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IDENTITATE JURIDICĂ SIVECO Romania, companie cu capital mixt înregistrată la 
Registrul Comerţului cu numărul J40/14658/1992

¡_211.419.000 lei conform RAS (Romanian Accountability System) 
¡_48.902.000 euro conform IFRS (International Financial 

Reporting Standards) 

¡_Peste 1.300 de clienţi din Romania folosesc produsele SIVECO Romania. 
¡_Compania noastră dezvoltă proiecte informatice complexe în ţări de pe 

patru continente.

SIVECO Netherlands BV   42,2 %

Intel Capital Corporation & 
Enterprise Investors   32,5 %

Management 
SIVECO Romania    25,3 %

STRUCTURA 
ACŢIONARIATULUI 

CLIENŢI

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  majoritari
SIVECO Romania.
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“Suntem onoraţi să vă prezentăm cel de-al doilea Raport de 
Responsabilitate Socială al SIVECO Romania. Documentul 
sintetizează activitatea din 2009 a echipei noastre şi relevă 
modul în care acţionăm pentru a îmbina succesul economic cu 
responsabilitatea socială. De-a lungul celor 19 ani de activitate, 
SIVECO Romania a dovedit că este o companie-cetăţean, prin 
implicarea constantă în proiecte IT care influenţează viaţa a 
milioane de oameni.

Realizarea raportului pentru 2009 privind dezvoltarea  
noastră   sustenabilă   rămâne,  ca  şi  în  2008,  încă  un  
demers de pionierat în industria IT românească. El reflectă şi 
evaluează modul în care ne-am îndeplinit angajamentele pe 
care ni le-am asumat faţă de clienţi, acţionari, angajaţi, parte-
neri, comunitate. 

Cu onestitate, transparenţă şi acurateţe am analizat 
performanţele şi activităţile derulate de compania noastră 
în anul 2009, lucrurile bune, lucrurile pe care trebuie să le 
îmbunătăţim şi ce ne propunem să facem în continuare. Pentru 
a asigura obiectivitatea acestui demers am consultat experţi 
independenţi.

În 2008, când am realizat primul nostru raport de acest fel am 
fost foarte onoraţi de interesul şi aprecierile colegilor noştri, 
ale partenerilor, clienţilor, organizaţiilor neguvernamentale, al 
presei interne şi internaţionale. Distincţia Ruban d’Honneur pe 
care am primit-o din partea European Business Awards, orga-
nism internaţional care recunoaşte şi promovează excelenţa, 
bunele practici şi inovaţia în mediul european de afaceri, dar şi 
semnalele interne primite, ne îndreptăţesc să credem că lucru-
rile pe care le facem sunt într-adevăr importante şi merită tot 
efortul nostru. Le vom continua.”

Irina SOCOL
Preşedinte şi Director General

DESPRE RAPORT
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Tot ceea ce facem este pentru a oferi clienţilor noştri produse şi servicii 
de o calitate excepţională. Avem foarte multă încredere în noi şi vrem să 
facem performanţă. Curajul este la un nivel ridicat, iar scopul final nu este 
niciodată pierdut din vedere. Noi lucrăm „hard and smart” şi suntem o echipă 
extraordinară. Identificarea fiecăruia dintre noi cu compania în care lucrăm 
este cel mai de preţ lucru pe care l-am reuşit.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General

CUVINTE CHEIE

Autodepăşire, maturitate, echipă, pasiune, 
inteligenţă, ambiţie, viziune

Sunt cuvintele care însoţesc evoluţia SIVECO Romania de 
19 ani încoace. Iar managementul companiei defineşte tot 
acest succes:

SIVECO Romania are succes. Recunoscut naţional şi internaţional. Mă bucur să 
fiu parte a acestui succes.

Aurora Crusti, Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială

SIVECO Romania înseamnă o echipă extraordinară, profesionistă şi devotată, 
care munceşte cu pasiune şi construieşte proiecte de o complexitate rar 
întâlnită în IT. O companie care cultivă valori ca inteligenţa şi creativitatea, 
pentru a obţine performanţă la cel mai înalt nivel.

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane

Un reputat cercetător ştiinţific german, funcţionar pe vremuri la Comisia 
Europeană, ne-a spus odată că, dacă o companie împlineşte 5 ani de activi-
tate, începe să iasă din copilărie. Noi am trecut de 18 ani, deci putem spune că 
suntem maturi. Maturitatea înseamnă şi ştiinţa lucrului bine făcut, a clientului 
mulţumit, a abordării serioase în toate împrejurările.

Alexandru Rădăşanu, Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare



SIVECO Romania - RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ - 20098

SIVECO Romania are şi oamenii şi soft-ul care contează. 

Florin Ilia, Vicepreşedinte Divizia Comercială şi 
Consultanţă Tehnologică

SIVECO Romania este o companie care face diferenţa în proiectul de consoli-
dare atât a societăţii informaţionale româneşti, cât şi a celei internaţionale. 

