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Identitate juridică

Structura acţionariatului

SIVECO Romania este o companie cu capital mixt 
înregistrată în Registrul Comerţului cu numărul 
J40/14658/1992.

SIVECO Netherlanden BV 42,2 %

Intel Capital Corporation
& Enterprise Investors 32,5%

Management 
SIVECO Romania  

Primul nivel şi în acelaşi timp nivelul executiv este constituit din Consiliul 
de Administraţie. Al doilea nivel este reprezentat de Preşedinte şi Director 
General. Al treilea nivel este format din funcţii şi departamente dependente de 
Preşedinte şi Director General.

Preşedinte şi Director General este responsabil în ansamblu pentru 
funcţionarea profitabilă a organizaţiei. Preşedinte şi Director General 
răspunde direct de organizarea, administrarea şi contabilitatea financiară 
a organizaţiei şi în totalitate de toate activităţile companiei, inclusiv de 
asigurarea calităţii.

Este înfiinţată SIVECO Romania, având statutul de societate cu răspundere 
limitată.

SIVECO Romania îşi schimbă statutul legal în societate pe acţiuni.

Acţionar majoritar devine fondul de investiţii danez DANEL Business 
Ventures.

Acţionar majoritar devine SIVECO Netherlands B.V.

Intel Capital şi Polish Enterprise Fund V, fond de investiţii administrat de 
Enterprise Investors, devin acţionari SIVECO Romania.
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RESPONSABILITATE 
SOCIALĂ ÎN INDUSTRIA 
IT: INOVAŢIE, EDUCAŢIE 
ŞI DEZVOLTARE 
DE PRODUSE CU 
BENEFICII SOCIALE

Realitatea economică autohtonă, aflată într-un proces de redefinire şi 
restructurare, impune o absorbţie a soluţiilor şi inovaţiilor tehnologice 
din domeniul software. Dezvoltarea industriei IT a atins în ţara noastră un 
nivel de performanţă comparabil cu cel din vest. Industria românească de 
IT se înscrie în tendinţele majore identificate la nivel global. Diferenţele 
apar la nivelul asimilării şi rafinării acestor noi concepte.

România reprezintă în acest moment una dintre cele dinamice pieţe IT 
din Europa Centrală şi de Est. Această realitate este confirmată atât de 
progresul în domeniul tehnologiilor informaţiei, cât şi de competenţele 
deosebite ale specialiştilor autohtoni. Potenţialul pieţei româneşti atrage 
atenţia companiilor internaţionale de elită, care decid fie să investească, 
fie să-şi deschidă sucursale sau centre de dezvoltare în România.  Sectorul 
IT naţional îşi va continua, aşadar, parcursul ascendent, introducând 
în ţară tendinţele mondiale de dezvoltare recunoscute de specialiştii în 
domeniu.

SIVECO Romania este un promotor al tendinţelor generale ale pieţei de 
software. Acordăm importanţă tuturor marilor iniţiative tehnologice de 
pe pieţele occidentale. Proiectăm şi dezvoltăm soluţii software dedicate 
deopotrivă organizaţiilor guvernamentale şi întreprinderilor comerciale, 
soluţii de tip Enterprise Application Software (EAS) şi soluţii din categoria 
Custom Applications Development. Prin proiectele noastre din seria 
eLearning, eHealth şi eAgriculture, asigurăm conectarea diferitelor 
categorii de utilizatori - profesori, elevi, părinţi, medici, specialişti 
din domeniile sănătăţii şi agriculturii - la resursele electronice de 
informare.

Accesul la astfel de soluţii informatice de management permite 
organizaţiilor să îşi administreze mai bine resursele de orice natură, să 
îşi minimizeze costurile interne, să îşi monitorizeze şi să îşi evalueze 
performanţele, să îşi definească şi ajusteze planurile de dezvoltare şi, nu 
în cele din urmă, să obţină un spor de eficienţă şi de performanţă.

“Irina SOCOL, Preşedinte şi
Director General SIVECO Romania
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SIVECO Romania urmăreşte, prin acţiunile sale, participarea activă la 
consolidarea unui mediu de afaceri stabil, etic şi profesionist, competitiv 
la nivel mondial. Investiţiile companiei s-au concentrat, cu prioritate, 
către activităţile de cercetare şi dezvoltare, precum şi spre creşterea 
şi consolidarea echipei sale de profesionişti. Acest lucru ne ajută să 
îmbunătăţim calitatea produselor şi serviciilor şi să oferim clienţilor 
noştri mai multă performanţă.

În egală măsură, responsabilitatea socială a devenit o componentă 
intrinsecă a dezvoltării companiei SIVECO Romania. Din acest punct de 
vedere, un salt calitativ s-a produs odată cu stabilirea unui nou obiectiv 
corporatist: furnizarea de soluţii cu impact pozitiv în societate. Este 
vorba de încurajarea iniţiativelor educaţionale, de susţinerea proiectelor 
civice, dar şi de proiectarea de produse capabile să completeze procesul 
educaţional modern.

Pentru SIVECO Romania, soluţiile de eLearning sunt o componentă 
obligatorie în procesul global de dezvoltare a societăţii. Programele de 
eLearning asigură tranziţia de la sistemul de predare clasic la un mod 
inovativ de a transmite informaţia. Suntem în permanenţă conectaţi 
cu tot ceea ce înseamnă inovaţie, tehnologie, tendinţe educaţionale 
în sfera virtuală, aplicaţiile noastre de eLearning adresându-se unei 
pieţe speciale, cea educaţională, cu un impact social deosebit. În acest 
domeniu al aplicaţiilor educaţionale alternative avem în vedere alinierea 
la strategiile comunitare eEurope 2005 şi 2010, dar şi apropierea de 
cerinţele clienţilor şi ale potenţialilor noştri beneficiari, elevii şi profesorii 
din întreaga lume.

Strategia de responsabilitate socială a companiei este dată, aşadar, de 
diferitele formule prin care reuşim să ne aliniem valorile, obiectivele de 
afaceri şi comportamentul la aşteptările şi nevoile clienţilor, investitorilor, 
angajaţilor, partenerilor şi comunităţii. Mai mult decât a obţine succesul 
comercial într-o manieră etică, responsabilitate socială înseamnă a 
integra în activităţile comerciale şi în obiectivele de dezvoltare acele nevoi 
sociale şi de mediu relevante pentru industria în care operăm şi cărora 
compania le poate oferi soluţii sustenabile.

“
Irina SOCOL

Preşedinte şi Director General SIVECO Romania
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UN VOT DE 
ÎNCREDERE 
DIN PARTEA 
ACŢIONARILOR 
NOŞTRI

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, se deschide 
o piaţă uriaşă, care solicită cele mai recente soluţii IT pentru a creşte 
productivitatea şi a fi competitiv în cadrul pieţei europene şi dincolo de 
graniţele acesteia. Considerăm că SIVECO Romania reprezintă o parte 
importantă a acestui proces de dezvoltare, în furnizarea de soluţii 
software, atât pentru clienţi persoane particulare cât şi pentru companii, 
încurajând în acelaşi timp inovaţia în domeniul educaţiei.

Marcin Hejka, Investment Manager, Intel Capital

SIVECO Romania este o companie care se dezvoltă rapid şi care şi-a 
câştigat o reputaţie solidă în România şi pe pieţele vest-europeană 
şi americană. Cu Intel Corporation în calitate de co-investitor în acest 
proiect, suntem convinşi că vom consolida poziţia de lider local în 
domeniul serviciilor IT a companiei SIVECO Romania şi vom contribui la 
extinderea sa pe pieţele străine.

Dariusz Pronczuk, Partner Enterprise Investors

“

“
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VIZIUNE O societate construită pe baze durabile are nevoie de companii cu mare 
mobilitate sub aspectul responsabilităţii sociale. O astfel de companie 
este şi SIVECO Romania, implicată constant în acţiuni cu impact social 
educaţional, în proiecte ce îşi propun asimilarea şi aplicarea initiaţivelor 
globale de dezvoltare a unui mediu transparent şi corect de afaceri.

Prin implicarea consecventă în domeniul civismului corporatist, prin 
asumarea responsabilităţii sociale din perspectivă strategică, includem 
componenta de CSR în însuşi modelul de afaceri al companiei noastre.
Performanţa SIVECO Romania stă sub semnul investiţiilor în cercetare 
şi dezvoltare. Acest lucru ne ajută să îmbunătăţim calitatea produselor 
noastre, să oferim clienţilor noştri servicii mai performante, să oferim 
angajaţilor acces la educaţie şi tehnologie de vârf, comunităţii progres 
tehnologic şi inovaţie responsabilă iar investitorilor, performanţă 
economică şi dezvoltare pe termen lung.

Politica SIVECO Romania porneşte de la premisa că o creştere durabilă 
poate fi asigurată numai prin investiţii constante în cercetare-dezvoltare. 
De altfel, o bună parte din fondurile investite de acţionarii noştri se 
îndreaptă către activităţile de cercetare şi dezvoltare de produse şi către 
pregătirea specialiştilor noştri.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

“

“





SIVECO Romania şi
INDUSTRIA IT

INOVAŢIE, EDUCAŢIE, SUSTENABILITATE

SECŢIUNEA UNUSIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ



SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ12

Mediul internaţional are cerinţe concurenţiale foarte ridicate, iar 
companiile care vor să se impună pe piaţă trebuie să investească în 
mod consecvent în inovaţie, în cercetare şi dezvoltare de noi produse şi 
servicii, de noi tehnologii, de noi soluţii potrivit aşteptărilor şi nevoilor 
clienţilor. SIVECO Romania alocă anual, potrivit strategiei de afaceri, un 
important procent din profit pentru aceste activităţi, câştigând astfel un 
spor de competitivitate atât intern cât şi pe piaţa internaţională.
În mediul IT, mai ales, noutatea devine o caracteristică obligatorie a 
soluţiilor. Noi privim inovaţia ca pe o cale reală spre progres, singura 
capabilă să deschidă noi orizonturi şi să pună tehnologia în slujba 
omului.
Suntem mândri să spunem că am contribuit la istoria IT a României: am 
instalat primul sistem de instruire asistată de calculator în 15.000 de 
şcoli româneşti, contribuim la informatizarea sistemelor de asigurări de 
sănătate şi din agricultură, implementăm soluţiile noastre în organizaţii cu 
impact major în mediul de afaceri românesc, aducându-le productivitate 
europeană.
Avem un cuvânt de spus în tehnologia de vârf la nivel modial, plasând 
România între ţările cele mai avansate în domeniul eLearning.
Credem în resursele excepţionale ale specialistului român de IT şi îi 
stimulăm pe colegii noştri să se autodepăşească, să îşi afirme curajos 
inteligenţa şi creativitatea la nivel mondial.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

“

“



SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ 13

SIVECO Romania este unul dintre cei mai importanţi furnizori şi 
integratori de soluţii eBusiness (EAS), eLearning, eGovernment, 
eHealth, eAgriculture şi eCustoms din România.

Investiţia în inovaţie, programele de cercetare şi proiectele educaţionale 
iniţiate de SIVECO Romania se nasc din aşteptările clienţilor noştri. Am 
reuşit să dezvoltăm pe termen lung şi să extindem la nivel internaţional 
reţeaua de clienţi şi parteneriate, să ne menţinem poziţia de lider 
în domeniile ERP, eBusiness, eLearning, eGovernment, eHealth, 
eAgriculture, eCustoms, să îmbunătăţim performanţele sociale şi să 
cultivăm principiile dezvoltării sustenabile.

În cadrul companiei SIVECO Romania, activitatea de cercetare 
este derulată prin intermediul personalului propriu de Cercetare-
Dezvoltare, rezultatele fiind preluate de departamentele operaţionale 
în vederea dezvoltării de produse software noi, destinate exploatării 
comerciale şi îmbunătăţirii continue a produselor din portofoliu.

Conform strategiei de dezvoltare a companiei, sunt prioritare investiţia 
în cercetare-dezvoltare şi transformarea rezultatelor cercetării şi 
experienţei acumulate în produse inovative care răspund cerinţelor 
pieţei.

1. eLearning

DIRECŢIILE 
DE 
CERCETARE, 
DEZVOLTARE 
ŞI INOVARE 
APLICATE CU 
PRIORITATE 
ÎN CADRUL 
COMPANIEI

» Platforme moderne de învăţare la distanţă şi învăţare asistată de 
calculator

» Dezvoltare şi diversificare de conţinut pentru eLearning
» Sisteme de management a cunoştintelor integrate cu celelalte 

produse ale companiei.
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» Sisteme de management al informaţiei în serviciile publice de 
sănătate.

2. eHealth

» Dezvoltarea unor soluţii complete de securitate pentru arhitecturi 
distribuite de tip SOA.

3. Securitatea informaţiei

VÂRSTELE
SIVECO Romania
 

PROIECTE 
MAJORE DE 
CERCETARE 
ŞI 
DEZVOLTARE

S-a înfiinţat SIVECO Romania.

Compania dezvoltă propriul sistem informatic integrat denumit 
SIVECO Applications, una din cele mai valoroase aplicaţii de management al 
resurselor companiei (Enterprise Resource Planning, ERP), perfect adaptată 
pieţei româneşti.

1992

1994

Repere
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Dacă până în acest an compania a fost orientată mai ales către exportul 
de soluţii şi servicii IT, din acest moment SIVECO Romania abordează, prin 
propriile produse informatice, şi proiecte complexe, de anvergură, din care se 
dezvoltă ulterior aplicaţiile eLearning, eHealth, eCustoms şi eAgriculture.

Participarea în consorţiu cu Bull la primul proiect de anvergură, în 
acel moment cel mai mare dezvoltat în industria românească de profil: 
informatizarea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa.

• Debutul proiectului SIVABON, pentru Biroul de Credit. Aplicaţia este 
un instrument de management al informaţiei referitoare la riscul de 
creditare

• Debutul proiectului de implementare a unei soluţii complete pentru 
gestionarea tuturor aspectelor operaţionale interne ale companiei Petrom 
S.A.

Debutul proiectului platformei software AeL, destinată sprijinirii procesului 
de învăţare prin mijloace informatice moderne. Bazat pe principii ale psiho-
pedagogiei moderne, AeL oferă profesorilor un instrument de predare 
alternativ, menit să sporească gradul de interactivitate şi de creativitate la 
clasă.

• Debutul proiectului Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) în consorţiu cu 
HP, IBM, Compaq

• Lansarea produselor SIVABON şi SIVADOC, sistem de gestiune a 
documentelor şi a fluxurilor de lucru.

• Debutul proiectului Sistem Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale 
de Sănătate, dezvoltat pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS). Aplicaţia îmbunătăţeşte modul de administrare a fondului, precum 
şi creşterea calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice. Proiectul se 
desfăşoară în parteneriat cu HP România

• Debutul proiectului Căile Ferate Române, ce implică realizarea unui 
sistem financiar-contabil integrat. Proiectul se desfăşoară în parteneriat 
cu Oracle România, HP România şi S&T România

• Soluţiile software SIVECO Romania ajung la peste 300 de clienţi mari, 
organizaţii din ţară şi din străinătate.

Este lansat AeL Enterprise, Learning Content Management System dedicat 
companiilor.

•  În premieră în România: primul export românesc de know-how în domeniul 
proiectelor informatice complexe

• SIVECO Romania participă la reformarea sistemului educaţional din 
Cipru. În cadrul proiectului, derulat în colaborare cu HS DATA Ltd. şi HP, 
SIVECO Romania furnizează platforma educaţională AeL şi conţinut 
educaţional multimedia

•  SIVECO Romania participă la reformarea sectorului sănătăţii din Bulgaria, 
contribuind la implementarea sistemului informatic integrat pentru Fondul 
Naţional de Asigurări de Sănătate din această ţară

• Debutul proiectului Sistem IT al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA), cerinţă obligatorie a Uniunii Europene. Proiectul se 
desfăşoară în parteneriat cu ABG Ster-Project din Polonia.

1997

1998

1999

2000

2001

2004

2005

2006
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Anul demarării proiectelor europene. Compania este prezentă pe piaţa unică 
prin soluţii software de ultimă generaţie şi care îndeplinesc cerinţele UE. 
SIVECO Applications 2010, SIVADOC 2010 şi noile versiuni ale aplicaţiilor de 
eLearning, eTraining, eHealth, eCustoms, eAgriculture, eBanking&Finance 
sunt special concepute pentru piaţa europeană.

• Finalizarea cu succes a proiectului NHIF din Bulgaria 

• Dezvoltarea produsului propriu SIVECO Ballance ScoreCard

• Lansarea produsului iTAX Collect 

• Continuarea Proiectului de informatizare a învăţământului din mediul rural 

• Continuarea Proiectului 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; formarea a 40.000 profesori)

• Finalizarea Proiectului de eLearning din Republica Moldova şi demararea 
unui proiect de eLearning la nivel naţional

• Derularea de proiecte de eLearning, eAgriculture, eCustoms în Cipru, 
Turcia, Emiratele Arabe Unite.

