIstEmuL InFormAtIC IntEgrAt AL AsIgurĂrILor dE sĂnĂtAtE
Urmăreşte îmbunătăţirea sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România şi a calităţii 
serviciilor medicale şi farmaceutice, prin colectarea şi gestionarea de informaţii economice 
şi medicale necesare funcţionării eficiente, evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de 
servicii medicale. 
“SIUI reprezintă acum cel mai mare sistem informatizat funcţional din România deţinând o bază 
complexă de date cu informaţii despre persoanele care beneficiază de sistemul de asigurări de 
sănătate din România.” 
Dragoş Dobran, director Departament eHealth 

SIUI are cea mai mare bază de date din țară: 8 TB
1 terabyte are 1.024 de Gigabytes



43

                                                                                                                                                      RAPORT ANUAL DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ

dimensiune 2011
•   42 de case de sănătate judeţene 
•   50.073 medici 
•   10.241 cabinete cu contract și 22.518 medici angajaţi la 
cabinete 
•   89.256 asistenţi medicali 
•   437 spitale 
•   75 ambulanţe 
•   267 furnizori pentru servicii de îngrijire la domiciliu 
•   427 recuperări ambulatorii 
•   119 furnizori de dispozitive medicale 
•   719 ambulatorii paraclinice 
•   3.423 ambulatorii stomatologice 
•   2.417 ambulatorii clinice 
•   4.281 farmacii 
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sIstEmuL EduCAţIonAL InFormAtIZAt
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. Programul a 
fost implementat de un parteneriat public privat. 

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.

În iulie 2011, numărul 1 în online-ul românesc a fost http://portal.
edu.ro/ - Site-ul de educaţie care a înregistrat peste 93 de milioane de 
afişări, peste 2,6 milioane de vizitatori unici şi 4,7 milioane de vizite.
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dimensiune 2011
•   peste 4 milioane de beneficiari la nivel naţional;
•   140.000 de profesori instruiţi;
•   15.000 de laboratoare informatizate;
•   192.000 de calculatoare;
•   3.700 de lecţii multimedia AeL;
•   1.600.000 de candidaţi la Bacalaureat (2004-2011);

•   494.260 de participanţi la examenul de titularizare 
(2003-2011);
•   2.193.200 elevi repartizaţi în licee (ADlIC 2001-
2011);
•   149.000 de utilizatori înregistraţi pe portal edu.
ro, 2.000.000 de vizitatori, peste 6.000 de articole şi 
1.300.000 de mesaje postate pe forum.
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sIstEmuL It pEntru 
AutorItAtEA nAţIonALĂ A VĂmILor
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Proiectele implementate în cadrul Autorităţii 
Naţionale a Vămilor (ANV) contribuie la asigurarea 
interoperabilităţii sistemelor It vamale cu sistemele 
Comisiei Europene şi ale Administraţiilor Vamale din 
Statele Membre, la îmbunătăţirea serviciilor oferite 
operatorilor economici, la alinierea la standardele şi 
normele europene, precum şi la susţinerea cerinţelor 
de business ale AnV în contextul evoluţiei legislaţiei în 
domeniu.

dimensiune 2011
•   8 Direcţii Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale (DRAOV);
•   81 Direcţii judeţene pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale (DJAOV) şi Birouri Vamale (BV); 
•   conectare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână cu 
transmiterea electronică a datelor prin intermediul 
Reţelei Comune de Comunicaţii a Comisiei Europene 
şi a Sistemului Comun de Interfeţe;
•   peste 10.000 de documente electronice procesate 
zilnic;
•   peste 1.000.000 de documente electronice stocate 
anual în baza de date;
•   timpul mediu de răspuns la o cerere de date/
informaţii: 1 sec.
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sIstEmuL sIVAbon pEntru bIrouL dE CrEdIt
dimensiune 2011
•   peste 40.000.000 rapoarte de credit eliberate în ultimii ani;
•   număr mediu de rapoarte de credit eliberate pe zi: 30.000;
•   număr maxim de înregistrări încărcate în sistem: 500.000;
•   timpul mediu de răspuns la o cerere de raport de credit: 1 sec.

programul național de control al tuberculozei în penitenciare, 
din cadrul proiectului finanțat de Fondul global de luptă 
împotriva sIdA, tuberculozei şi malariei, prin unitatea de 
management a programelor din m.s. şi aplicat de unitatea 
de Implementare a proiectelor de Control a Tuberculozei din 
penitenciare de pe lângă A.N.p.
Proiectul urmăreşte instruirea formatorilor, care 
vor lucra cu deţinuţii în programul de educaţie de 
prevenire a tuberculozei, cu ajutorul platformei de 
elearning furnizată de SIVECO Romania.
•    Beneficiari: 47.250 de deţinuţi

EConomIA bAZAtĂ pE CunoAştErE 
Programul urmăreşte instruirea în domeniul utilizării 
calculatorului şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu 
aplicare în şcoli şi afaceri, în comunităţile dezavantajate.
•    Beneficiari: 255 de comunităţi rurale 
dimensiune 2011
•   9.000 utilizatori ai portalului ecomunitate.ro

portALuL eȘCoALĂ
Este un proiect naţional iniţiat de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, tineretului şi Sportului - unitatea de Management 
a Proiectelor cu finanţare Externă din România, care are ca 
scop modernizarea sistemului de învăţământ prin crearea de 
competenţe digitale şi prin introducerea tehnologiei informaţiei 
în procesul educaţional.
•    Beneficiari:  300.000 de studenţi din învăţământul 
preuniversitar,  4.230 profesori de liceu în vederea 
adoptării instrumentelor tIC în educaţie.
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portALuL şCoLI spECIALE
Proiectul “Sprijin pentru 
sistemul de învăţământ special 
printr-un portal educaţional 
de specialitate” este o 
iniţiativă strategică menită 
să îmbunătăţească sistemul 
naţional de învăţământ special. 
•    Beneficiari: 140.000 elevi cu 
nevoi educaţionale speciale 
şi profesori din 140 de şcoli.

dimensiune 2011
•   250 de lecţii (1.500 obiecte de 
învăţare reutilizabile) disponibile 
prin intermediul platformei Ael 
integrate în portal. 
•   Peste 3.000 de profesori 
instruiţi în cadrul acestui proiect, 
în vederea adoptării tIC ca un 
instrument obişnuit în sala de 
clasă.
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Cursuri de management pentru
asistente medicale 

SIVECO Romania este coordonatorul proiectului 
european REnOVA care sprijină dezvoltarea de noi 
competenţe profesionale pentru personalul 
medical.

Proiectul REnOVA (transfer de cunoştinţe pentru 
personalul de asistenţă medicală din întreaga Europă 
pentru a dezvolta abilităţile profesionale ca manageri) 

se desfăşoară în cadrul programului de cercetare 
“leonardo da Vinci”- transfer de inovaţie.

Proiectul prevede organizarea a două centre pilot de 
training în România şi Polonia unde vor fi instruite 
100 de asistente medicale – 60 din România şi 40 din 
Polonia. Selectarea cursanţilor se face în România în 
colaborare cu universitatea „Carol Davila”. Cursul are 
4 module cu o durată de 76 de ore. 

Proiectul se desfăşoară în perioada februarie 2011 
-  februarie 2013.

Proiecte de cercetare-
dezvoltare şi pentru 
organizaţii ale
Comisiei Europene
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Oficiul de Publicaţii al Uniunii 
Europene 

SIVECO Romania şi Sword technologies 
luxembourg furnizează servicii de dez-
voltare şi mentenanţă software pentru 
diferite aplicaţii It. 

Oficiul de Publicații al Uniunii Europene 
publică zilnic Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în 23 de limbi; este de ase-
menea mandatat să publice Raportul 
General de Activitate al Uniunii şi are un 
rol cheie în comunicarea iniţiativelor şi 
activităţilor acesteia.

CORDIS – PORtAlul CERCEtăRII EuROPEnE 
Portalul este principalul punct de informare 
pentru programele de cercetare finanţate de 
Comisia Europeană, cu trei milioane de pagini 
accesate şi 500.000 de documente descărcate în 
fiecare lună.

AGEnŢIA EuROPEAnă DE SIGuRAnŢă 
A AVIAŢIEI
Proiectul este în parteneriat cu Intrasoft 
International și vizează 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, având misiunea de a promova cele 
mai înalte standarde comune de securitate şi 
protecţie a mediului în aviaţia civilă din Europa.