Ne-am dezvoltat şi am evoluat prin proiecte complexe, iar expertiza recunoscută 
pe care o deţinem în dezvoltarea, implementarea şi integrarea de soluţii 
software ne recomandă drept un partener de nădejde pentru orice companie de 
pe piaţa Uniunii Europene.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

2007

2008

CRITERII DE 
PERFORMANŢĂ 
RELEVANTE PENTRU 
ACTIVITATEA DE 
CERCETARE A COMPANIEI 
SIVECO Romania

» Contribuţia inovaţiei la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor 
precum şi la creşterea capacităţii companiei de a anticipa şi de a 
răspunde noilor aşteptări sau cerinţe ale clienţilor şi pieţelor cărora ne 
adresăm

» Potenţialul social al inovaţiei şi beneficiul social generat de dezvoltarea 
de produse software inovative

» Produse, tehnologii şi studii rezultate din activităţi de cercetare, 
bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi 
tehnologice, precum şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-
dezvoltare,  comandate de beneficiar

» Lucrări tehnico-ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau 
prezentate la conferinţe internaţionale

» Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, 
proceduri, metodologii noi sau perfecţionate

» Premii naţionale şi internaţionale obţinute drept recunoaştere a 
caracterului inovativ, a calităţii sau impactului social al produselor 
software proiectate şi dezvoltate de către companie.
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Impactul social al programelor de cercetare şi dezvoltare ale 
SIVECO Romania este dat de domeniul, obiectivele vizate şi amploarea 
acestora. Soluţiile eLearning şi eHealth, aplicaţiile software de învăţare 
asistată de calculator au o contribuţie semnificativă la reforma sistemelor de 
educaţie şi de sănătate din România şi din alte ţări în curs de dezvoltare.

PROGRAME DE CERCETARE 
ŞI DEZVOLTARE CU IMPACT 
SOCIAL DEOSEBIT

A debutat Sistemul Educaţional Informatizat (SEI). Ulterior, soluţiile de 
eLearning ale SIVECO Romania au fost dezvoltate, diversificate şi exportate 
în ţări precum Cipru, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Liban, Moldova, 
contribuind la reforma educaţiei în aceste regiuni.
(Vezi secţiunea Sustenabilitate: beneficiile sociale ale produselor)

A debutat Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate (SIUI). Ulterior, aplicaţiile eHealth dezvoltate de SIVECO Romania 
au fost diversificate şi adaptate pentru reforma sistemelor de sănătate şi din 
alte ţări, precum Bulgaria.

• SALVAT, sistem avansat de e-Learning pentru o facultate tehnică
• eDRAW - Mediul virtual pentru predarea artei.

Dezvoltarea conţinutului digital pentru sprijinirea şi susţinerea 
învăţământului asistat de calculator.

• Dezvoltarea şi testarea unui sistem automat de analiză a riscului, diagnoză 
şi decizie pentru asistarea actului medical

• Dezvoltarea unui portal avansat de eLearning pentru instituţii de învăţământ 
superior

• Dezvoltarea şi testarea unui sistem automat de analiză a riscului, 
diagnoză şi decizie pentru asistarea actului medical - proiect pilot. 
(Vezi şi programele educaţionale iniţiate sau susţinute de către SIVECO Romania, 
în Capitolul Comunitate: educaţie, civism corporatist, sustenabilitate)

• eduTubePlus - Formarea unei biblioteci de conţinut video, urmată de 
integrarea platformelor AeL, cu platforma partenerului Lecite TV (A 
European curriculum related video library and hybrid e-services for the 
pedagogical exploitation of video in class)

• ASPECT - evaluarea standardelor de conţinut educaţional existente şi 
elaborarea metodologiei de implementare de metadate; implementarea în 
10 şcoli (Adopting Standards and Specifications for Educational Content).

2001

2004

2005

2006

2007

2008

Repere
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Produsele dezvoltate de companie sunt disponibile în variante comerciale 
şi sunt exploatate din punct de vedere economic, având la activ un număr 
semnificativ de instalari la clienţi din ţară şi străinătate. Calitatea şi gradul 
de inovare ale produselor noastre au fost recunoscute prin numeroase 
premii naţionale şi internaţionale.

VÂRSTELE SIVECO Romania
 

RECUNOAŞTEREA 
PERFORMANŢEI ÎN 
CERCETARE ŞI DEZVOLTARE 
ÎN INDUSTRIA DE SOFTWARE

SIVECO Applications, „Best of CERF” la categoria „Sisteme ERP”.

SIVECO Applications primeşte Diploma de Excelenţă la BINARY, „Best 
software application”, la secţiunea „Sisteme informatice de managementul 
întreprinderii”.

• AEL 3.0 eLearning platform primeşte Diploma de Excelenţă la BINARY

• AEL primeşte Premiul de Excelenţă acordat de IDG Romania, pentru 
„Contribuţia la alinierea sistemului românesc de educaţie la standardele 
europene”

• SIVECO Applications v 6.0 primeşte „Best of CERF” la categoria „Business 
Software”.

• Platforma AeL primeşte reconfirmarea valorii sale internaţionale la 
EDUCA (Berlin, decembrie 2003) şi World Summit for International Society 
(Geneva, decembrie 2003)

• SIVADOC, platforma de management al documentelor şi fluxurilor de lucru 
primeşte „Premiul pentru cel mai bun soft aplicativ” (din categoria sa), la 
BINARY

• Componenta de Managementul Producţiei din cadrul Sistemului Informatic 
Integrat primeşte Premiul de Excelenţă pentru soft aplicativ, acordat 
de IDG România la cea de-a noua ediţie a Romanian Computer Show 
(ROCS).

• SIVECO Applications, „Prima soluţie EAS pregătită pentru denominarea • 
monedei naţionale”, ROCS

• Platforma AeL-Advanced eLearning este nominalizată de către Comisia 
Europeană pentru Information Society Prizes (European IST Prizes)

• SIVECO Applications, „Best EAS software applications”, BINARY.

1999

2001

2002

2003

2004

Repere
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• SIVADOC, câştigătoare în cadrul secţiunii „Document Management” a 
Premiilor IT&C Galaţi

• „Best Bridge over the Digital Divide”, pentru proiectul SEI, în cadrul Galei 
Premiilor PC World

• Lecţiile AeL câştigă World Summit Award

• Platforma AeL este nominalizată la premiile „eAwards for eGovernment”

• „Premiul de excelenţă” oferit de revista COMUNIC@ŢII Mobile

• SEI/AeL, Honourable Mention la eEurope Awards for eGovernment

• SIVECO Applications, „Premiul de excelenţă” la Gala Premiilor PC World

• „Premiul de excelenţă” al Romanian Computer Show (RoCS).

•  SIVECO Business Analyser, „Premiul pentru cea mai bună soluţie software 
de tip e-business”, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

• „Premiul pentru calitate şi tehnologie”, categoria „Platină”, Frankfurt

• SIVECO Applications, „Premiul de excelenţă”, Gala PC World

• „Premiul de Excelenţă” la categoria IT&C, Gala Premiilor de Excelenţă a 
revistei Intercity

• Premiul de excelenţă “Investiţii inovative realizate pe plan local”, OECD, 
Viena

• SEI, „Premiul de excelenţă în Managementul Proiectelor”, acordat de 
International Project Management Association (IPMA) şi Asociaţia Project 
Management România (APMR)

•  SEI, Premiul „Serviciul public al anului”, Gala Comunic@tii Mobile.

•  AeL Content, nominalizat la concursul ICT Prizes organizat anual de către 
Consiliul European pentru Ştiinţe Aplicate, Tehnologie şi Inginerie (Euro-
CASE)

•  SIVECO Applications 2010, Premiul PC World România „100 Best Products 
of 2006”, Gala PC World

•  Diplomă de excelenţă cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înfiinţare, pentru 
contribuţia la dezvoltarea conţinutului digital bazat pe noile tehnologii în 
sprijinul procesului de învăţământ, Universitatea din Bucureşti, Facultatea 
de Litere;

• Diplomă pentru prezenţa deosebită în cadrul celei de-a XVI-a ediţii a 
expoziţiei şi conferinţei CERF

•  SIVECO Applications 2010, soluţie informatică premiată în cadrul Premiillor 
IT&C Galaţi 2007, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

• SEI implementat în România este considerat a fi una dintre cele mai 
importante realizări din lume în domeniul managementului de proiecte 
de către Asociaţia Internaţională de Project Management (IPMA)

• Locul 1 la categoria „Cercetare, Dezvoltare şi High Tech” în Topul Excelenţei 
în Afaceri al CCIR, ediţia a XIV-a.

• Premiul „European IT Excellence 2008” la categoria Independent Software 
Vendors (ISV), Vertical Market, acordat pentru contribuţia la implementarea 
proiectului de informatizare a educaţiei în România

• Locul 1 la categoria Cercetare-Dezvoltare şi High Tech în topul firmelor, 
CCIB, ediţia a XV-a, şi CCIR, editia a XV-a

• Premiul pentru proiectul de informatizare al APIA  la Gala RoCS, 2008

• Microsoft World Certified Partner

• Diploma pentru Locul 3 pe Domeniul “Consultanţă şi furnizare de alte 
produse software”, Consiliul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii.

2005

2006

2007

2008
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» Pentru SIVECO Romania, beneficiul social al programelor educaţionale şi 
al proiectelor de cercetare şi dezvoltare este determinat în mare măsură 
şi de parteneriatele cu instituţii de învăţământ şi de cercetare precum şi cu 
companii IT recunoscute pentru implicarea lor în Cercetare-Dezvoltare.

» Ne onorează colaborarea cu instituţii precum Universitatea Politehnică 
Bucureşti (UPB), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică 
(ICI), ORT Franţa, European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics, Franţa (GEIE ERCIM), Academia de Studii Economice, 
Bucureşti (ASE), MEIR Hospital, Israel, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

» Extrem de benefică se dovedeşte colaborarea în programe educaţionale 
iniţiate de organizaţii neguvernamentale precum Asociaţia Română de 
Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR), Asociaţia Pro Democraţia şi 
World Vision.

(Vezi Capitolul Comunitate: educaţie, civism corporatist, sustenabilitate)

» Ne motivează şi ne bucurăm de experienţa în domenii IT de avangardă a 
unor companii multinaţionale renumite, precum Intel, IBM România, HP 
România, Oracle România, Bull România, Datamat Italia.

» SIVECO Romania este partener United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO).

» SIVECO Romania este partener al Comisiei Europene în următoarele 
proiecte de cercetare:

• eDRAW, Virtual collaborative environment for art teaching

• Advancing Clinico-Genomics Trials on Cancer (ACGT)

• Automated Legal Intelligent System (ALIS)

• Local Development Cooperation Actions Enabled By Semantic Technology 
(LD-CAST)

• Health Level Seven (HL 7), asociaţie profesională creată în scopul 
promovării în România a unor standarde medicale unitare utilizate la nivel 
internaţional.

» Irina SOCOL, Preşedinte şi Director General al companiei SIVECO Romania, 
face parte din Grupul Consultativ în domeniul Tehnologiilor Societăţii 
Informaţionale (ISTAG) al Uniunii Europene.

PARTENERIATE 
PENTRU 
CERCETARE, 
EDUCAŢIE ŞI 
REFORMĂ
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Societatea modernă este tot mai complexă. Instituţiile sociale şi 
instrumentele democraţiilor de azi sunt tot mai complicate şi dificil de utilizat.

Pentru a supravieţui, pentru a fi funcţional şi a obţine performanţă, individul 
trebuie să facă faţă tot mai multor provocări şi necunoscute. În multe dintre 
aceste situaţii, şansa este reprezentată de cunoaştere şi informaţie. Acestea 
ne permit să facem faţă cerinţelor lumii moderne dar să ne şi bucurăm, 
totodată, de prosperitate şi de democraţie.

În mare măsură, accesul la cunoaştere şi la informaţie este facilitat 
de industria IT, de noile tehnologii pe care ea le oferă în domeniul 
echipamentelor hardware şi al aplicaţiilor software.

Industria IT este nu doar un domeniu al inovaţiei tehnologice ci şi unul al 
avangardei sociale şi culturale. Astăzi, tehnologiile informaţiei ne oferă cele 
mai accesibile, mai populare şi mai eficiente instrumente educaţionale şi de 
comunicare. Echipamentele hardware tot mai puternice şi tot mai ieftine, 
aplicaţiile software şi Internetul au schimbat ireversibil modul în care 
comunicăm, relaţiile sociale, raportul cu autoritatea, relaţiile dintre indivizi 
şi instituţiile statului. Accesul facil la informaţie, instrumentele extrem de 
puternice de calcul, de stocare, de clasificare, de prelucrare şi de regăsire a 
informaţiei disponibile online la preţuri nesemnificative sau, adesea, gratuit, 
oferă oamenilor ceea ce statul nu poate decât să garanteze formal: dreptul 
la informaţie, dreptul la educaţie şi dreptul la cultură.

Civilizaţia secolului al XX-lea s-a bazat, mai mult decât oricare 
alta dinaintea ei, pe informaţie, învăţământ, ştiinţă, cultură, pe 
scurt: pe cunoaştere, ca şi pe acel sistem de guvernare care, 
prin vo caţie, permite accesul tuturor la cunoaştere - democraţia. 
... per fec ţionarea accelerată a tehnicilor de transmitere a informaţiei, ca şi 
creşterea continuă a numărului beneficiarilor ei fac, o dată mai mult, din 
secolul al XXI-lea, o eră în care informaţia va deveni elementul central 
 al civilizaţiei.

Jean-François Revel, politolog, fost director al revistei L’Express

... minunatele tehnologii ale comunicaţiilor care ne-au adus Internetul îi pun 
aproape în imposibilitate pe tirani de a-şi mai ţine popoarele în beznă sau sub 
tăcere.

Todd G. Buchholz, economist 
fost director de politici economice al Casei Albe

Bazele de date online, bibliotecile virtuale, Internetul şi reţelele locale, 
browser-ele şi motoarele de căutare, poşta electronică şi chat-ul, serverele 
publice şi serviciile publice de hosting, forumurile, grupurile şi celelalte tipuri 
de comunităţi virtuale, mediul web, site-urile web, blogging-ul, aplicaţiile 
wiki, aplicaţiile open source sunt nu doar inovaţii tehnologice, instrumente 
de comunicare sau modalităţi de petrecere a timpului liber, ci, realmente, 
instrumente ale democraţiei moderne.

Industria IT generează 
schimbare socială şi încurajează 
participarea la viaţa publică

Industria IT şi democraţia “

“
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Industria IT încurajează 
creativitatea

De la creativitate la produsul 
creativ

În pledoaria sa pentru prima lege federală a dreptului de autor adoptată în 
Statele Unite, Preşedintele George Washington argumenta că aceasta va 
determina o creştere a capitalului de cunoaştere, cunoaşterea fiind pentru o 
ţară calea cea mai sigură pentru fericirea publică.

John Howkins, consultant strategie de afaceri, expert guvernamental 
politici pentru industriile creative fondator Adelphy Charter on Creativity, 

Innovation and Intellectual Property
 

Prin natura lor, industria IT şi, în particular, industria de software ţin de 
ceea ce se numeşte economie creativă. Conform Alianţei Internaţionale 
a Proprietăţii Intelectuale (IIPA), industria de software este clasificată în 
categoria industriilor copyright-ului, ce reuneşte acele activităţi comerciale 
care produc în principal proprietate intelectuală (în afară de industria de 
software, din această categorie mai fac parte industria jocurilor pentru 
computer, a publicităţii, a produselor cultural-artistice ş.a.)

De asemenea, IT este una dintre cele mai importante industrii ale 
patentelor, domeniu ce reuneşte activităţile economice bazate pe inovaţie 
şi înregistrarea şi comercializarea de patente. Iniţial, din punct de vedere 
juridic programele software nu erau considerate proprietate intelectuală, 
neputând fi protejate decât prin legile privitoare la contractele comerciale 
şi la obligaţiile de confidenţialitate. Primele reglementări care au 
recunoscut aplicaţiilor software statutul de proprietate intelectuală au fost 
The Copyright Act, din 1976 din SUA, şi The European Union’s Directive on 
Computer Programs, din 1991, introdusă şi în legislaţia britanică. Se poate 
spune că astăzi programele software sunt recunoscute în toată lumea 
drept proprietate intelectuală. În schimb, în acest moment doar în SUA 
aplicaţiile software pot fi patentate.

Un moment semnificativ în industria de software îl reprezintă cazul Diamond 
vs. Diehr, judecat în 1981 de către Curtea Supremă a SUA. Cu această 
ocazie, instanţa a considerat că, într-adevăr, un program software poate 
îndeplini cele 3 criterii necesare pentru a fi patentat: elementele de noutate, 
procedurile inovative şi utilitatea sau aplicaţia tehnică.

Dincolo de controversele privind patentarea aplicaţiilor software, industria 
IT rămâne unul dintre domeniile cele mai creative dezvoltate vreodată de 
inteligenţa umană. Trei argumente probează această afirmaţie: investiţiile 
uriaşe în cercetare şi dezvoltare ale companiilor, numărul de inovaţii şi 
patente, şi impactul social al inovaţiei IT, capacitatea nemaiîntâlnită a 
industriei de a genera schimbare socială.

Oamenii cu idei - cei care posedă idei - au devenit mai puternici decât cei care 
lucrează cu maşini-unelte şi, adesea, ei sunt mai puternici decât cei care deţin 
maşini-unelte.
Creativitatea nu presupune în mod necesar o activitate economică. Ea se 
transformă într-o activitate comercială în momentul în care generează idei cu 
implicaţii economice sau produse care pot fi comercializate. Este greu de definit 
această trecere de la abstract la concret, de la idee la produs... În general, 
această transformare are loc atunci când o idee este identificată ca atare, 
capătă o denumire şi este aplicată, putând fi astfel deţinută ca proprietate şi 
comercializată. Rezultatul este produsul creativ, pe care îl definim drept un bun 
ori un serviciu comercial obţinut în urma unui proces creativ şi care are valoare 
comercială.

John Howkins

Industria IT generează inovaţie şi 
progres tehnologic

“

“
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Implicarea industriei IT în educaţie nu este una conjuncturală. Cele două 
domenii depind, de fapt, unul de celălalt. Pe de o parte, este general recunoscut 
faptul că sistemul educaţional actual nu mai răspunde aşteptărilor societăţii 
de astăzi. Inadecvarea sistemului educaţional, analfabetismul informatic şi 
lipsa accesului la educaţie pentru milioane de oameni sunt recunoscute 
drept probleme globale. Noile tehnologii ale informaţiei găsesc nenumărate 
soluţii la aceste probleme. Toţi liderii globali ai industriilor de software şi 
de echipamente hardware au programe şi strategii pe termen lung dedicate 
educaţiei.

Pot oare oamenii să ţină pasul cu invenţiile care fac ca activităţile şi rolurile 
tradiţionale să devină ceva învechit? Pot ei oare să înveţe singuri suficient de 
repede ca să nu fie depăşiţi de epoca computerizată şi postcomputerizată? ... 
Lumea de azi ne pune în faţă atât de multe posibilităţi încât nu putem prevedea 
ce vom face noi şi cu atât mai puţin ce vor face copiii noştri. Aceştia nu mai 
sunt crescuţi de către oameni care cunosc lumea, nu pentru că părinţii s-ar 
fi prostit sau s-ar fi lenevit, ci pentru că lumea a devenit prea mare ca să mai 
poată fi cunoscută pe deplin. Părinţii trebuie în cele din urmă să-şi înveţe 
copiii cum să se descurce în condiţii de incertitudine, nu cum să-şi asigure 
stabilitatea.

Todd G. Buchholz, economist 
fost director de politici economice al Casei Albe

Revoluţia informatică poate juca un rol considerabil în viaţa noastră, transformând 
învăţarea în recreaţie şi recreaţia în învăţare. Problemele şomajului, îndeosebi 
în rândul tinerilor, îşi vor găsi astfel cu certitudine soluţii neaşteptate.

Basarab Nicolescu, cercetător în domeniul fizicii teoretice, preşedintele 
Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare, Franţa

Pe de altă parte, industria IT însăşi nu are decât de câştigat în urma 
investiţiilor în educaţie. Proiectele educaţionale dezvoltate în cadrul 
industriei sunt concepute pentru a susţine pe termen lung capitalul uman şi 
programele de cercetare ale companiilor.

Industria IT sprijină reforma 
sistemului educaţional

“

“
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Misiunea companiei SIVECO Romania este aceea de a rămâne principalul 
furnizor şi integrator de soluţii ERP, eBusiness, eLearning, eGovernment, 
eHealth, eAgriculture, eCustoms din România şi de a deveni unul dintre 
liderii regionali în domeniul dezvoltării de soluţii software.

În acţiunile, deciziile şi politicile sale, SIVECO Romania se raportează şi 
îşi asumă responsabilităţile legale pe care le are ca societate comercială, 
precum şi un set de valori, principii etice şi standarde de management 
etic.

În politicile şi procedurile sale interne, în deciziile şi acţiunile pe care 
le întreprinde, compania SIVECO Romania îşi asumă responsabilităţi 
legale şi morale specifice faţă de toate grupurile cu care interacţionează 
economic şi social, faţă de toate grupurile care o pot influenţa sau pe care 
le poate influenţa direct sau indirect prin acţiunile sale.

Principalele grupuri la care ne raportăm, grupurile cointeresate strategice, 
sunt: clienţii şi utilizatorii produselor noastre, grupurile care beneficiază 
de produsele şi serviciile noastre, partenerii de afaceri şi furnizorii, 
angajaţii, acţionarii şi comunitatea.

Misiune

Grupuri cointeresate

În politicile de afaceri, în strategia de dezvoltare, în acţiunile şi proiectele 
sale, SIVECO Romania se raportează la trei valori centrale: calitate, 
inovaţie şi sustenabilitate. Cele trei valori sunt repere în toate obiectivele, 
activităţile şi programele noastre. Cele trei valori se regăsesc în beneficiile 
pe care le generăm pentru toate principalele grupuri cointeresate la care 
ne raportăm, clienţi şi parteneri, angajaţi, acţionari şi comunitate.

Cele trei valori se regăsesc cu precădere în responsabilitatea de a genera 
profit legal şi dezvoltare pe termen lung; în obligaţiile legale şi morale, 
contractuale şi informale privitoare la calitatea produselor şi serviciilor pe 
care le oferim; în obligaţia de a proteja mediul; în responsabilitatea socială 
de a investi în inovaţie şi în educaţie de care să beneficieze atât clienţii şi 
angajaţii noştri cât şi societatea în ansamblu; în responsabilitatea socială 
de a contribui la progresul tehnologic al mediului IT din România.

VALORILE
SIVECO Romania
CALITATE, INOVAŢIE, 
SUSTENABILITATE
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SIVECO Romania îşi înţelege şi asumă obligaţiile legale şi morale pe care 
le are ca societate pe acţiuni, obligaţii de a genera profit şi dezvoltare în 
condiţiile legii şi în acord cu interesele acţionarilor.

Dincolo de obligaţiile legale, SIVECO Romania îşi înţelege obligaţiile etice pe 
care le are ca organizaţie economică, precum şi responsabilităţile sociale 
pe care le are ca lider în industria românească de software.
Ne asumăm responsabilităţile faţă de toate grupurile de care depinde 
dezvoltarea noastra sau care pot fi influenţate de deciziile noastre: acţionari, 
clienţi şi parteneri de afaceri, angajaţi şi comunităţi.

SIVECO Romania îşi înţelege şi asumă obligaţiile legale şi morale pe care 
le are ca instituţie ce desfăşoară activităţi economice într-o societate 
democratică şi în condiţiile pieţei deschise europene. În activităţile noastre 
sunt determinante respectul faţă de lege şi faţă de principiile fundamentale 
ale statului de drept şi ale economiei de piaţă, drepturile fundamentale ale 
omului şi principiile concurenţei libere şi corecte.
SIVECO Romania este conştientă şi acţionează pentru a răspunde marilor 
provocări pe care piaţa globală le ridică mediului de afaceri: accesul la 
informaţie şi la educaţie, ineficienţa sistemului educaţional tradiţional, 
decalajele educaţionale şi integrarea în societatea informaţională, lupta 
anticorupţie, încălzirea climei şi responsabilităţile faţă de mediu.

SIVECO Romania îşi defineşte obiective şi strategii de dezvoltare pe termen 
lung, având în vedere atât interesele acţionarilor cât şi aşteptările clienţilor 
şi ale comunităţilor cu care interacţionează.
Investiţia în educaţie şi în cercetare precum şi preocuparea faţă de calitate 
şi faţă de mediu fac parte din strategiile de dezvoltare ale SIVECO Romania. 
Investind în educaţie, creăm un capital de cunoaştere şi de inovaţie de care 
beneficiază atât clienţii şi utilizatorii produselor noastre cât şi angajaţii, 
studenţii, profesorii şi instituţiile de învăţământ cu care colaborăm.

Guvernare corporatistă

Responsabilitate socială şi 
management orientat către 
grupurile cointeresate

Civism corporatist

Dezvoltare sustenabilă

PRINCIPIILE ETICE ALE 
SIVECO Romania
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REGLEMENTĂRI, 
STANDARDE, 
PROCEDURI

SIVECO Romania a luat măsuri pentru a cunoaşte şi a aplica în mod corect 
legislaţia şi reglementările în vigoare. Astfel, în afara personalului angajat 
specializat, în cadrul companiei funcţionează un sistem informatic conţinând 
legislaţia românească la zi. Baza de date este actualizată zilnic, iar accesul 
este permis tuturor angajaţilor care în cadrul activităţilor desfăşurate au 
nevoie de informaţii cu caracter juridic. De asemenea, ori de cate ori este 
necesar, compania apelează pentru consultanţă juridică la serviciile unor 
firme de prestigiu.

SIVECO Romania a aderat la o serie de alianţe globale de bune practici în 
afaceri, ale căror standarde şi principii etice şi le asumă: United Nations 
Global Compact, sub egida United Nations Development Programme 
(UNDP), şi Partnership Against Corruption Intiative (PACI), sub egida World 
Economic Forum.

ISO 9001, standard pentru sistemul de management al calităţii, implementat 
şi recertificat periodic.
(Vezi Capitolul Clienţi: calitate, inovaţie, responsabilitate)

ISO 14001, standard pentru sistemul de management de mediu, în curs de 
implementare.
(Vezi secţiunea Sustenabilitate: responsabilitate faţă de mediu)

ISO 27001, standard pentru securitatea informaţiei, în curs de 
implementare.

Compania SIVECO Romania şi-a definit proceduri interne dedicate 
managementului şi angajaţilor cu privire la standardele de calitate, normele 
de siguranţă în muncă, integritate şi responsabilitatea faţă de mediu.

Standarde internaţionale de bune 
practici în afaceri

Standarde de management

Proceduri
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DE LA VALORI LA 
BUNE PRACTICI. 
VALORI ŞI 
RESPONSABILITĂŢI 
ALE COMPANIEI
SIVECO Romania

• Calitate

• Inovaţie

• Sustenabilitate

• Guvernare corporatistă

• Responsabilitate socială şi management orientat către grupurile 
cointeresate

• Civism corporatist

• Dezvoltare sustenabilă

Principalele legi care reglementează activitatea companiei:

• Legea Societăţilor comerciale nr. 31/1990 actualizată

• Codul muncii şi reglementările conexe

• Legea Concurenţei nr. 21/1996.
Standarde internaţionale de bune practici în afaceri:

• Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

• United Nations Global Compact.
Standarde de management etic:

• ISO 9001:2000, standard de management al calităţii, implementat şi 
recertificat periodic

• ISO 14001, standard de management al mediului, în curs de 
implementare

• ISO 27001, standard pentru securitatea informaţiei, în curs de 
implementare.

Proceduri:
Proceduri interne dedicate managementului şi angajaţilor cu privire la 
standardele de calitate, normele de siguranţă în muncă, integritate şi 
responsabilitatea faţă de mediu.

Valori

Principii etice

Reglementări, standarde,
proceduri
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• Acţionari
• Clienţi şi utilizatori ai produselor
• Parteneri de afaceri şi furnizori
• Angajaţi
• Comunitate.

• Definirea de strategii de dezvoltare pe termen lung, în acord cu 
interesele acţionarilor

• Îndeplinirea cerinţelor explicit definite şi negociate ale clienţilor şi 
întâmpinarea nevoilor lor respectând prevederile legislaţiei în vigoare

• Deschiderea către furnizori şi colaboratori promovând relaţii de 
parteneriat pe termen lung

• Educarea continuă şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale 
angajaţilor

• Conştientizarea şi responsabilizarea angajaţilor privind managementul 
calităţii şi al mediului

• Dezvoltarea pe termen lung în acord cu aşteptările şi interesele 
comunităţilor

• Promovarea principiilor eticii în afaceri şi respectul faţă de mediu
•  Implicarea în educaţie, în cultură şi în viaţa comunităţii.

• Atingerea ţintelor economico- financiare anuale, atât la nivelul 
companiei cât şi la nivelul fiecărui departament

• Menţinerea certificării ISO 9001 şi implementarea ISO 14001 şi 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

• Menţinerea certificării ISO 9001
• 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

• 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

• Crearea în mediul universitar şi în societatea civilă a unor parteneriate 
strategice în scopul promovării unor valori comune şi a bunelor practici 
în afaceri

• Investiţii în cercetare şi în programe educaţionale în scopul reformării 
metodelor de predare şi al încurajării inovaţiei şi performanţei

• Implementarea  ISO 14001, monitorizarea şi minimizarea impactului 
asupra mediului.

Grupuri cointeresate

Responsabilităţi

Obiective
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ADLIC 2001 „Best Practice”, Bruxelles, conferinţa internaţională de 
eGovernment.

„Best investor in people”, CODECS.

Programul SEI/AeL câştigă „Honourable Mention la eEurope Awards for 
eGovernment”.

Cea mai transparentă conduită a unei companii în domeniul concurenţei, 
CEFTAC.
• Distincţia a fost acordată cu ocazia celei de-a doua ediţii a Galei 

Platformei CEFTAC organizată de EUROLINK-Casa Europei, organizaţie 
neguvernamentală care susţine prin programe de informare şi educare 
publică integrarea României în Uniunea Europeană. Platforma CEFTAC 
acordă anual distincţii unor companii româneşti din diverse sectoare de 
activitate, ca o recunoaştere a efortului pe care acestea îl depun în vederea 
creării unui mediu de afaceri local stabil, transparent şi competitiv.

• Aderarea la Parteneriatul pentru Combaterea Corupţiei.

• Sistemul Educaţional Informatizat din România este considerat a 
fi una dintre cele mai importante realizări din lume în domeniul 
managementului de proiecte de către Asociaţia Internaţională de 
Project Management (IPMA) - Cracovia, 2007 

• Nominalizarea SIVECO Romania pentru performanţele deosebite din 
2006, de către Enterprise Investors drept “The Most Effective Company” 
în cadrul Galei Ventura – Varşovia, 2007 

• Premiul de excelenţă pentru cele mai mari investiţii în cercetare şi 
dezvoltare, RoCS, 2007

• Cel mai bun partener al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti - a treia ediţie consecutivă care stabileşte acest statut

• Participare Task Force PACI, la Sankt Petersburg
• Irina Socol: Vocaţia întreprinzătorului de succes, Revista Balcanii şi 

Europa
• Diploma pentru Consultanţă şi furnizare de produse software acordat 

SIVECO Romania de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

2001

2004

2005

2006

2007

2008

Repere

VÂRSTELE
SIVECO Romania

EXCELENŢĂ ÎN BUNE 
PRACTICI ŞI ÎN GUVERNARE 
CORPORATISTĂ
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Strategia de dezvoltare sustenabilă a companiei SIVECO Romania acordă 
un rol important parteneriatelor cu societatea civilă. Aceste parteneriate 
vizează programe de civism corporatist şi proiecte de cercetare.
Iniţiem, participăm şi sprijinim dialogul în diverse forme cu parteneri 
sociali şi cu mediul de afaceri, cu organizaţii sau instituţii preocupate de 
progresul social, de educaţie şi de inovaţie tehnologică.

• Partener al proiectului de conferinţe civice „Despre buna folosinţă a 
democraţiei”, iniţiat de ARDOR

• Partener al proiectului „Parlamentul tinerilor”, iniţiat de Asociaţia Pro 
Democraţia.

• Membră a Asociaţiei Europene pentru Tehnologia Informaţiei (European 
Information Technology Association, EITA)

• Partener al Asociaţiei Informaticienilor din Administraţia Publică din 
România (ANIAP)

• Membră a Asociaţiei Române pentru Industria Electronică şi Software 
(ARIES)

• Membră a Camerei de Comerţ Româno-Americane (AmCham)

• Membră a Camerei de Comerţ şi Industrie Franco-Română

• Membră a Asociaţiei Project Management România

• Membră a WorldDidac.

Proiecte civice

Parteneriate profesionale

PARTENERIATE 
PENTRU BUNE 
PRACTICI ŞI 
GUVERNARE 
CORPORATISTĂ
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INIŢIATIVA 
PARTENERIATUL 
PENTRU COMBATEREA 
CORUPŢIEI

SIVECO Romania a aderat la Parteneriatul pentru Combaterea Corupţiei în 
anul 2006.

Partnering Against Corruption Initiative (PACI) 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. 
Companiile care aderă la acest pact se obligă să adopte o politică a 
„toleranţei zero” faţă de corupţie şi să elaboreze un sistem intern pentru 
implementarea acestei politici şi pentru control în domeniul integrităţii.

Până la mijlocul lunii septembrie 2008, 139 de companii din toate regiunile 
lumii şi din toate domeniile majore de activitate s-au alăturat Iniţiativei 
Parteneriatului pentru Combaterea Corupţiei. Graţie interesului arătat 
acestui proiect de către Camera de Comerţ Româno-Americană, 20 de 
companii româneşti au aderat la această iniţiativă.

Unul din obiectiele PACI este de a oferi o platformă la nivel internaţional 
pentru crearea unor ghiduri de bune practici în companiile multinaţionale şi 
pentru dezvoltarea unui sistem care să asigure implementarea principiilor 
PACI la nivelul politicilor şi acţiunilor companiilor membre.

Companiile trebuie să interzică orice formă de corupţie.

Sunt interzise orice practici care pot fi considerate acte de corupţie. Prin 
corupţie înţelegem oferirea sau promiterea precum şi solicitarea sau 
acceptarea de foloase necuvenite, fie direct fie indirect, către sau de la 
persoane oficiale, partide, politicieni, candidaţi la alegeri politice sau 
angajaţi din sectorul afacerilor private, cu scopul de a obţine, de a menţine 
sau de a asigura în mod incorect anumite avantaje în afaceri.