EurostAt - InstItutuL dE stAtIstICĂ
 AL unIunII EuropEnE.
Proiectul priveşte implementarea de sisteme de date 
spaţiale - Geographic Information Systems.

progrAmuL jAspErs (joInt AssIstAnCE to 
support projECts In EuropEAn rEgIons)
Împreună cu Astec (Irlanda), am încheiat în 2011 
un contract de consultanţă. jaspers 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. 

portALuL doLCEtA pEntru EduCAţIA 
ConsumAtorILor EuropEnI 
Contractul a fost încheiat cu Agenţia Executivă pentru 
Sănătate şi Consumatori a Comisiei Europene și are 
ca obiectiv actualizarea, dezvoltarea, promovarea 
portalului de informare şi educare a consumatorilor 
din 27 de ţări europene. Proiectul se derulează 
împreună cu partenerii Adetef, Astec, Euronet 
Consulting şi federconsumatori. 

„Dolceta, portalul web de educare a 
consumatorilor europeni, finanțat integral de 
Comisia Europeană, este un proiect de la care 
avem așteptări foarte mari. Suntem foarte bine 
aliniaţi cu necesităţile proiectului, atât ca viziune, 
cât și din punct de vedere al competențelor. Vom 
face dezvoltare de instrumente software web, 
vom contribui la evoluţia sistemelor informatice 
și a beneficiilor oferite consumatorilor europeni, 
vom realiza conținut educațional multimedia și 
instrumente tip eLearning pentru elevi și adulți 
din întreaga Uniune”, a declarat Ştefan Morcov, 
Vicepreşedinte adjunct SIVECO. 
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În compania noastră preocuparea 
pentru folosirea resurselor este 
constantă și semnificativă.

Mediul nu ne cere să facem lucruri grele, ci raţionale 
şi simple.  la plecare închidem lumina din birouri, 
folosim hârtie doar atunci când este cazul, cumpărăm 
echipamente cu un consum redus de energie, evităm 
deplasările costisitoare atunci când putem să le 
înlocuim cu conferinţe telefonice. 

RAPORtARE DE MEDIu

Dincolo de comportamentul nostru responsabil, 
suntem noi înșine un promotor al soluţiilor care ajută 
companiile să-şi gestioneze atent resursele. 

Componentele din pachetul integrat SIVECO 
Applications 2011 de management al deşeurilor, 
management al documentelor, management 
al transporturilor, management al stocurilor, 
management al salarizării, etc. – permit folosirea 
raţională a resurselor necesare oricărei organizaţii şi:
•   reduc consumul de hârtie la beneficiar, mai ales în 
cazul aplicaţiilor destinate administraţiei publice;
•   reduc cu 30% consumul de hârtie ca urmare 
a circulaţiei şi stocării în format electronic a 
documentelor între departamente sau către / de la 
partenerii externi;
•   reduc consumul de resurse, îndeosebi energie, 
prin creşterea randamentului muncii şi calităţii 
muncii, prin eliminarea erorilor de calcul şi, astfel, 
prin utilizarea mai eficientă a capitalului uman, a 
timpului şi a celorlalte resurse necesare activităţii 
organizaţiilor;
•   reduc cu 25% timpul petrecut pentru înregistrarea 
şi emiterea documentelor contabile, deci cresc cu 
25% eficienţa muncii;
•   reduc cu 60% numărul de probleme privind 
stocurile supradimensionate, cu mişcare lentă sau 
fără mişcare; 
•   reduc cu peste 75% timpul folosit pentru 
procesarea penalităţilor;
•   cresc cu peste 20% gradul de încasare a 
creanţelor;
•   cresc cu 15% volumul de producţie;
•    cresc cu 50% controlul fluxurilor de numerar;
•    reduc cu până la 40% timpul alocat aprovizionării; 
•   reduc cu 30% timpul necesar procesării 
informaţiilor despre angajaţi;
•   reduc cu 70% volumul de muncă depus pentru 
calculul salarial, eliminându-se totodată erorile de 
calcul.
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COLECTARE - RECICLARE

În 2011 am transmis centrelor de colectare şi 
reciclare:
•   1.000 kg hârtie
•   1.000 kg plastic
•   8.000 kg deşeuri menajere în amestec
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RAPORtul PRIVInD RESPECtAREA 
PRInCIPIIlOR DREPtuRIlOR OMuluI 

Raportul united nations Global 
Compact „Communication on 
progress - COP” reprezintă modul 
în care arătăm că am făcut paşi 
importanţi şi sustenabili în privinţa 
respectării drepturilor angajaţilor 
şi al mediului. 