Companiile trebuie să implementeze şi, ulterior, să aplice un program 
concret de combatere a corupţiei.
Pentru a fi eficient, un program de combatere a corupţiei trebuie activat 
la niveluri diferite într-o companie, problema corupţiei trebuind să fie 
abordată în codul etic, la nivelul politicilor şi procedurilor interne, la nivelul 
proceselor administrative, în training-uri şi seminarii. Scopul unui astfel 
de program este de a face din politica anticorupţie o practică funcţională  
cotidiană.

Principiile parteneriatului pentru combaterea corupţiei





SECŢIUNEA TREI

SUSTENABILITATE: 
PERFORMANŢĂ, 

INOVAŢIE, MEDIU

SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ
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SIVECO Romania îşi orientează eforturile în direcţia unei dezvoltări durabile, 
atât în ceea ce priveşte performanţele economico-financiare cât şi în ceea 
ce priveşte 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, clienţi şi parteneri, acţionari, 
angajaţi şi comunitate, precum şi cu obligaţiile legale şi morale de protejare 
a mediului. De asemenea, o astfel de strategie trebuie să pună în valoare 
elementele specifice industriei în care operăm, o industrie a inovaţiei şi 
progresului tehnologic, dar şi resursele locale, îndeosebi capitalul uman.

Iată de ce, strategia de dezvoltare sustenabilă a companiei este definită în 
jurul a trei obiective centrale urmărite concomitent:

(1) generarea de profit pe termen lung în paralel cu crearea de oportunităţi 
pentru progresul tehnologic şi pentru absorbţia acestui progres de către 
comunităţi;
(2) investiţii în cercetare şi în educaţie, investiţii care să se reflecte atât în 
dezvoltarea de produse, sub forma beneficiilor sociale ale produselor, cât 
şi în pregătirea angajaţilor şi a viitorilor specialişti în IT;
(3) responsabilitatea faţă de mediu, obligaţie de care ţinem seama în întreg 
lanţul de producţie, de la politicile de achiziţii până la strategiile de dezvoltare 
de produse şi activităţile curente specifice proceselor companiei.

• Contribuţii la dezvoltarea societăţii informaţionale în România prin 
investiţii în activităţi de cercetare şi dezvoltare

• Informatizarea organizaţiilor economice de dimensiuni medii şi mari

• Informatizarea sistemelor de educaţie şi de asigurări de sănătate din 
România

• Replicarea proiectelor de succes pe plan internaţional şi exportul de 
tehnologie românească

• Creşterea numerică şi perfecţionarea profesională a echipei, precum şi 
dezvoltarea expertizei internaţionale

• Creşterea calităţii produselor şi serviciilor

• Dezvoltarea reţelei de parteneri naţionali şi internaţionali

• Responsabilitatea faţă de mediu.

Componente ale strategiei de dezvoltare sustenabilă a 
companiei SIVECO Romania
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Începând din 1999, cifra de afaceri realizată de SIVECO Romania a înregistrat 
creşteri substanţiale în termeni relativi şi în valoare absolută. Ritmul de 
creştere de la un an la altul a fost în medie de 50%.

• 2001  6,5 milioane USD
• 2002  8,6 milioane USD
• 2003  21,5 milioane USD
• 2004  26 milioane USD
• 2005  37 milioane USD
• 2006  42 milioane USD
• 2007  70 milioane USD
• 2008 90 milioane USD

Cifră de afaceri

Cotă de piaţă SIVECO Romania s-a impus în elita caselor de software, concurând cu liderii 
mondiali care operează în ţară. Prezenţa sa în topurile de specialitate a 
devenit o constantă a ultimilor ani.

Conform studiului IDC realizat în anul 2008, SIVECO Romania a deţinut 
în 2007 o cotă de piaţă de 21% din piaţa locală de Enterprise Application 
suite (EAS), fiind liderul caselor româneşti furnizoare de soluţii de afaceri. 
Compania deţinea în 2007 7,8% din piaţa locală de servicii IT.

Din punct de vedere al productivităţii muncii, venitul mediu este de 
aproximativ 100.000 Euro per angajat/an, cifră comparabilă cu cea din 
ţările Uniunii Europene.

SUSTENABILITATE: 
PERFORMANŢĂ ECONOMICO-
FINANCIARĂ ŞI DEZVOLTARE 
PE TERMEN LUNG



SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ38

Consistenţa unei strategii de dezvoltare sustenabilă este dată de 
dezvoltarea de parteneriate economice pe termen lung. Sustenabilitatea 
parteneriatelor este o caracteristică a întregului lanţ de producţie al 
companiei SIVECO Romania.

Au fost dezvoltate sute de relaţii comerciale cu furnizori, clienţi din mediul 
privat şi instituţii ale administraţiei publice, companii multinaţionale 
partenere în cercetare şi dezvoltare de produs. Această politică de 
parteneriate generează dezvoltare sustenabilă în măsura în care determină 
apariţia de locuri de muncă în domeniul IT, încurajează inovaţia şi progresul 
tehnologic într-un domeniu considerat strategic pentru ţările în curs de 
dezvoltare şi, în particular, pentru România, încurajează crearea de locuri 
de muncă în provincie şi dezvoltarea de tehnologii curate.

În acest moment, SIVECO Romania are clienţi în ţări de pe toate 
continentele.

Componente ale strategiei de dezvoltare sustenabilă a 
companiei SIVECO Romania

Recunoaşteri ale performanţelor economice (selectiv)

SIVECO Romania ocupă primul loc în Topul Naţional al Companiilor al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României

• Numărul 1 în topul dezvoltatorilor de aplicaţii după specificul şi cerinţele
clienţilor precum şi la categoria Consultanţă şi Customizări, IDC

• Numărul 1 pe piaţa Serviciilor de Suport şi Instalare, IDC

• Trofeul „ Internaţionalizarea unei afaceri româneşti” oferit de revista
   Săptămâna Financiară în cadrul Premiilor Mr. RON

• Premiul de excelenţă oferit de revista COMUNIC@ŢII Mobile

• Cititorii revistei Bucharest Business Week consideră SIVECO Romania 
„compania cu cea mai rapidă creştere”

• Numărul 1 în topul firmelor întocmit de  Camera de Comerţ şi Industrie 
a Municipiului Bucureşti şi de Primăria Sectorului 6.

• Trofeul ANEIR (Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din 
România) pentru cel mai mare producător-exportator de programe IT, 
grupa întreprinderi mari

• Premiul de excelenţă pentru cele mai mari investiţii în cercetare şi 
dezvoltare, RoCS

• SIVECO Romania şi SIVECO Applications în catalogul „Mărci Româneşti 
de Succes”, realizat de revista Săptămâna Financiară

• „Excelenţă în Afaceri pentru Investiţii în Europa de Sud-Est în anul 2005”, 
acordat de Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR)

• „Trofeul Investitorul Anului 2005 în România”, acordat de CCIR

• Premiul de excelenţă “Investiţii inovative realizate pe plan local”, OECD, 
Viena.

2002

2005

2006
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• Diplomă de onoare pentru nivelul de excelenţă atins în afaceri şi pentru 
statutul prestigios de partener al celor mai reputate firme din Bucureşti, 
din întreaga Românie, precum şi de peste hotare, CCIR

• Diplomă pentru prezenţa deosebită în cadrul celei de-a XVI-a ediţii a 
expoziţiei şi conferinţei CERF

• Irina Socol „Business Woman of the Year”, Gala Annual Investment 
Awards, Business Review

• Diplomă pentru 15 ani de succes oferită de Aerostar SA

• Diploma de excelenţă Mr. RON pentru rezultatele remarcabile obţinute în 
2006 de SIVECO Romania, acordat de revista Săptămâna Financiară

• Locul 1 la categoria Cercetare, Dezvoltare şi High Tech - Topul naţional al 
firmelor , ediţia a IV-a, Camera de Comerţ şi Industrie a României.

• Locul 1 la categoria Cercetare, Dezvoltare şi High Tech - Topul naţional al 
firmelor , ediţia a XV-a, Camera de Comerţ şi Industrie a României

• Locul 1 la categoria Cercetare, Dezvoltare şi High Tech, ediţia a XV-a, Topul 
firmelor din Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

• Premiul European IT Excellence, la categoria Independent Software 
Vendor (ISV) - Vertical Market, pentru implicarea în proiectul SEI, 2008 

• SIVECO Romania primeşte Diploma pentru implementarea unui proiect de 
succes - APIA,  la Gala RoCS, 2008, eveniment organizat de International 
Data Group.

Brandul SIVECO Romania s-a născut, practic, odată cu compania, în 1992. 
De atunci, procesul de construire a însemnat o permanentă provocare 
comunicaţională, întrucât a fost necesară o relaţionare logică şi armonioasă a 
produselor companiei, a diferitelor linii de business cu publicul intern şi extern 
al companiei.

În procesul de branding al SIVECO Romania a existat o implicare constantă 
la toate nivelurile organizaţioanale, pornind, fireşte, de la managementul de 
top, care a avut rolul de a impulsiona şi valida acest proces, trecând, apoi, prin 
numeroasele echipe de produs şi de proiect.

De-a lungul acestor 17 ani, comunicarea noastră de brand s-a centrat asupra 
valorilor care identifică organizaţia, oamenii ei, proiectele de succes pe care le 
derulează, implicarea sa în viaţa societăţii româneşti. Brandul SIVECO vorbeşte 
astfel despre aceleaşi valori pe care se fundamentează întreaga noastră 
activitate: consideraţia faţă de clienţi, faţă de calitate şi faţă de angajaţi.

Între investiţiile realizate până acum în brandul SIVECO consider că cele 
mai importante sunt implicarea fiecărui angajat al companiei în procesul de 
construire şi consolidare a mărcii, colaborarea cu parteneri competenţi şi cu 
propriii clienţi.

Astăzi, brandul SIVECO are o viaţă a lui proprie, aş îndrăzni chiar să spun că este 
suma vieţilor noastre, a celor ce lucrăm în şi cu această companie, şi totodată o 
reflectare colectivă a noastră. Este o marcă românească de succes ce vorbeşte 
transparent şi responsabil despre ce însemnăm, ca organizaţie şi ca cetăţeni, 
pentru mediul de afaceri din România.

Anca Crahmaliuc, Marketing & Communication Manager

2007

2008

“

“
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SUSTENABILITATE: 
BENEFICIILE 
SOCIALE ALE 
PRODUSELOR

SEI este un program complex iniţiat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
al cărui obiectiv de bază îl reprezintă susţinerea procesului de predare 
- învăţare în învăţământul preuniversitar, cu tehnologii de ultimă oră, 
program implementat de un parteneriat public - privat.

• Peste 7 milioane de beneficiari
• 130.000 de profesori instruiţi
• 15.000 de laboratoare informatizate
• 192.000 de calculatoare
• 3.700 de lecţii multimedia AeL
• 1.074.000 de candidaţi repartizaţi la Bacalaureat (2003-2008)
• 130.000 de utilizatori înregistraţi pe portal.edu.ro, 2.500.000 de vizitatori, 

peste 6.000 de articole şi 1.000.000 de mesaje postate pe forum.

Abilităţile dezvoltate şi capacitatea de a transforma efectiv cunoaşterea şi 
informaţiile în produse şi servicii inovative vor defini succesul economiei 
bazate pe cunoaştere în cadrul unei societăţi care şi-a reconsiderat priorităţile 
strategice. Cunoştinţele şi informaţiile au devenit cele mai importante 
ingrediente pentru productivitate şi competitivitate şi au dus la creşterea 
bunăstării şi prosperităţii. Evidenţiez importanţa majoră a procesului de 
modernizare a educaţiei, societatea actuală având o nevoie permanentă de 
forţă de muncă specializată, capabilă să utilizeze noile sisteme informatice ca 
instrumente în creşterea productivităţii şi a creativităţii.

Jan Figel, Comisar European pentru Educaţie, Cultură şi Tineret

După 17 ani, firma SIVECO are un profil clar conturat pentru orice profesor din 
România. În ultimii ani, în educaţie s-a produs o adevărată revoluţie - Sistemul 
Educaţional Informatizat - şi inevitabil, orice profesor asociază mecanismele 
schimbării cu firma SIVECO. Orice profesor creativ, stăpânit de neastâmpărul 
întrebării „Cum să procedez ca elevii mei să înţeleagă mai bine, să ştie mai 
mult, să fie mai buni?” s-a simţit atras de lecţiile electronice, le-a utilizat la 
clasă, a fost tentat să elaboreze propriile lecţii, a încercat să implice elevii în 
elaborarea de software educaţional, creând un mediu colaborativ în care să 
îşi dezvolte creativitatea software, elaborând un produs care ulterior să fie 
utilizat de elevi şi profesori din toată ţara. Pe scurt, SIVECO a devenit membru 
al comunităţii creatorilor de software educaţional denumită Cupa SIVECO. 
SIVECO reprezintă un model de implicare în educaţie, de performanţă şi de 
profesionalism.

Emanuela Cerchez, profesor la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

eLearning
Sistem Educaţional Informatizat 
(SEI), cel mai premiat proiect 
românesc

“

“



SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ 41

Prin implementarea Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor 
Sociale de Sănătate (SIUI), Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
urmăreşte îmbunătăţirea substanţială a sistemului asigurărilor sociale de 
sănătate din România şi a calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice.

La aplicaţia software se pot conecta pentru a face raportările necesare, 
furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice, respectiv:

• 11.316 medici de familie
• 4.000 de farmacii
• 464 de spitale
• 2.689 de ambulatorii de specialitate
• 48 de staţii de ambulanţă.

Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate din 
România colectează şi gestionează informaţiile economice şi medicale 
necesare funcţionării eficiente a Sistemului Asigurărilor de Sănătate, 
evidenţa persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale prin 
crearea şi administrarea Registrului Naţional al Persoanelor Asigurate 
şi a Registrului Naţional al Furnizorilor de Servicii Medicale, precum şi 
eficientizarea raportării datelor de către furnizorii de servicii medicale.

Complexitatea proiectului derivă nu numai din aria largă de acoperire 
prin care este caracterizat, dar şi din integrarea care se realizează între 
SIUI - sistemul suport pentru informatizarea serviciilor medicale din 
cadrul CNAS şi sistemul de tip ERP realizat tot de SIVECO Romania. Pe 
lângă managementul îmbunătăţit al activităţilor specifice fiecărei Case de 
Asigurări de Sănătate, implementarea omogenă a sistemului ERP la nivel 
naţional conduce către beneficii majore, respectiv comunicarea facilitată, 
transmiterea de informaţii în timp real şi valorificarea totală a acestora, în 
condiţiile unui control sporit în întreaga organizaţie.

SIVECO Romania este implicată în dezvoltarea şi implementarea de 
soluţii IT destinate sectorului agricol. Una dintre referinţele importante 
ale companiei în acest domeniu o reprezintă sistemul integrat de 
administraţie şi control (IACS) pentru agricultură, proiect implementat 
împreună cu compania ABG Ster-Projekt din Polonia în cadrul Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA).

Sistemul asigură compatibilitatea între schemele naţionale de sprijin pentru 
fermieri şi între schemele de sprijin ale Uniunii Europene, precum şi:

• calcularea şi autorizarea plăţilor pe fermă, inclusiv activităţile de 
control al calităţii şi de audit

• executarea efectivă a plăţilor către fermieri

• contabilizarea plăţilor - proceduri contabile standard pe baza conturilor 
de venituri şi cheltuieli.

SIVABON, sistemul de gestiune al beneficiarilor de credite bancare 
implementat la Biroul Român de Credit, oferă o gestiune pe plan naţional 
a clienţilor datornici sau fraudulenţi, astfel încât urmărirea acestora să 
fie realizată în timp real şi la nivelul tuturor participanţilor şi subunităţilor 
acestora din ţară. Ca beneficiu imediat, sistemul a contribuit la reducerea 
substanţială a pierderilor băneşti datorate clienţilor rău platnici. 

eHealth
SIUI - Sistemul Informatic Unic 
Integrat al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate

eAgriculture
APIA - Agenţia de plăţi şi 
Intervenţie în Agricultură

eBanking
Biroul Român de Credit

În cazul depistării unor clienţi cu datorii sau cu alte probleme de plată, 
deţinătorul acestui sistem poate lua măsurile care se impun - cererea 
unui avans, specificarea unui mijloc de plată sigur, refuzarea serviciului, 
etc. - într-un interval de timp redus.
În 2007, a fost generat Raportul de Credit cu numărul 10.000.000 prin 
sistemul dezvoltat şi implementat de SIVECO Romania.
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Compania SIVECO Romania îşi propune să îşi îmbunătăţească în mod continuu 
performanţele prin controlul activităţilor specifice, asigurând servicii de înaltă 
calitate, în cadrul unor relaţii de parteneriat global şi fără a prejudicia resursele 
naturale limitate sau mediul înconjurător.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

Considerăm că dezvoltarea pe termen lung nu este posibilă decât într-
un mod neagresiv faţă de mediu şi printr-un echilibru între cerinţele de 
calitate ale clienţilor noştri şi aşteptările comunităţilor din proximitate. 
SIVECO Romania respectă sănătatea şi siguranta mediului înconjurător 
incluzând standardele de mediu la nivelul tuturor proceselor specifice 
activităţilor companiei.

În tot ceea ce întreprindem ne conformăm legislaţiei şi standardelor de 
mediu. Ne asumăm responsabilităţile faţă de mediu şi faţă de generaţiile 
viitoare, urmărind conservarea resurselor naturale, eliminarea riscurilor 
de mediu şi minimizarea impactului activităţilor companiei asupra 
mediului.