În fiecare an, compania noastră raportează 
îndeplinirea celor 10 principii ale Organizaţiei 
naţiunilor unite, fiind printre puţinele companii din 
Romania care răspunde acestor cerinţe.
Raportul nostru din 2010 îl găsiţi aici:
http://www.unglobalcompact.org/COPs/detail/7900

Drepturile omului

prInCIpIuL 1 
Companiile trebuie să respecte şi să încurajeze 
protecţia drepturilor omului proclamate la nivel 
internaţional.

pOLITICA SIVECO
ne conformăm legislaţiei interne şi internaţionale 
în privinţa respectării drepturilor omului. Valorile pe 
care le susţinem sunt grija faţă de clienţi, angajaţi, 
parteneri şi acţionari, calitatea foarte bună a 
produselor şi serviciilor oferite, şi responsabilitatea 
faţă de comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea. 

Dezvoltăm şi aplicăm proceduri interne dedicate 
managementului şi angajaţilor cu privire la 
respectarea drepturilor omului, standardele de 
calitate, normele de siguranţă în muncă, integritate şi 
responsabilitate faţă de mediu. Aceste proceduri sunt 
periodic actualizate de departamentul de Asigurare a 
Calităţii. 

prInCIpIuL 2
Companiile trebuie să se asigure că nu sunt 
complice la cazuri de abuz ale drepturilor omului. 

pOLITICA SIVECO
Pentru compania noastră angajaţii sunt cel mai 
preţios bun. În acelaşi timp, trebuie precizat că 
printr-un management performant, angajaţilor li se 
garantează şi li se asigură în mod efectiv dreptul cel 
mai important dreptul la muncă şi la demnitatea pe 
care acesta îl presupune. 
Compania noastră se asigură că niciunul din angajaţi 
nu este privilegiat sau victima discriminărilor din 
cauza rasei, naţionalităţii, etniei, limbii, religiei, 
categoriei sociale sau a convingerilor sexuale. 

Salariaţii noştri au dreptul la un salariu egal 
pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi 
satisfăcătoare, dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se 
afilia unor sindicate, dreptul la îngrijire medicală, la 
securitate socială şi la servicii sociale. 

Acţionarii, furnizorii, partenerii şi colaboratorii noştri 
respectă drepturile omului. 
În raporturile dintre angajaţi, încurajăm integritatea şi 
onestitatea. 

Am aderat la mai multe alianţe globale de bune 
practici în afaceri, ale căror standarde şi principii 
etice ni le asumăm: united nations Global Compact, 
sub egida united nations Development Programme 
(UNDP), şi Partnership Against Corruption Initiative 
(PACI), sub egida World Economic Forum.
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Standardele muncii

prInCIpIuL 3
Companiile trebuie să încurajeze libertatea de 
asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la 
negociere colectivă.

pOLITICA SIVECO
Angajaţii companiei noastre au libertatea de a se afilia 
oricărui sindicat, la alegerea lor. 
toţi angajaţii sunt liberi să facă parte din orice 
asociaţie sau fundaţie neguvernamentală.
fiecare angajat are dreptul să-şi negocieze salariul.
În conformitate cu prevederile legislative, salariaţii 
SIVECO Romania şi au manifestat dorinţa să fie 
reprezentaţi la negocierile clauzelor Contractului 
Colectiv de Muncă de către salariaţi aleşi prin votul 
a cel puţin jumătate din numărul total al acestora. 
Aceştia promovează şi apără interesele salariaţilor în 
relaţia cu angajatorul, durata mandatului lor fiind de 
2 ani.