Prin natura lor, problemele de mediu au un impact global. Exploatarea 
resurselor naturale şi folosirea materiilor prime, utilizarea energiei, 
reciclarea, colectarea şi prelucrarea deşeurilor, controlul emisiilor 
poluante sunt acţiuni locale şi specifice diferitelor domenii de activitate, 
dar cu efecte globale.

Ca lider pe piaţa de software, SIVECO Romania înţelege să îşi asume 
responsabilităţile faţă de mediu, promovând bunele practici în problemele 
de mediu şi cultivând aceste valori prin politicile sale de parteneriate, prin 
implicarea în programe dezvoltate de organizaţii din mediul de afaceri şi 
din domeniul neguvernamental.

Angajamentul faţă de mediu al 
companiei SIVECO Romania

Sustenabilitate

Civism corporatist global

Principii etice care stau la baza politicii de mediu a companiei 
SIVECO Romania

“
“
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Aspectele de mediu specifice activităţilor SIVECO Romania

• utilizarea energiei electrice: echipamente hardware şi aparate de aer 
condiţionat

• generare deşeu solid: consumabile (cartuşe cu toner pentru 
imprimante) şi  echipamente hardware, aparate de aer condiţionat, 
medii de stocare, telefoane fixe şi mobile la sfârşitul duratei de viaţă

• generare deşeu lichid: în cazul scurgerilor de ulei de la autoturismele 
din parcul auto

• emisii de gaze: gaze de eşapament emise de către autoturismele din 
parcul auto

• consum resurse naturale: hârtie
• riscul de incendiu.

• utilizarea energiei electrice
• consum de apă
• generare deşeu plastic
• generare deşeu sticlă
• generare deşeu menajer
• generare deşeu material textil
• solvenţi: aflaţi în compoziţia detergenţilor
• consum resurse naturale: hârtie
• riscul de incendiu.

• generare deşeu solid: ambalaje folosite pentru produsele sau serviciile 
utilizate

• generare deşeu lichid: în cazul scurgerilor de ulei de la autoturismele 
din parcul auto

• emisii de gaze: gaze de eşapament emise de către autoturismele din 
parcul auto.

Gravitate, consecinţe, frecvenţa (probabilitatea de apariţie), reglementări 
legale şi alte cerinţe de mediu, opinia publică şi comunităţile din 
proximitate.

Având în vedere angajamentul faţă de mediu şi standardele care stau 
la baza politicii de mediu a companiei, SIVECO Romania îşi propune 
următoarele obiective de mediu specifice:
• evaluarea continuă şi ţinerea sub control a aspectelor de mediu în 

scopul prevenirii poluării
• optimizarea consumurilor specifice de materiale şi utilităţi şi 

minimizarea pierderilor, urmărind, totodată, aplicarea unor soluţii de 
reciclare a deşeurilor.

PERFORMANŢA 
DE MEDIU ÎN 
PROCESELE SPECIFICE 
ACTIVITĂŢILOR
SIVECO Romania

Dezvoltare, Implementare,
Vânzări, Marketing

Administrativ (întreţinere 
curăţenie)

Aprovizionare

Criterii generale de evaluare a 
aspectelor de mediu
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Obiectivele specifice şi ţintele politicii de mediu a companiei 
SIVECO Romania

• Risc de incendiu; • generare deşeuri de hârtie; • utilizarea energiei 
electrice; • generare deşeu solid; • consum de apă.

• prevenirea incendiilor; • instruirea şi conştientizarea angajaţilor cu 
privire la riscul specific de incendiu; • testări periodice ale planului 
de intervenţie în caz de urgenţă; • optimizarea consumului de hârtie;
• monitorizarea consumului de hârtie; • optimizarea consumului de 
energie electrică; • monitorizarea consumului de energie; • prevenirea 
poluării solului prin eliminarea corespunzătoare a deşeurilor solide; 
• monitorizarea procesului de generare de deşeuri; • optimizarea 
consumului de apă; • monitorizarea consumului de apă.

• 0 accidente de mediu datorate incendiilor; • reducerea consumului 
anual de hârtie cu 3%; • reducerea consumului anual de energie cu 3%;
• 100% procent de colectare a deşeurilor de către firmă specializată din 
cantitatea totală de deşeuri acumulate; • reducerea consumului anual de 
apă cu 1%.

Pe fondul preocupărilor privind conservarea unui mediu sănătos, specialiştii 
SIVECO Romania s-au impus ca promotori ai principiilor „Green Economy”, 
propunând soluţii informatice ecologice. Soluţiile SIVECO de management 
al deşeurilor, de management al documentelor sau de management al 
transporturilor permit folosirea raţională a resurselor necesare oricărei 
organizaţii, hârtie, carburanţi, energie etc.

• reducerea consumului de hârtie la beneficiar, mai ales în cazul 
aplicaţiilor destinate administraţiei publice

• reducerea cu 30% a consumului de hârtie ca urmare a circulaţiei şi 
stocării în format electronic a documentelor între departamente sau 
către/de la partenerii externi.

• reducerea consumului de resurse, îndeosebi energie, prin creşterea 
randamentului muncii, prin creşterea 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

• reducerea cu 25% a timpului petrecut pentru înregistrarea şi emiterea 
documentelor contabile, deci creşte cu 25% eficienţa muncii

• reducerea cu 60% a numărului de probleme privind stocurile 
supradimensionate, cu mişcare lentă sau fără mişcare

• reducerea cu peste 75% a timpului folosit pentru procesarea penalităţilor
• creşte cu peste 20% gradul de încasare a creanţelor
• reducerea cu 30% a timpului necesar procesării informaţiilor despre 

angajaţi
• reducerea cu 70% a volumului de muncă depus pentru calculul salarial, 

eliminându-se totodată erorile de calcul.

SIVECO Romania îşi acoperă necesarul de echipamente investind în 
aparatură cu consum energetic redus: computere, servere, monitoare, 
periferice, corpuri de iluminat, aparatură electrică. Reţeaua de cabluri 
şi sistemele de aclimatizare instalate în noul sediu al companiei permit 
eficientizarea consumului de energie.

Aspecte de mediu semnificative

Obiective specifice

Rezultate

A. Performanţa de mediu în cercetare şi în dezvoltarea de 
produse

Beneficii de mediu obţinute prin utilizarea SIVECO Applications

B. Grija faţă de mediu prin politicile de achiziţii

Beneficii directe

Beneficii indirecte
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În scopul de a asigura calitatea produselor sale şi de a promova bunele 
practici faţă de mediu şi principiile Green IT, SIVECO Romania cultivă 
parteneriate şi proiecte comune cu organizaţii şi companii recunoscute 
pentru preocupările lor în acest domeniu.

Alături de cercetare, educaţie şi sănătate, protecţia mediului reprezintă o 
prioritate în strategia de civism corporatist a companiei Bull. Definitorie 
pentru companie este investiţia în tehnologii inovative, capabile să genereze 
o dezvoltare sustenabilă. 

Ca producător global de echipamente electronice, HP are o politică de 
mediu riguroasă, bazată pe observaţia că impactul major generat de 
companie asupra mediului este produs indirect, prin utilizarea de către 
clienţi a echipamentelor HP.

IBM este unul dintre pionierii domeniului green IT, având o politică de mediu 
încă din 1967. Compania are o strategie de mediu bine definită, orientată 
către principalele grupuri cointeresate implicate în lanţul de producţie, 
clienţi, furnizori, distribuitori, angajaţi şi comunităţi. Aşadar, politica de 
mediu acoperă întreg lanţul de producţie, de la cercetare şi proiectare, 
până la producţie, distribuţie şi asistenţă post-cumpărare.

Politica Intel Corporation de protecţie a mediului este orientată către 3 mari 
direcţii: conservarea resurselor naturale, reducerea impactului asupra 
mediului precum şi elaborarea de procese şi dezvoltarea de produse 
nedistructive.
Compania a conceput un management integrat al problemelor de mediu, 
iniţiind programe în care sunt implicaţi furnizorii, clienţii şi diferite asociaţii 
din industria IT.

Programele de mediu ale Microsoft sunt orientate către: conservarea 
resurselor naturale prin utilizarea de materiale reciclate, iniţierea unor 
programe de reciclare a produselor proprii şi eficientizarea consumului de 
energie; reducerea sau eliminarea deşeurilor rezultate în urma procesului 
de producţie; dezvoltarea de produse sustenabile, sigure pentru utilizatori 
şi neagresive faţă de mediu.

Graţie strategiei sale de mediu, bazate pe parteneriate cu agenţii 
guvernamentale şi cu organizaţii neguvernamentale, Oracle a devenit un 
lider al industriei software în domeniul utilizării responsabile a energiei şi 
al protecţiei mediului.

GRIJA FAŢĂ DE MEDIU 
PRIN POLITICILE DE 
PARTENERIAT

A. Partenerii noştri sunt responsabili faţă de mediu

Bull

Hewlett-Packard

IBM

Intel

Microsoft

Oracle

Implicarea în proiecte sau parteneriate cu organizaţii neguvernamentale 
cu obiective de mediu este, de asemenea, o modalitate de a da consistenţă 
politicii de mediu a companiei şi de a sprijini dezvoltarea sustenabilă a 
acesteia.
În anul 2006, SIVECO Romania a susţinut programul Salvaţi Delta al 
Asociaţiei „Salvaţi Dunărea şi Delta - Academia Caţavencu”.
Principalele obiective strategice ale programului Salvaţi Delta sunt:
Lobby pentru influenţarea politicilor publice în favoarea mediului

Parteneriate de mediu cu organizaţii neguvernamentale

• Dezvoltarea unor acţiuni favorabile mediului în rândul companiilor
• Promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul 

publicului larg
• Acţiuni de protecţie a Deltei şi Dunării
• Educarea şi informarea în problemele de mediu din România.





SECŢIUNEA CINCI

CLIENŢI: CALITATE, 
INOVAŢIE, RESPONSABILITATE
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Valorile centrale ale companiei, calitatea, inovaţia şi sustenabilitatea, sunt 
şi valorile care stau la baza relaţiilor cu clienţii. Preocuparea permanentă de 
a satisface necesităţile clienţilor noştri, de a le face munca mai uşoară, de 
a-i ajuta să-şi eficientizeze organizaţiile pentru a deveni tot mai profitabile 
şi pentru a obţine recunoaşterea propriilor lor clienţi reprezintă pentru noi 
o adevărată profesiune de credinţă.

În accepţiunea de astăzi, o companie modernă este o companie ale carei 
procese sunt controlate. Din acest punct de vedere, SIVECO Romania este 
recunoscută drept una dintre firmele software cu cel mai înalt nivel de 
calitate al produselor şi serviciilor. Compania a primit nenumărate distincţii 
şi recunoaşteri pentru calitatea produselor sale sau pentru politica sa de 
calitate.

Politica de calitate se bazează pe patru elemente: responsabilitatea faţă 
de clienţi, preocuparea pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor,  
preocuparea pentru calitatea produselor şi serviciilor şi îndeplinirea 
obiectivelor financiare ale companiei, lucru necesar pentru a realiza toate 
celelalte obiective.

Politica în domeniul calităţii este implementată şi întreţinută la toate 
nivelurile organizaţiei prin dialog cu beneficiarii şi cu angajaţii, prin 
difuzarea cerinţelor de calitate în cadrul companiei, prin controlul de 
calitate şi prin auditarea periodică, în conformitate cu standardele de 
calitate implementate.

Managementul SIVECO Romania revizuieşte politica şi obiectivele calităţii 
cel puţin o dată pe an şi oricând este necesar pentru a asigura în mod 
continuu adecvarea şi eficienţa acestora şi pentru satisfacerea cerinţelor 
din standardul de calitate de referinţă ales.

POLITICA DE 
CALITATE A 
COMPANIEI
SIVECO Romania
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Pentru a conduce şi organiza cu succes o companie este necesară 
administrarea ei de o manieră sistematică şi transparentă. Standardul 
ISO 9001:2000, implementat de către SIVECO Romania, se bazează pe opt 
principii de management al calităţii, principii folosite de către managementul 
companiei în scopul monitorizării, evaluării şi îmbunătăţirii performanţelor 
acesteia.

SIVECO Romania se angajează să identifice necesităţile curente şi 
viitoare ale clienţilor şi să îndeplinească cerinţele explicit definite şi 
negociate ale acestora.

Managerii stabilesc obiectivele şi misiunea organizaţiei. Managementul 
SIVECO Romania are în vedere crearea şi menţinerea mediului intern 
adecvat în care oamenii să se poată dezvolta profesional şi dedica 
realizării obiectivelor companiei.

Conducerea companiei este conştientă că angajaţii de la toate nivelurile 
reprezintă, prin implicarea şi abilităţile lor, elementul central al bunei 
funcţionări şi al performanţei organizaţiei.

SIVECO Romania porneşte de la premisa că modalitatea cea mai bună 
de a eficientiza o organizaţie este de a administra activităţile şi resursele 
acesteia sub formă de procese. Odată cu implementarea noului standard 
ISO 9001:2000, compania a consolidat sistemul de management al 
calităţii printr-o abordare de tip proces.

Odată identificate procesele, înţelegerea şi administrarea lor 
interconectate ca sistem contribuie la creşterea eficienţei companiei în 
atingerea obiectivelor.

Unul din obiectivele majore ale SIVECO Romania este acela de a 
îmbunătăţi permanent performanţele companiei.

Procesul de luare a deciziilor se bazează pe analiza datelor şi a 
informaţiilor.

SIVECO Romania se angajează să creeze şi să menţină parteneriate 
corecte cu furnizorii săi, raporturi care sa determine beneficii pentru 
ambele părţi.

Orientarea către client

Conducerea

Implicarea personalului

Abordarea de tip proces

Abordarea de tip sistem în 
management

Îmbunătăţirea continuă

Modul de abordare realist în 
luarea deciziilor

Relaţii reciproc avantajoase cu 
furnizorii

PRINCIPIILE 
MANAGEMENTULUI 
CALITĂŢII
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Standardul ISO 9001:2000 presupune o abordare din perspectiva proceselor 
care se desfăşoară într-o organizaţie. SIVECO Romania beneficiază de un 
sistem matur de management al calităţii. Conform normelor ISO 9001:2000, 
procesele derulate în cadrul companiei sunt grupate în trei mari categorii:

Procese de pe lanţul cu valoare adaugată, aflate la interfaţa cu piaţa 
(marketing şi vânzări) şi cu clientul final (procese de inginerie)

Procese de management, care definesc activităţile de bază referitoare 
la management pe durata ciclului de viaţă al procesului: managementul 
resurselor, managementul proiectului, managementul contractelor/
ofertelor şi managementul calităţii

Procese suport, care sprijină execuţia proceselor de pe lanţul cu valoare 
adăugată.

Sistemul ISO 9001:2000 de management al calităţii

Certificările ISO 9001:2000 ale sistemului calităţii

Este iniţiat procesul de implementare a sistemului de calitate, conform 
standardului ISO 9001:1994.

• Certificare AFAQ ASCERT International, conform normelor standardului 
ISO 9001:1994;

• Certificare OMCAS, Organismul Militar de Certificare al Ministerului 
Apărării Naţionale, conform ISO 9001:1995.

Recertificare AFAQ ASCERT International, conform normelor standardului 
ISO 9001:2000.

Recertificare OMCAS, conform ISO 9001:2001 şi NG-OMCAS-02.01.

Autorizare CNCAN, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, autorizare obţinută în baza legii 111/1996.

Recertificare în conformitate cu ISO 9001:2000 de către AFAQ-AFNOR 
International, una dintre primele 5 firme din lume în domeniul auditului.

Recertificare CNCAN.

Recertificare AFAQ -AFNOR International în conformitate cu standardul 
ISO 9001:2001.

• Implementarea unei structuri organizaţionale mai eficiente, care implică 
echipe de proiectare şi echipe de testare separate.

• Un mai bun control al proiectelor, creşterea productivităţii, eliminarea 
riscurilor tehnice.

• Standardizarea lucrului, presupunând definirea unor proceduri pentru 
formatarea şi comentarea codului (C++, SQL, JAVA etc.), conduce la o 
mai bună mentenabilitate, fiabilitate şi flexibilitate a codului.

• Existenţa unor metodologii precise de analiză/proiectare, ingineria 
specificaţiilor şi testare.

• Şefi de proiecte cu experienţă, şcolarizaţi pentru această activitate, 
asigurând un bun management al proiectelor.

1995

1999

2002

2002-2003

2004

2005

2006

2008

Beneficiile aduse de implementarea sistemului de calitate în 
cadrul SIVECO Romania
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În acest moment, produsele SIVECO Romania sunt utilizate în peste 35 
de ţări ale lumii. Datorită poziţiei sale geografice şi facilităţilor multi-
lingvistice, SIVECO Romania este în măsură să ofere soluţii informatice 
pentru toate ţările europene, spaţiul Comunităţii Statelor Independente, 
nordul Africii şi Golf. Începând din 2002, compania s-a clasificat pe primul 
loc în rândul producătorilor de produse software în clasificările oficiale ale 
Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

•  S-a înfiinţat SIVECO Romania.

• Compania începe dezvoltarea propriului pachet informatic integrat, 
SIVECO Applications, considerat astăzi una dintre cele mai valoroase 
soluţii din România.

• SIVECO Romania este recunoscută drept una dintre firmele de software 
cu cel mai înalt nivel de calitate a produselor.

• Transformarea SIVECO Romania din Societate cu răspundere limitată 
(SRL), în Societate pe acţiuni (SA). Compania începe să se implice, prin 
propriile produse informatice, în proiecte complexe, de anvergură şi cu 
un nivel financiar important.

• Participarea în consorţiu cu Bull la primul proiect de anvergură, 
informatizarea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, în acel 
moment cel mai mare dezvoltat în industria românească de profil.

• Experienţa semnificativă deţinută în proiecte similare pentru Banca 
Naţională şi pentru operatorii de telefonie mobilă este decisivă pentru 
câştigarea proiectului infrastructurii informatice a Biroului de Credit

•  Implementarea sistemului informatic integrat în cadrul Petrom S.A.

•  Este lansată platforma de învăţare asistată de calculator, AeL

•  Realizarea pentru URSUS Breweries a unui sistem software de 
mentenanţă performant, perfect compatibil cu modelul japonez utilizat 
de compania-mamă.

• Începând cu acest an, compania participă la proiecte de anvergură 
naţională, precum Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) şi Regia 
Autonomă a Apelor Valea Jiului (RAAVJ)

• Sunt lansate SIVABON, aplicaţie de verificare a bonităţii clienţilor, şi 
SIVADOC, sistem de gestiune a documentelor şi a fluxurilor de lucru.

Clienţii SIVECO Romania

Repere

1992

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001
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• SIVECO se implică în alte proiecte de anvergură. Este dezvoltată 
aplicaţia software impementată la S.C. Termoficare 2000 SA Piteşti.

• Adaptarea soluţiilor SIVECO Applications pentru Aerostar S.A. Bacău.

Îmi amintesc de echipa care s-a format pentru implementarea proiectului 
Aerostar, de reuşita proiectului şi, în special, de momentul în care am 
sărbătorit, la începutul implementării, prima lună lucrată în noul sistem. 
Proiectul Aerostar a însemnat o provocare atât din punct de vedere profesional 
dar, în mod deosebit, de comunicare. De la începutul şi până la sfârşitul său, 
acest proiect a însemnat asumarea unei mari responsabilităţi.

Cristina Chirvasie, Manufacturing Solutions Sales Manager 
SIVECO Romania

Aerostar este proiectul cu care mi-am făcut „junioratul”. A fost un proiect 
greu, pentru că erau multe cerinţe şi trebuia, practic, să înveţi ce fac cei de 
la Aerostar, să le înţelegi business-ul, să găseşti cea mai bună soluţie pentru 
ei. Prin proiecte precum Aerostar, SIVECO Applications acoperă acum zone de 
producţie, utilităţi, construcţii, administraţie publică. Ştim să facem biscuiţi, 
ştim să facem mobilă, ştim să cântărim puişorii, ştim să facem service 
auto, ceramică, avioane, centrale telefonice, antene, turbine, instrumente 
muzicale...

Lăcrămioara Bârseti, Consultancy Manager SIVECO Romania

• Parteneriate în Austria, Elveţia, Germania şi în Franţa. Noi pieţe în 
Asia de Sud-Est. Consolidarea relaţiilor şi noi parteneri în Moldova, 
Ungaria, Bulgaria, Elveţia, Turcia, Marea Britanie şi America Centrală. 
SIVECO Romania ajunge la peste 300 de clienţi mari-organizaţii din ţară

• Debutul proiectului Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor 
Sociale de Sănătate, realizat pentru Casa Naţională a Asigurărilor de 
Sănătate (CNAS).

• Portofoliul clienţilor din ţară se îmbogăţeşte cu nume precum Avicola 
Călăraşi, Com Auto Meridian, Urban, Carpatair Timişoara, FEA S.A. 
Bucureşti. Peste 400 de mari organizaţii româneşti apelează la produsele 
şi serviciile SIVECO Romania

• Este lansată AeL Enterprise, aplicaţie de eLearning dedicată companiilor, 
prima platformă de eLearning dezvoltată integral în România.

• Noi companii clienţi ai SIVECO Romania: Winmarkt, Rodmir Expert, 
TMUCB, Medlife, Universitatea Suceava, Romenergo, Dinamo Bucureşti, 
INTFOR Galaţi, Marex Brăila, AKER Tulcea, Autoritatea Navală Română, 
Total Electric Oltenia Râmnicu Vâlcea, ELPROF, Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)

• SIVECO Romania participă la implementarea sistemului informatic 
integrat pentru Fondul Naţional de Asigurări de Sănătate din Bulgaria.

2002

2003

2004

2005

2006
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• Odată cu semnarea protocolului de cooperare între Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării şi Intel Corporation, SIVECO Romania devine partener local 
pentru implementarea Intel®Teach în ţară

• Noi proiecte importante pe pieţe externe: implementarea platformei de 
eLearning la American Creativity Academy, reţea de şcoli din Kuweit; 
proiect de repartizare computerizată în licee în Liban; demararea unui 
proiect pilot de eLearning la nivel naţional în Moldova; dezvoltarea 
şi implementarea unui portal educaţional naţional pentru Ministerul 
Educaţiei din Emiratele Arabe Unite. 

AeL înseamnă foarte mult şi continuă să însemne foarte mult. Ca orice  
membru al familiei, el creşte de la an la an. Acum a început şi expansiunea 
internaţională a produsului. Odată ce am creat acest produs, care este cel mai 
bun din lume, am început să-l oferim şi în alte ţări, şi asta ne-a confirmat 
valoarea lui.

Florin Ilia, VicePresident Commercial Division SIVECO Romania

• SIVECO Romania finalizează cu succes proiectele internaţionale cu 
specific eHealth NHIF din Bulgaria

• Proiectul ADLIC - Informatizarea  examenului de Bacalaureat în Republica 
Moldova,  Proiectul Managementul Sistemului Educational în Azerbaidjan, 
Proiectul pentru sprijinirea educaţiei cu ajutorul calculatoarelor şi al 
softurilor educaţionale în Maroc, Proiectul Baza Naţională de Date 
a Educaţiei în Liban, Proiectul de tip eAgriculture dezvoltat în Cipru, 
Proiectul eCustoms de informatizare a Autorităţii Vamale din Turcia.

2007

2008

Recunoaştere a performanţei

• World Summit Award la secţiunea eLearning
Echipa mea, nu-i spun de mare viitor, ci de mare prezent, a reuşit să susţină 
un proiect uriaş cum a fost dezvoltarea de conţinut educaţional pentru şcoala 
românească, iar acest conţinut a fost considerat cel mai bun din lume şi 
premiat la World Summit Award. Un concurs deloc formal, la care au participat 
peste 20.000 de proiecte din 168 de ţări. Această echipă a reuşit să creeze un 
„nou ceva”, o nouă entitate care se numeşte „conţinut educaţional interactiv 
multimedia”, care produce cunoaştere şi este considerat cel mai bun din 
lume.

Radu Jugureanu, AeL eContent Department Manager SIVECO Romania

• Trofeul Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România 
(ANEIR) pentru cel mai mare producător-exportator de programe IT, 
grupa întreprinderi mari

• Premiul „Serviciul public al anului”  acordat pentru implementarea 
programului SEI, Gala COMUNICATII Mobile

• SIVECO Romania şi SIVECO Applications în catalogul „Mărci Româneşti de 
Succes”, realizat de revista Săptămâna Financiară

• Premiul pentru calitate şi tehnologie, categoria platină, Frankfurt 2006

• Premiul de excelenţă SIVECO Applications, Gala PC World 2006

• Premiul PC World România „100 Best Products of 2006” pentru SIVECO 
Applications 2010, Gala PC World

• Sistemul Educaţional Informatizat din România este considerat a fi una 
dintre cele mai importante realizări din lume în domeniul managementului 
de proiecte de către Asociaţia Internaţională de Management al Projectelor 
(IPMA)

• Conţinutul educaţional AeL Content este nominalizat la concursul ICT 
Prizes organizat anual de către Consiliul European pentru Ştiinţe Aplicate, 
Tehnologie şi Inginerie (Euro-CASE).

2005

2006
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• Sistemul Educaţional Informatizat din România este considerat a fi una 
dintre cele mai importante realizări din lume în domeniul managementului 
de proiecte de către Asociaţia Internaţională de Project Management 
(IPMA)  - Cracovia, 2007

• Nominalizarea SIVECO Romania pentru performanţele deosebite  din 
2006, de către Enterprise Investors drept “The Most Effective Company” 
în cadrul Galei Ventura - Varşovia, 2007

• Trofeul Jubiliar ANEIR (Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi 
Importatorilor din România) de Onoare pentru Cel mai mare producator-
exportator de programe IT, Grupa întreprinderi mari, 2007

• SIVECO Romania primeşte Diploma de Excelenţă cu prilejul împlinirii a 15 
ani de la înfiinţare, pentru contribuţia adusă la dezvoltarea conţinutului 
digital bazat pe noiile tehnologii în sprijinul procesului de învăţământ, 
Universitatea Bucureşti  - Facultatea de Litere, 2007

• Diploma de Onoare pentru nivelul de excelenţă atins în afaceri şi pentru 
statutul prestigios de partener al celor mai reputate firme din Bucureşti, 
din întreaga Românie, precum şi de peste hotare, CCIR, 2007

• Diplomă pentru 15 ani de succes oferită companiei SIVECO Romania de 
către Aerostar SA, 2007.

• Locul 1 la categoria Cercetare, Dezvoltare şi High Tech - Topul naţional al 
firmelor , ediţia a XV-a, Camera de Comerţ şi Industrie a României

• Locul 1 la categoria Cercetare, Dezvoltare şi High Tech, ediţia a XV-a, 
Topul firmelor din Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti

• Premiul European IT Excellence, la categoria Independent Software 
Vendor (ISV) - Vertical Market, pentru implicarea în proiectul SEI, 2008

• SIVECO Romania primeşte Diploma pentru implementarea unui proiect de 
succes - APIA,  la Gala RoCS, 2008, eveniment organizat de International 
Data Group.

2007

2008

PARTENERI DE AFACERI: 
COMPETENŢĂ, CALITATE, 
PARTENERIATE 
PE TERMEN LUNG
În strategia de dezvoltare sustenabilă a SIVECO Romania, parteneriatele pe 
termen lung sunt o componentă esenţială.
Prezenţa activă în organizaţii profesionale din România şi internaţionale, 
parteneriatele tradiţionale de afaceri cu câteva dintre cele mai mari 
companii globale de software şi hardware, precum şi reţeaua extinsă de 
distribuitori, recomandă compania noastră drept partener de încredere 
pentru dezvoltarea unor afaceri de succes atât în ţară cât şi peste hotare.

• Intel Software Partner

• Oracle Certified Partner

• Microsoft Certified Partner

• IBM Business Partner

• HP Sales and service Partner.

Parteneriate strategice ale 
SIVECO Romania
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Colaborarea cu SIVECO este una foarte valoroasă întrucât ne ajută să ne 
atingem obiectivele strategice în România. SIVECO Romania este Intel Software 
Partner şi colaborator local în cadrul proiectului Intel®Teach lansat recent şi 
în România.
În 2005, prin divizia noastră specializată în investiţii Intel Capital, am decis să 
realizăm o investiţie semnificativă ce a permis companiei SIVECO accesul la 
cele mai noi tehnologii Intel, know-how şi instruire. Credem cu tărie că acest 
parteneriat conduce la o performanţă sporită pentru SIVECO atât pe piaţa 
românească cât şi pe cea europeană.

Tomasz Klekowski, Intel Territory Manager Central & Eastern Europe

Împreună cu SIVECO Romania, ne-am angajat să susţinem programele de 
consolidare a societăţii informaţionale româneşti, în strânsă colaborare cu 
instituţiile din domeniul public şi privat, prin stimularea, în principal, a două 
domenii esenţiale de interes naţional: e-Learning şi e-Health.
Cheia reuşitei parteneriatului nostru în proiecte precum „Sistemul Educaţional 
Informatizat” al Ministerului Educaţiei, sistemul financiar-contabil integrat 
pentru CFR Călători, CFR Marfă şi CFR SA sau „Sistemul Informatic Unic 
Integrat” al CNAS o reprezintă oferta comună solidă pe care o propunem: 
o puternică prezenţă în România, peste şase ani de colaborare strânsă, un 
portofoliu bogat de soluţii complexe orientate către beneficiar, soluţii de 
finanţare şi un prestigios portofoliu de echipamente de infrastructură şi de 
servicii aferente.
În toate proiectele noastre comune, SIVECO a manifestat profesionalism şi 
competenţă, s-a mobilizat de fiecare dată pentru atingerea standardelor de 
calitate şi eficienţă cerute de beneficiari. În prezent, produse şi soluţii ale 
SIVECO dezvoltate în România fac parte din oferta HP pe alte pieţe, companiile 
noastre având, în acest sens, acorduri de colaborare.

Radu Enache, Director General Hewlett-Packard România

În cei 17 ani de existenţă, SIVECO Romania s-a evidenţiat prin seriozitate, 
competenţă şi tenacitate. A demonstrat că o companie românească poate 
dezvolta software, poate oferi consultanţă, analiză şi suport tehnic de calitate, 
devenind astfel unul dintre partenerii importanţi ai IBM în România.

Mihai Tudor, Director General IBM România

Îmi amintesc cu plăcere începuturile parteneriatului cu SIVECO: informatizarea 
Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, care a fost, la vremea respectivă, 
în 1998, cel mai mare proiect de sistem integrat realizat în România. Colaborarea 
noastră s-a dezvoltat de-a lungul anilor pentru ca acum, la aniversarea a 15 ani 
SIVECO Romania, să derulăm împreună multe proiecte de mare anvergură, atât 
în Romania cât şi peste graniţe: informatizarea sistemului de asistenţă socială 
din România, crearea unui sistem informatic pentru gestionarea drepturilor 
de asistenţă socială ale muncitorilor imigranţi, dezvoltarea şi implementarea 
sistemului de control al exporturilor dar şi realizarea sistemului de asigurări 
de sănătate din Bulgaria.

Andrei Petrescu, Director General Bull România

“

“
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Credem că performanţele unei organizaţii, competitivitatea sa internă şi 
internaţională sunt asigurate în mod esenţial de calitatea specialiştilor săi. 
De aceea investiţiile companiei SIVECO Romania în angajaţii săi ocupă un loc 
important. Prin politica noastră de resurse umane vizăm recrutarea celor mai 
buni specialişti existenţi pe piaţa forţei de muncă, asigurarea unor condiţii de 
lucru motivante şi posibilitatea de perfecţionare continuă cu ajutorul cursurilor 
de instruire desfăşurate în ţară şi în străinătate.
SIVECO Romania este o echipă tânără şi ambiţioasă, care a demonstrat  în 
fiecare an măsura excelenţei sale în domeniul IT.

Irina Socol, President&CEO SIVECO Romania

La data înfiinţării ei, în anul 1992, compania avea 2 angajaţi. La sfârşitul 
anului 2008 numărul acestora ajunsese la 850.

Diversificarea proiectelor şi apariţia unor activităţi noi a condus la creşterea 
accelerată a numărului de angajaţi şi la deschiderea a patru puncte noi de 
lucru în ţară, la Galaţi, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova şi Constanţa.

Din numărul total al angajaţilor, 45% se ocupă de activităţile de cercetare şi 
dezvoltare de produse software, 35% activează în consultanţă şi mentenanţă, 
10% în marketing şi comercial, 5% în domeniile financiar şi administrativ 
iar 5% în domeniul asigurării şi controlului calităţii.

Angajaţii SIVECO Romania

Structura specializărilor

An 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Număr angajaţi 212 346 442 553 660 850

Structura specializărilor

35% Consultanţă

45% R&D Software

10% 
Marketing 

şi Comercial

5% 
Administrativ

5% 
Calitate
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Din numărul total al angajaţilor, 48% sunt femei iar 52%, bărbaţi. La nivelele 
medii şi de top management, 62% sunt femei 38%, bărbaţi.

Nediscriminare

Total angajaţi Nivel mediu şi top management

38% bărbaţi
62% femei

52% bărbaţi
48% femei

SĂ CÂŞTIGĂM 
ÎMPREUNĂ

Performanţele unei companii se bazează pe abilităţile, motivaţia şi implicarea 
echipei ei. Ca atare, politica noastră de resurse umane este integrată în 
strategia companiei. Ne concentrăm pe retenţia angajaţilor, implementând 
mecanisme noi de motivare, atât financiare cât şi non-financiare.
Oferim angajaţilor noştri ocazia de a se implica în proiecte complexe în 
afara graniţelor ţării, asigurându-le posibilităţi de dezvoltare personală 
şi profesională. Aceasta deoarece dezvoltarea unei companii presupune o 
cultură organizaţională puternică şi o politică flexibilă de HR. Ne propunem 
să ajungem un lider regional în integrarea de software, iar pentru aceasta 
includem aşteptările angajaţilor noştri în obiectivele organizaţiei.
La SIVECO, oamenii înseamnă totul. Încercăm să comunicăm cât mai eficient, 
să ne stabilim obiective comune dar să nu uităm că fiecare individ are nevoile şi 
dorinţele lui. Este foarte important ca oamenii să se înţeleagă, să construiască 
împreună soluţii, proiecte, strategii. Întâlnirile de lucru sunt puncte de 
pornire pentru numeroase acţiuni. Încurajăm comunicarea liberă, angajaţii 
recunoscându-şi superiorii dar comunicând foarte strâns cu aceştia. 
Pentru mine, SIVECO înseamnă o echipă extraordinară, profesionistă şi 
devotată, care munceşte cu pasiune şi construieşte proiecte de o complexitate 
rar întâlnită în IT. O echipă talentată, care cultivă valori precum inteligenţa şi 
creativitatea pentru a obţine performanţă la cel mai înalt nivel.
În industria software, joburile sunt, prin excelenţă, joburi de echipă. Unul dintre 
cele mai importante lucruri pe care le-am învăţat unul de la altul de-a lungul 
anilor este să câştigăm împreună.