prInCIpIuL 4
Eliminarea tuturor formelor de muncă forţată şi 
obligatorie 

pOLITICA SIVECO
În compania noastră este exclusă orice formă de 
muncă forţată şi obligatorie. 
În contractul de muncă individual este specificată 
durata zilei de muncă de 8 ore, dreptul la concediu 
de odihnă, precum și la alte concedii (concediu de 
maternitate, concediu pentru evenimente speciale) şi 
la instruiri. 
fiecare angajat primeşte mai mult decât salariul 
minim pe economie (conform ofertei de angajare) şi 
unui Plan de dezvoltare a carierei (CDP) în care fiecare 
angajat stabileşte cu supervizorul său ierarhic care 
sunt indicatorii de performanţă (KPI). De asemenea, 
orice angajat are dreptul să înceteze oricând 
raporturile de muncă.

prInCIpIuL 5
Abolirea efectivă a muncii copilului 

pOLITICA SIVECO
Susţinem abolirea muncii copiilor şi orice iniţiativă 
care are ca scop protejarea sănătăţii şi a intereselor 
copiilor.

prInCIpIuL 6
Eliminarea discriminării în privinţa angajării şi 
ocupării

pOLITICA SIVECO
Compania noastră încurajează egalitatea de şanse. 
nici un angajat nu este supus vreunei forme 
de discriminare pe motive de sex, vârstă, rasă, 
apartenenţă la un cult religios. Orice formă de 
hărţuire fizică şi verbală sunt strict interzise. În 
compania noastră există o proporţie echilibrată a 
funcţiilor de conducere, în conformitate cu cerinţele 
uniunii Europene privind eliminarea stereotipurilor de 
pe piaţa muncii.

Protecţia mediului

prInCIpIuL 7
Companiile trebuie să confere o abordare precaută 
cu privire la mediul înconjurător. 

pOLITICA SIVECO
Ca lider pe piaţa de software, compania noastră îşi 
asumă responsabilitatea faţă de mediu, promovând 
bunele practici în acest domeniu. Soluţiile noastre 
informatice conduc la reducerea costurilor, la o 
mai bună folosire a resurselor materiale şi umane, 
la diminuarea acţiunilor cu impact negativ asupra 
mediului.
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prInCIpIuL 8
Companiile trebuie să promoveze o mai mare responsabilitate faţă de mediu

pOLITICA SIVECO
Ne dorim o dezvoltare durabilă, atât în ceea ce priveşte performanţele economico financiare, 
cât şi performanţele sociale şi de mediu. Considerăm că dezvoltarea pe termen lung nu poate 
fi bazată decât pe o strategie în care obiectivele financiare şi de piaţă sunt compatibile cu 
aşteptările principalelor grupuri cointeresate. 

prInCIpIuL 9
Companiile trebuie să încurajeze dezvoltarea şi răspândirea tehnologiilor 
ecologice

pOLITICA SIVECO
Specialiştii companiei noastre s-au impus ca promotori 
ai principiilor „Green Economy”, propunând soluţii informatice 
ecologice.  Suntem interesaţi să avem echipamente cu un 
consum energetic redus.

Combaterea corupţiei

prInCIpIuL10
Companiile trebuie să lupte împotriva tuturor formelor 
de corupție, inclusiv mituirea şi şantajul. 

pOLITICA SIVECO
Compania noastră luptă împotriva oricăror forme de corupţie 
incluzând mita, traficul de influenţă, presiunile externe, şantajul. 
Toate acestea sunt definite clar în manualul anticorupţie al 
companiei, adus la cunoştinţa angajaţilor. 

RAPORtul PRIVInD RESPECtAREA 
PRInCIPIIlOR DREPtuRIlOR OMuluI 
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În anul 2006, am aderat la Parteneriatul pentru 
Combaterea Corupţiei. 
Partnering Against Corruption Initiative se bazează pe un 
set de principii de civism corporatist definite de Forumul 
Economic Mondial în colaborare cu Transparency 
International şi Basel Institute of Governance.

INDICATORI 2011
•  0 ACCIDENTE DE MUNCĂ
•  0  ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE
•  0 CAZURI DE HĂRŢUIRE SEXUALĂ
•  0  ACŢIUNI ÎN INSTANŢĂ ALE  ANGAJAŢILOR 
ÎMPOTRIVA COMPANIEI
•  0  ANGAJĂRI SUB VÂRSTA DE 18 ANI
•  0  ACŢIUNI DE DISCRIMINARE
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ŢIntE 2012 

Dorim ca anul 2012, un an special pentru firma noastră, 
care împlinește 20 de ani, să fie marcat de evenimente 
importante pe care să le prezentăm în viitorul raport de 
responsabilitate socială. 