Daniela Bichir, Vice President QA&HR SIVECO România

“

“
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Peste tot în lume, IT-ul este o piaţă foarte dinamică, în care cererea de forţă de 
muncă depăşeşte substanţial oferta. Este un domeniu în care lucrează oameni 
foarte inteligenţi, care au conştiinţa propriei valori. SIVECO Romania are nevoie 
de acei oameni care vor să evolueze, nu să rămână programatori toată viaţa. 
Căutăm acei specialişti capabili să înveţe mereu şi rapid, să fie flexibili, pentru 
a se adapta constant noilor tehnologii. Întrucât lucrul în echipă este esenţial, 
angajatul SIVECO trebuie să fie  comunicativ, disciplinat şi, în acelaşi timp, să 
dovedească multă imaginaţie pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru clienţii 
noştri.
SIVECO Romania s-a dezvoltat în mod inovativ ca urmare a specialiştilor 
talentaţi ce o formează. Pentru a ocupa poziţii de conducere, angajaţii noştri 
trebuie să fie foarte bine pregătiţi, atât tehnic cât şi managerial. Este important 
să deţină capacităţi multilingvistice, întrucât localizarea geografică a României 
şi strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei permit stabilirea 
de contacte cu un număr mare de ţări şi culturi IT. Trebuie să înţeleagă 
funcţionarea companiei, să contribuie la dezvoltarea ei, să stăpânească 
tehnicile de comunicare şi negociere, mai ales dacă sunt interfaţa dintre 
companiei și client.
Le cerem colegilor noştri profesionalism, responsabilitate, respect faţă de 
calitate, faţă de client şi societate. Acestea sunt valorile pe care le cultivăm şi 
le promovăm în companie.
Cred că oamenii care se angajează la SIVECO îşi doresc să evolueze 
profesional, să crească, atât ca funcţie cât şi ca specializare în IT, şi aici mă 
refer la cunoştinţele dobândite, la proiectele în care sunt implicaţi, la noile 
orizonturi profesionale pe care le descoperă. În principal, angajaţii SIVECO îşi 
doresc un pachet salarial şi de beneficii atractiv, pe măsura răspunderilor şi a 
efortului depus. Să poată comunica cu superiorii în mod deschis şi creativ. La 
SIVECO, o realitate zilnică este imaginea managerului ce munceşte în mijlocul 
colectivului său.
De fapt, cerinţele angajaţilor noştri sunt aceleaşi cu cerinţele noastre: 
profesionalism, respect şi transparenţă. Comunicarea în interiorul companiei 
sprijină integrarea angajaţilor şi dezvoltarea lor, stabilirea planurilor de carieră 
şi integrarea valorilor fiecărui angajat în cele colective ale organizaţiei.

Irina Socol, President&CEO SIVECO Romania

Pentru angajaţii companiei se organizează anual atât trainguri interne cât 
si traininguri externe. Cursurile acoperă următoarele domenii: Tehnice, 
Profesionale, Management, Vânzari şi Soft Skills. Cursurile de management 
de proiect derulate de CODECS împreună cu The Open University din Marea 
Britanie sau de Project Management Institute din Statele Unite reprezintă 
doar câteva exemple de programe de pregătire la care participă managerii 
de proiect din SIVECO Romania.

În cadrul SIVECO Romania se oferă 4 zile gratuite de şcolarizare pentru 
un angajat care are 1 an vechime în companie, 7 zile gratuite pentru cei 
care au 5 ani vechime şi 10 zile gratuite pentru angajaţii cu o vechime de 
10 ani.
SIVECO încurajează, de asemenea, susţinerea certificărilor pe diverse alte 
domenii de interes profesional. Totodată, se pot face înscrieri la conferinţe 
şi workshop-uri.
Pentru fiecare angajat SIVECO, există o planificare atent realizată a 
programului de instruire, planificare strâns legată de planul individual de 
carieră.

“

“
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Se pregăteşte împreună cu managerii şi se axează pe dezvoltarea acelor 
competenţe de care angajatul se foloseşte intensiv în activitatea desfăşurată. 
Un curs durează, în medie, între 2 şi 5 zile. Furnizorii de traininguri cu care 
lucrăm sunt evaluaţi în permanenţă în ceea ce priveşte calitatea trainingului 
furnizat şi adecvarea dintre cursuri şi cerinţele companiei.

Se adresează managerilor de la nivelul superior. Acestea sunt programe 
care se intind pe parcursul mai multor ani şi vin să recunoască fidelitatea 
angajaţilor faţă de firmă.

În anul 2008 s-au oferit cursuri de perfecţionare pentru un total de 550 de 
angajaţi. Din anul 1995 şi până în prezent s-au organizat 420 de cursuri pe 
domeniul Tehnic, 140 de cursuri pentru domeniul Profesional, 380 cursuri 
pentru cursuri de Management, 120 în domeniul Vânzari şi 195 de cursuri 
de SoftSkills.
Până în prezent au fost finalizate 7 programe de MBA.

Integrarea noilor angajaţi în companie şi menţinerea retenţiei la cote 
normale reprezintă una dintre cele mai eficiente metode prin care se 
asigură dezvoltarea companiei.
Procesul de retenţie al personalului începe încă din prima zi a noilor angajaţi. 
Integrarea cu succes a noilor colegi presupune parcurgerea câtorva paşi:

Noului angajat i se prezintă compania, organizarea şi funcţionarea acesteia, 
regulile interne, modalităţile şi regulile de comunicare.

Noul angajat primeşte informaţii detaliate despre departamentul în care 
va lucra: activitatea şi obictivele departamentului, limitele operaţionale 
ale activităţii, activităţile de care se ocupă colegii săi, aria de activitate şi 
expertiză a fiecăruia dintre aceştia. Tot acum i se vor prezenta atribuţiile 
şi responsabilităţile postului, regulile şi procedurile de lucru, relaţiile cu 
celelalte departamente şi cu ceilalţi membri ai echipei.

Această etapă presupune familiarizarea noului angajat cu colegii săi. Este 
etapa în care acesta descoperă care sunt aşteptările colegilor săi în ceea 
ce îl priveşte, precum şi care sunt regulile nescrise pe care trebuie să le 
respecte.

Cel puţin o dată pe an fiecare departament participă la un team building de 
câteva zile. Aceste programe au devenit o tradiţie, având o mare contribuţie 
la consolidarea echipei.

Sunt fixate de angajat împreună cu managerul său, fiind evaluate periodic. 
În prezent, în România specialiştii software au printre cele mai mari salarii. 
Preconizăm o creştere a acestora şi în viitor la nivel de industrie, alături de 
o tendinţă tot mai accentuată de diversificare a pachetului de beneficii.
La SIVECO, lucrăm la un proiect de actualizare a pachetului de beneficii, prin 
introducerea unor noi beneficii începând din anul 2009. În acest moment, în 
funcţie de poziţia ocupată şi vechimea în firmă angajaţii SIVECO beneficiază 
de la tichete de masă, subvenţii pentru transport, maşină de serviciu sau 
telefon mobil până la suport financiar în situaţii speciale, pachete de acţiuni, 
participare la profit.

Planul anual de training

Programele de MBA

Indicatori

Integrarea în organizaţie

Integrarea cu postul deţinut în 
organizaţie

Integrarea personală

Team building

Direcţiile de dezvoltare 
profesională şi pachetul salarial

Integrare
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Pentru fidelizarea angajaţilor noştri utilizăm atât metode financiare cât şi 
non-financiare, conştienţi fiind de faptul că, astăzi, un salariu ridicat nu mai 
este îndeajuns pentru a motiva un angajat. Pachetul de beneficii depinde 
de experienţa anterioară a angajatului şi de postul pe care acesta îl ocupă 
în organizaţie. El evoluează odată cu angajatul, oferindu-i noi surse de 
motivare. Beneficiile pe care le oferim sunt substanţiale iar evoluţia lor are 
la bază planul individual de carieră.
Un accent deosebit punem pe diversele programe de training în ţară şi 
în străinătate, experienţa confirmând importanţa pe care dezvoltarea 
profesională a angajatului o are asupra gradului de fidelitate faţă de 
companie. Training-urile şi team-building-urile au şi scopul de a creşte 
coeziunea echipelor.

Oportunitatea de a lucra în proiecte IT deosebit de complexe şi de 
provocatoare, în care există mereu ceva nou de învăţat, nu numai 
pentru juniori dar şi pentru seniori, contribuie semnificativ la satisfacţia 
profesională a angajaţilor SIVECO. Este important, de asemenea, lucrul cu 
cele mai noi tehnologii şi cu parteneri de rangul unor companii de renume 
mondial precum Intel, IBM, Microsoft, HP sau Bull.

Încă din şcoală, copiii află de SIVECO: se repartizează în licee cu SIVECO, 
lucrează cu sistemul AeL, în facultate ajung la Academia SIVECO, iar acesta 
este doar un motiv pentru care, pentru cei din afară, SIVECO reprezintă o 
tentaţie. După ce am ajuns să fac parte din colectivul SIVECO, în 2005, chiar de 
la început mi-am putut forma şi o imagine din interior: mi-am dat seama de 
amploarea activităţilor, a proiectelor, a eforturilor depuse dar şi a rezultatelor. 
Iar atunci, tentaţia a devenit „provocarea” SIVECO.

Dan Donciulescu, Project Manager

Funcţionează astfel încât angajaţii să simtă că efortul le este recompensat 
într-o manieră justă şi transparentă. Angajaţilor le sunt acordate toate 
concediile legale şi există flexibilitate şi în aprobarea celor speciale, evoluţia 
personală fiind importantă şi pentru dezvoltarea profesională.
Beneficiile pe care le oferim angajaţilor noştri au evoluat odată cu compania 
şi cu forţa interioară a acesteia. În stabilirea politicii de recompensare 
urmărim şi tendinţele de pe pieţele românească şi internaţională ale forţei 
de muncă.

Considerăm că în acest moment SIVECO Romania oferă unul dintre cele 
mai atractive pachete de beneficii în cadrul companiilor de IT din România. 
Pentru a susţine dezvoltarea companiei printr-o echipă puternic motivată, 
ne propunem ca în anul 2009 să dezvoltăm pachetul de beneficii astfel încât 
să satisfacem cât mai multe dintre dorinţele angajaţilor.

Evoluţia fiecărui angajat SIVECO are loc prin intermediul planului de carieră 
individual, stabilit de acesta împreună cu superiorul direct, odată cu ieşirea 
din perioada de probă. Sunt stabilite direcţiile de dezvoltare profesională, 
sunt fixate obiective măsurabile, un termen limită de îndeplinire, evoluţia 
angajatului fiind monitorizată prin evaluări periodice. Acest lucru permite 
observarea continuă a dezvoltării profesionale a angajatului, impunerea 
măsurilor necesare pentru corectarea punctelor critice sau pentru mai 
buna valorificare a unui potenţial deosebit.
La îndeplinirea termenului limită stabilit, de obicei anual, dacă indicatorii 
de performanţă sunt realizaţi, angajatul va mai urca o treaptă în cariera sa 
în cadrul SIVECO. 

Sistemul de bonusuri

Politică de avansare
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Condiţii de muncă

Bineînţeles, avansările pot avea loc şi ca urmare a finalizării cu succes 
a unui proiect foarte complex sau a unei etape ce a necesitat un efort 
ridicat, sau ca răsplată pentru o contribuţie deosebită pe care angajatul 
a adus-o dezvoltării companiei. Înfiinţarea de noi departamente şi, astfel, 
de noi poziţii, aduce şi ea oportunităţi de construire a carierei dorite de 
fiecare angajat. Pentru fiecare poziţie de recrutat, întotdeauna ne uităm în 
interiorul organizaţiei înainte să căutăm în piaţă.

Pentru orice student este foarte important să vadă că studiile sale au o 
finalitate. Ţinând cont de situaţia pieţei de muncă din România, toţi studenţii 
se întreabă, încă din anul I, dacă facultatea pe care o urmează le va folosi.

Atunci când angajatul contribuie la evoluţia reală a firmei, când îşi asumă 
responsabilităţi, când ia decizii, participă la consolidarea echipei, a 
proiectelor, a parteneriatelor şi îşi sprijină colegii, posibilităţile de avansare 
sunt foarte multe, în directă legătură cu ceea ce s-a stabilit şi agreat în 
planul de carieră.

În SIVECO, există mai multe poziţii de middle management, numărul 
lor crescând odată cu dezvoltarea companiei şi extinderea activităţii 
desfăşurate. Proiectele noi au adus cu ele necesitatea creării de noi 
poziţii de middle managament, pe lângă cele care existau deja. Astfel, 
acolo unde colectivul a crescut sau responsabilităţile au devenit tot mai 
multe şi mai importante, am considerat oportună înfiinţarea unor astfel de 
poziţii. Angajaţii din middle management pot coordona mai îndeaproape 
echipa, răspunzând faţă de managerul superior. Aceasta eficientizează 
sensibil activitatea desfăşurată, împărţirea responsabilităţilor, şi conduce 
la atingerea mai rapidă a obiectivelor de afaceri stabilite, la nivel de 
departament dar şi de companie.

SIVECO Romania este o companie modernă, ce ţine pasul cu tendinţele de 
pe piaţă, acesta fiind unul dintre motivele pentru care condiţiile de muncă 
din companie sunt dintre cele mai bune. Politica noastră de HR se bazează 
pe motivarea pozitivă a echipei, iar pentru aceasta asigurăm desfăşurarea 
activităţii angajaţilor noştri într-un mediu şi într-o ambianţă plăcute.

Activitatea în IT este una dinamică, deseori foarte solicitantă pentru 
angajaţi, condiţiile bune de muncă fiind importante pentru calitatea muncii 
desfăşurate. Anul trecut, întreg colectivul SIVECO s-a mutat în într-un 
sediu modern, ce oferă angajaţilor facilităţi multiple şi condiţii de muncă 
îmbunătăţite, contribuind la o atmosferă care să încurajeze lucrul la 
randament maxim.
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Relaţiile cu superiorii

În compania noastră încurajăm o comunicare deschisă şi constructivă între 
superiori şi subalterni. Ca să îţi poţi coordona cel mai bine oamenii trebuie 
să cunoşti în detaliu activitatea pe care ei o desfăşoară, problemele cu care 
se confruntă. Iar aceste lucruri le ştii dacă ai ocupat, la un moment dat, 
poziţia subalternului tău. Majoritatea managerilor din SIVECO îndeplinesc 
această condiţie, ceea ce conduce la o relaţie superior-subaltern foarte 
realistă, drepturile şi responsabilităţile fiecăruia fiind reciproc respectate 
şi înţelese.
În general, managerii de la SIVECO lucrează în strânsă legătură cu echipele 
lor, atât din pasiune cât şi din dorinţa de a controla şi gestiona cât mai bine 
proiectele.

O persoană care doreşte să se angajeze la SIVECO este un specialist IT în 
căutarea unei provocări care să îi aducă evoluţia şi satisfacţia profesională. 
Angajaţii SIVECO au găsit în această companie o echipă unită, pasiune 
pentru „lumea” IT-ului, proiecte complexe şi provocatoare, domenii variate 
de specializare. Mulţi dintre noi ne-am descoperit în SIVECO propriul succes 
profesional, contribuind la succesul acestei companii, al acestei echipe.

Daniela Bichir, vicepreşedinte Resurse Umane şi Calitate

Angajaţii se adaptează procedurilor interne de-a lungul perioadei de 
inducţie. Aceasta este o perioadă de acomodare, atât pentru angajat cât şi 
pentru cei din companie. Integrarea noilor membri ai echipei SIVECO este 
sprijinită de superiori astfel încât procesul de inducţie să decurgă cât mai 
firesc. SIVECO Romania este certificată ISO 9001:2000 de către compania 
franceză AFAQ-AFNOR. Noii angajaţi au acces, astfel, la numeroase 
instrucţiuni şi proceduri care să îi ghideze în primele zile în cadrul companiei 
şi să îi familiarizeze cu mediul de lucru.

În birourile SIVECO, activitatea se desfăşoară într-o atmosferă trans-
parentă, de echipă. Spiritul de echipă este evident în toate colectivele, 
departamentele obţinând cele mai bune rezultate atunci când valorifică 
acest important atu în timpul orelor de lucru. 

Cultură organizaţională
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SIVECO Romania consideră că dezvoltarea sa pe termen lung nu poate 
ignora contextul social în care operează, nevoile şi aşteptările comunităţilor 
cu care interacţionează. SIVECO Romania îşi face un obiectiv din cultivarea 
de parteneriate cu acele grupuri formale şi informale cu care împărtăşeşte 
valorile asumate.

Educaţie, civism corporatist, educaţie civică, dezvoltare de carieră, 
cercetare, protecţie socială, cultură.

Programe de cercetare şi dezvoltare de produse educaţionale sau cu 
beneficii sociale, expertiză în proiecte educaţionale, sponsorizări.

World Vision România, ARDOR, Asociaţia Pro Democraţia, Poliţia 
Municipiului Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituţii de 
învăţământ liceale şi universitare, studenţi, profesori, mass media şi 
societatea civilă, organizaţii non-profit care promovează valori ale societăţii 
deschise, respectul legii, transparenţa, lupta anti-anticorupţie, educaţia, 
spiritul civic.

Domenii prioritare pentru 
programele de CSR

Forme de investiţii sociale

Parteneri sociali strategici

EDUCAŢIE, REFORMĂ EDUCAŢIONALĂ ŞI CIVISM CORPORATIST

» Cupa SIVECO (2003 -2008) - Competiţie de referinţă pentru învăţământul 
preuniversitar dedicată elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru 
realizarea aplicaţiilor informatice cu caracter educaţional şi profesorilor  
creatori de mijloace de învăţământ inovatoare

» .CAMPION (2004 -2008)- program de pregătire de performanţă în 
informatică (ce se desfăşoară online pe site-ul: http://campion.edu.
ro/) susţinut de profesori de prestigiu şi studenţi, foşti câştigători ai 
olimpiadelor internaţionale de informatică

» Şcoala de Vară SIVECO 2003 - 2006) - proiect ce oferă training-uri 
profesionale şi seminarii pentru profesorii şi tinerii pasionaţi de sisteme 
informatice educaţionale

» Academia SIVECO (2006 - 2008)- Programul are ca scop pregătirea 
unor grupe de studenţi și masteranzi la standarde înalte de calitate şi 
performanţă în domeniul ingineriei software şi al informaticii economice

» Caravana SEI - proiectul a inclus peste 30 de concursuri şi evenimente, 
organizate în toate judeţele ţării. Peste 1500 de elevi şi profesori din toată 
ţara au aflat ce înseamna programul Sistem Educaţional Informatizat şi 
ce beneficii pot obţine de pe urma utilizării tehnologiei în educaţie

» Portalul SEI - Portalul iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, în colaborare cu specialiştii de la SIVECO Romania, este locul 
de întâlnire pentru una dintre cele mai dinamice comunităţi virtuale din 
România. http://www.portal.edu.ro s-a impus deja în mediul online ca o 
sursă esenţială pentru obţinerea în timp real a informaţiilor de interes 
pentru elevi, părinţi, cadre didactice şi jurnalişti

» Programul social Euro 200 - Obiectivul acestui program complex îl 
reprezintă susţinerea procesului de predare/învăţare în învăţământul 
preuniversitar cu ajutorul sistemelor informatice. Specialiştii din cadrul 
SIVECO Romania, responsabili cu implementarea proiectului Euro 
200, asigură suportul tehnic pentru colectarea de date din teritoriu şi 
publicarea informaţiilor pe Internet, pe site-ul http://euro200.edu.ro

» Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (2003-2008)- Conferinţa a 
câştigat an de an notorietate, devenind un punct de maxim interes pentru 
cercetatori, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăţământul 
universitar şi preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, 
elevi şi studenţi.

Tipuri de programe CSR
Denumire program
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PROIECTE 
EDUCAŢIONALE

În timpul implementării programului informaţional educational (SEI), unul 
dintre cele mai de succes proiecte educaţionale derulate în România, 
SIVECO a devenit foarte familiară cu nevoile sectorului. Drept rezultat, 
compania a iniţiat o serie de activităţi cu impact educaţional pentru a 
stimula interesul şi creativitatea participanţilor la programele de training, 
în acelaşi timp oferind burse de studiu elevilor cu nevoi speciale sau premii 
celor cu rezultate excepţionale.

Iniţiat la începutul anului 2003, Centrul Virtual pentru Excelenţă SIVECO 
include o serie de iniţiative ale companiei în sectorul educaţional, destinate 
a promova creativitatea în eLearning: Cupa SIVECO, .campion, Şcoala 
de Vară SIVECO etc. Încă de la începutul acestor competiţii, finaliştii au 
câştigat medalii importante la concursurile naţionale şi internaţionale, 
demonstrând trainingul excelent de care au avut parte, ceea ce a condus la 
promovarea şcolii româneşti de ştiinţe informatice.

Numeroase contribuţii în domeniul responsabilităţii sociale s-au facut 
prin intermediul Centrului Virtual pentru Excelenţă SIVECO: Cupa SIVECO 
(competiţie de referinţă pentru sistemul educaţional, dedicată elevilor cu 
abilităţi în informatică aplicată, ca şi profesorilor care aplică metodele 
inovative de învăţare), .campion (renumit program de training privind ştiinţele 
informatice, dedicat profesorilor, membrilor comitetelor naţionale de IT, 
studenţilor, menit să asigure training permanent, îmbogatirea şi mentinerea 
performanţelor olimpice în domeniul stiinţelor informatice), Academia 
SIVECO - Proiect de instruire complementară ce are ca scop pregătirea 
unor grupe de studenţi la standarde de înaltă calitate şi performanţă în 
domeniul ingineriei software şi al informaticii economice, Şcoala de Vară 
SIVECO, Programul Social Euro 200, Balcaniada de Informatică, Olimpiada 
Naţională de Informatică, Centrul Naţional pentru Învăţare Virtuală.

Concursul .campion reprezintă o şansă extraordinară pe care tinerii o pot 
valorifica, aceea ca prin obţinerea de performanţă în informatică să devină 
capabili de a se adapta viitoarelor schimbări de pe piaţa muncii fiind cu siguranţă 
pregătiţi să utilizeze cu succes tehnologii care la ora actuală nu există.

Radu Jugureanu, AeL eContent Department Manager SIVECO Romania

Prin „Academia SIVECO”, încercăm să realizăm o punte între studiu şi practică, 
atât de necesară astăzi pentru tinerii absolvenţi. Ne propunem prin acest 
program ambiţios să pregătim viitori angajaţi pentru toate departamentele din 
SIVECO Romania, să le dezvoltăm abilităţile necesare pentru activitatea lor 
ulterioară, dându-le în acelaşi timp posibilitatea să răspundă şi îndatoririlor 
de studenţi.

Daniela Bichir, Vice President QA&HR SIVECO Romania

Pe baza experienţei obţinute prin campania „Fii inteligent, nu fi violent”, s-a 
realizat o mai buna apropiere de mediul şcolar, Identificandu-se cele mai 
potrivite modalităţi prin care accesul la mijloacele informatice sa devina 
un instrument dedicat educaţiei şi combaterii fenomenelor negative din 
şcoală.

Centrul Virtual de Excelenţă SIVECO reuneşte o serie de iniţiative demarate 
de compania SIVECO Romania în sfera educaţională, menite să contribuie, 
mai ales dar nu numai, la promovarea creativităţii în domeniul instruirii 
informatizate.

ACADEMIA SIVECO

Fii inteligent, nu fi violent!

Centrul virtual de excelenţă
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„Să învăţăm, să învăţăm!” proiect iniţiat de către SIVECO, în parteneriat 
cu World Vision România promovează dezvoltarea şi implementarea 
eLearning-ului şi ţinteşte îmbogăţirea abilităţilor în informatică ale 
profesorilor şi elevilor din mediul rural, introducerea cursurilor de IT în 
rândul comunităţilor şi facilitarea accesului la informaţii pentru membrii 
comunităţii.

Profund implicată în dezvoltarea abilităţilor democratice ale tinerei 
generaţii, SIVECO Romania  este singura companie din domeniul privat 
care s-a angajat în susţinerea proiectului Parlamentul Tinerilor, ce le-a 
oferit celor mai bine pregătiţi liceeni, studenţi şi masteranzi posibilitatea să 
îşi exerseze calităţile de politician, să discute proiecte de lege şi să voteze 
acte normative.

De asemenea, dorim să contribuim la promovarea valorilor autentice ale 
societăţii civile prin susţinerea organizării de conferinţe civice. Evenimentele 
organizate în parteneriat cu ARDOR în cadrul proiectului de conferinţe 
civice “Despre buna folosinţă a democraţiei” reprezintă o materializare 
a rolului pe care SIVECO îl joacă atât în sfera educaţiei cât şi în cea a 
societăţii civile, integrandu-se perfect cu obiectivele companiei referitoare 
la motivarea tinerilor de a se implica activ în procesul educaţional, dar şi în 
ceea ce priveşte şansa oferită fiecărui tânăr de a proba calităţile sale civice 
şi spiritul democratic.

» Partener al proiectului “Parlament al tinerilor” iniţiat de Asociaţia Pro 
Democraţia 

» SIVECO Romania susţine proiectul de conferinţe civice iniţiat de ARDOR 
„Despre buna folosinţă a democraţiei”

» SIVECO Romania şi World Vision România se implică în susţinerea 
învăţământului din mediul rural prin programul “Să învăţăm, Să 
învăţăm!” 

» SIVECO Romania a derulat campania “Fii inteligent, nu fi violent!” în 
parteneriat cu Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

» Sprijinirea programulului social „Euro 200”, 2005 - 2007

» Organizarea Şcolii de Vară SIVECO, , 2003-2006 

» Sprijinirea „Bucharest Summer University”, organizată de ASE Bucureşti, 
2005

» Contribuţie la organizarea taberei naţionale Forum IT de la Câmpina, 
2005 

» Susţinerea şi organizarea Competiţiei “. Campion”, 2004-2008 

» Contribuţie la organizarea Olimpiadei Naţionale pentru Informatică 2005-
2008 pentru gimnaziu şi liceu 

» Organizarea anuală a Consursului de Soft Educaţional CUPA SIVECO 
(2003-2008) 

» Contribuţie la renovarea atelierului Şcolii de arte şi meserii nr. 3 din 
Bucureşti (Şcoala pentru deficienţi mintali), 2004

» Sprijinirea organizarii Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual, (CNIV) 
2004-2008

» Contribuţie la realizarea concursului “Urmaşii lui Moisil”, 2004-2008, 
organizat de Liceul de Informatică “GRIGORE C. MOISIL”, din Iaşi 

» Organizarea de cursuri de iniţiere şi pregătire în domeniul utilizării 
calculatorului. Contribuiţie la pregătirea câştigătorilor concursurilor 
organizate în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2003/2004 de postul de radio 
MixFM. 

Proiecte din domeniul educaţional

Să învăţăm, să învăţăm

Parlamentul Tinerilor

ARDOR



SIVECO Romania RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ70

» Organizarea de cursuri de iniţiere şi de pregătire în domeniul utilizării 
calculatorului, în beneficiul Direcţiei Generale pentru Învăţământ 
Preuniversitar din cadrul MEdC, 2004

» Acordarea premiilor etapei naţionale a Concursului de Informatică 
Aplicată, ediţia a II-a, organizat de ISJ Buzău

» Sprijinirea echipei Facultăţii de Matematică la finala concursului 
internaţional ACM, Praga, 2004

» Sprijinirea desfăşurării concursului de web design, Colegiul Naţional 
Tudor Vianu din Bucureşti, 2004

» Portal educaţional SEI (http://portal.edu.ro/), donaţie către MEdC

» EvalMan, sistem donat MEdC, în vederea asistării procesului de 
selectare şi achiziţie publică a manualelor alternative

» ADLIC 2001-2008, (proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi 
administrarea aplicaţiei de centralizare a datelor şi repartizarea efectivă 
a candidaţilor la examenul de admitere în licee şi şcoli de arte şi meserii 
precum şi coordonarea tuturor activităţilor legate de procesul colectării  
datelor şi repartizării candidaţilor)

» Sprijinirea desfăşurării Balcaniadei de Informatică 2003.

Compania susţine proiectele culturale şi artistice, prin: facilitarea 
participării tinerilor artişti la competiţiile internaţionale; premierea 
artiştilor cu rezultate excepţionale, ca şi a personalităţilor vieţii culturale 
româneşti. 

Implicarea noastră în viaţa societăţii înseamnă mai mult decât acte 
punctuale de donaţie, este o implicare constantă în promovarea valorii, 
o contribuţie permanentă la dezvoltarea societăţii, fie că vorbim despre 
sistemul de educaţie, viaţa culturală, sistemul de sănătate sau economie.
SIVECO Romania se implică în derularea de proiecte care au drept obiectiv 
dezvoltarea de abilităţi care să permită celor aflaţi în situaţii defavorizante, 
din diferite motive şi în diferite momente, să găsească soluţii pe termen 
lung.

În acelaşi timp, SIVECO susţine în mod activ iniţiativele naţionale şi 
internaţionale menite să sporească nivelul de transparenţă şi credibilitate 
a mediului de afaceri românesc, de eliminare a corupţiei şi de consolidare 
a eticii de business. 

» SIVECO Romania sprijină artiştii români - contribuţie la participarea 
violonistului Cristian Fătu la Festivalul de vioara “Fritz Kreisler”, Viena, 
octombrie 2005 

» Premiul pentru Jurnalism Educaţional în parteneriat cu Comisia pentru 
UNESCO 

» “Premiul de simpatie” - acordat unor cupluri din lumea artistică: Victor 
Rebengiuc şi Mariana Mihuţ, Ilinca Tomoroveanu şi Traian Stănescu, 
Carmen Stănescu şi Damian Crâşmaru, Cătălina Mustaţă şi Florin 
Zamfirescu, Ion Caramitru şi Micaela Caracaş, Marina Constantinescu 
şi Mircea Rusu. 

Proiecte din domeniu cultural

PROIECTE 
CULTURALE
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» Organizarea unei campanii de sprijin pentru victimele inundaţiilor din 
zona Galaţi împreună cu Romanceram

» Donaţii cu ajutorul UGIR; donaţii în zona Bacău cu ajutorul SIVECO 
Moldova

» Donaţii sub forma de sisteme de calcul pentru şcoala din Gura Văii, 
Oneşti

» Burse lunare de studiu unor elevi de la Liceul Mihai Eminescu din 
Petroşani, începând din iunie 2002

» Sprijinirea organizării spectacolului de operă Traviata, în beneficiul 
copiilor bolnavi de SIDA, 2002.

» Încurajarea angajaţilor de a direcţiona 2% din profit spre acţiuni care 
corespund propriilor idealuri

» Extinderea comunicării interne pentru dezvoltarea ataşamentului 
angajaţilor faţă de valorile responsabilităţii sociale

» Extinderea eforturilor de protejare a mediului, precum recuperarea 
materialelor reciclabile

» Cooperarea în proiecte de CSR cu organizaţii multinaţionale cu tradiţie

» Evaluarea implicării companiei în acţiuni de CSR.

Alte proiecte din domeniu umanitar 

Provocări în programele de responsabilitate socială ale 
companiei SIVECO Romania

PROIECTE 
UMANITARE

SIVECO s-a implicat şi în viaţa socială şi umanitară prin organizarea 
unor campanii de sprijin pentru victimele inundaţiilor în anii 2005 - 2008, 
efectuarea de donaţii sub forma materialelor de constructii, a sistemelor 
de calcul, sprijinirea proiectulului „Şcoala unui nou început”, tabăra pentru 
copiii sinistraţi, dezvoltat în cadrul Programului Naţional „Universitatea de 
Vară”, oferirea de cadouri de Crăciun pentru căminele de bătrâni.
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Angajamentul SIVECO Romania faţă de principiile responsabilităţii sociale 
este unul programatic, strategic şi pe termen lung. Dorim să ne onorăm 
misiunea de participant responsabil la viaţa comunităţii, urmărind nu 
doar dezvoltarea economică, ci şi progresul social al societăţii din care 
facem parte. Implicându-ne în proiecte educaţionale, culturale, civice şi 
umanitare, căutăm să integrăm strategia de responsabilitate socială în 
obiectivele de dezvoltare şi în activităţile comerciale ale companiei.

La nivelul companiei, modalitatea de asumare a responsabilităţii sociale 
a evoluat mult în ultimii ani, principiile CSR fiind astăzi incluse chiar 
în strategiile de dezvoltare de produs. Astfel, ne direcţionăm în mod 
strategic demersurile CSR spre domeniul educaţiei, pe care o considerăm 
esenţială pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii. Implicarea socială 
a SIVECO Romania este, aşadar, una naturală, derivând din filozofia 
corporatistă. Parteneriatele noastre sociale se bazează pe transparenţă 
în comunicare, pe obţinerea de beneficii concrete, măsurabile de către 
cei cărora aceste acţiuni li se adresează.

Suntem cunoscuţi pentru proiectele derulate şi pentru sprijinul acordat 
în domeniul educaţiei. Investim cu prioritate în dezvoltarea de soluţii 
software cu valoare socială, cu beneficii sociale traduse în dezvoltare 
sustenabilă. De asemenea, tot din perspectiva CSR, abordăm relaţiile 
cu angajaţii, investitorii, partenerii, clienţii şi comunitatea în spiritul 
transparenţei şi al eticii.

Compania noastră sprijină activ orice iniţiativă care creează o punte 
de comunicare între români.  Ne place să credem că suntem o rotiţă în 
ansamblul celor care construiesc viitorul.

Irina SOCOL
Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

“

“





SIVECO Romania 
Victoria Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81
Corp C4, Sector 1, cod 013685, Bucureşti, România 
Tel: +40 (21) 302 3300, Fax: +40 (21) 302 3391 
Email: marketing@siveco.ro 
www.siveco.ro
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