Am învăţat în două decenii cum să îmbinăm obiectivele 
economice cu cele sociale şi de mediu.  

2012 se anunţă un an la fel de greu ca şi ultimii patru, dar 
toată echipa noastră a învăţat perfect lecţia crizei: renunţi 
sau devii mai puternic.  

Suntem siguri că vom realiza proiecte mari, frumoase, că 
nu-i vom uita pe cei care au nevoie de sprijinul nostru şi că 
fiecare va găsi modul său propriu de a ajuta comunitatea, 
fie donând 2% din impozit, fie participând în programe 
ai căror beneficiari sunt oameni aflaţi în dificultate sau 
susţinând campanii de mediu. 
Eforturile mici, inteligente şi constante duc la schimbări 

mari.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania
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AnGAjAŢI
 › Educarea continuă şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale angajaţilor.
 › Conştientizarea şi responsabilizarea 

angajaţilor privind managementul calităţii 
şi al mediului - reducerea consumului de 
hârtie, apă, electricitate.
 › Construirea unui mediu de lucru competitiv şi 

inovativ prin atragerea şi formarea celor mai 
buni profesionişti în domeniu.
 › Oferirea unui mediu de lucru motivant prin: 

instruirea adecvată, asigurarea condiţiilor 
pentru dezvoltarea profesională şi a carierei, 
recunoaşterea contribuţiilor fiecăruia la 
succesul companiei.
 › Încurajarea implicării individuale în programe 

sociale.

MEDIu
 › Evaluarea continuă şi ţinerea sub control 

a aspectelor de mediu în scopul prevenirii 
poluării.
 › Optimizarea consumurilor specifice 

de materiale şi utilităţi şi minimizarea 
pierderilor.
 › Încheierea de parteneriate pentru preluarea 

selectivă a deşeurilor - calculatoare vechi, 
hârtie, ambalaje plastic.

ClIEnŢI
 › Creşterea numărului de clienţi.
 › Extinderea si diversificarea colaborării cu 

clienţii actuali.
 › Îndeplinirea cerinţelor explicit definite şi 

negociate ale clienţilor şi întâmpinarea 
nevoilor lor respectând prevederile legislaţiei 
în vigoare.

PARtEnERI
 › Extinderea reţelei de distribuţie şi de 

parteneriat căutând noi companii care 
doresc să-şi extindă aria de activitate şi să-şi 
îmbunătăţească rezultatele financiare.
 › Certificarea pentru noi competenţe Microsoft.

CAlItAtE
 › Menţinerea certificării ISO 9001:2008
 › Implementarea standardului ISO 27001
 › Creşterea satisfacţiei clienţilor noştri prin 

livrarea de produse şi servicii de înaltă 
calitate şi respectând termenele la care 
ne-am angajat prin contract.
 › Promovarea în relaţiile cu partenerii a 

standardelor de calitate şi de mediu, astfel 
încât aceştia să cunoască şi să respecte 
cerinţele privind calitatea produselor şi 
protejarea mediului. 

EtICă
 › lansarea raportării Communication on 

Progress în baza indicatorilor GRI – Cele 10 
principii ale Organizaţiei naţiunilor unite.
 › lansarea codului de etică

RElAŢIA Cu ORGAnIzAŢIIlE 
PROfESIOnAlE
 › Crearea în mediul universitar şi în societatea 

civilă a unor parteneriate strategice în scopul 
promovării unor valori comune şi a bunelor 
practici în afaceri.
 › Încheierea de parteneriate pentru derularea 

proiectelor educaţionale din fonduri 
structurale. 
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ADRESE utIlE
•  Calculeaza-ti amprenta de carbon!
http://www.stopco2.ro/calculeaza-amprenta-emisiilor-co2/#calc

•  GHID CSR
http://www.responsabilitatesociala.ro/ghid-csr.html

•  Institutii de mediu, Puncte de colectare selectiva
http://www.green-report.ro/stiati-ca

•  Genereaza declaratia 2%
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_230_2012.pdf

•  lista organizatii neguvernamentale acareditate
http://www.cdep.ro/informatii_publice/ong.chest_aprobate?par=1

•  Raportarea GRI (Global Reporting Initiative)
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
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