Doina Binig, Vicepreşedinte Strategie şi Şef Operaţional

Evoluţia financiară a SIVECO Romania demonstrează că am învăţat cum să se 
întâmple proiecte, profitabile pentru noi şi pentru beneficiarii noştri.

Bogdan Ciungradi, Vicepreşedinte Financiar-Contabilitate
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Irina Socol, 
Preşedinte şi Director General

Strategia SIVECO Romania este gândită şi proiectată astfel încât 
să reflecte aşteptările beneficiarilor produselor noastre, care 
aparţin unor categorii profesionale şi sociale foarte diverse: 
profesori, elevi, părinţi, instructori, medici, farmacişti, fermieri,  
funcţionari  publici,  angajaţi  ai  companiilor  private  din toate
sferele economiei. 

Existăm şi ne dezvoltăm constant pentru că realizăm proiecte 
durabile şi viabile pentru aceşti utilizatori, contribuind în mod 
constant şi concret la informatizarea şi dezvoltarea societăţii 
româneşti.

Şi în 2009, implicarea noastră în proiecte cu valoare socială a 
fost la fel de consistentă, chiar dacă a presupus mult mai multă 
strădanie decât în anii precedenţi, în care climatul economic 
general era mai prietenos.

Chiar dacă anul 2009 a fost unul relativ complicat pentru econo-
mia globală şi implicit pentru industria IT din care facem parte, 
am reuşit să identificăm noi oportunităţi de dezvoltare. Ne-am 
direcţionat eforturile atât pe plan intern, cât şi internaţional, în 
proiecte din domenii cu mare impact social şi economic precum 
eLearning, eHealth, eAgriculture, eCustoms, eBusiness, şi am 
reuşit ca prin profesionalism  şi  printr-o  mare  capacitate  de  
mobilizare să desfăşurăm şi să finalizăm cu succes misiuni care 
păreau aproape imposibile.

Şi în 2009, implicarea 
noastră în proiecte cu 
valoare socială a fost la 
fel de consistentă, chiar 
dacă a presupus mult 
mai multă strădanie 
decât în anii precedenţi, 
în care climatul 
economic general era 
mai prietenos.
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De aceea,  este  o  mare  bucurie  să  trecem  în  revistă  câteva  
dintre cele mai notabile realizări şi recunoaşteri obţinute de 
echipa noastră în 2009:

¡HAm  continuat  proiectele  mari,  naţionale,  demarate  în  
anii  anteriori, pentru Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru 
Agricultură, Ministerul Învăţământului, Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informa-
ţionale şi pentru informatizarea companiilor private medii şi 
mari;

¡HAm reuşit să obţinem o certificare extrem de importantă pe 
care puţine companii se pot lăuda că o au: ISO 9001:2008. 
Această certificare înseamnă mult pentru SIVECO Romania, 
care a făcut din furnizarea de servicii de calitate o prioritate; 

¡HRaportul nostru de responsabilitate socială, primul de acest 
fel în industria românească de IT, a primit o distincţie onorantă 
din partea European Business Awards - Ruban d’Honneur, şi 
a fost nominalizat la Gala Societăţii Civile;

¡HPlanul de mobilitate pentru angajaţi, care urmăreşte                   
reducerea noxelor, dar şi a stresului, a fost premiat în cadrul 
proiectului european COMMERCE (Creating Optimal Mobility 
Measures to Enable Reduced Commuter Emissions);

¡HAm demarat proiecte din fonduri structurale în calitate de 
coordonatori sau parteneri ai unor reputate organizaţii, în 
care componenta IT joacă un rol esenţial: Rural Manager, 
Profesorul creator de soft educaţional, Advancing Clinic
Genomic Trials on Cancer - pentru studierea cancerului, 
P.Cezanne – proiect dedicat implementării unui nou sistem de 
monitorizare a diabetului, Medscen - un sistem educaţional 
privind intervenţia în caz de dezastre naturale etc;
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¡HPrin proiectele câştigate în 2009 pentru organizaţii ale Uniunii 
Europene - Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Comunităţii 
Europene care gestionează portalul cercetării şi dezvoltării 
CORDIS, şi pentru EASA, Agenţia Europeană de Siguranţă a 
Aviaţiei, am intrat în elita furnizorilor de servicii IT, aceste 
proiecte aducând beneficii pentru milioane de utilizatori;

¡HPrin lansarea SIVECO Applications 2011, compania noastră 
şi-a reconfirmat titlul de promotor al principiilor „Green 
Economy”, propunând soluţii informatice ecologice care să 
vină în sprijinul organizaţiilor private şi publice. Soluţiile de 
management al deşeurilor, de management al documente-
lor  sau  de  management al transporturilor permit folosirea 
raţională a resurselor necesare oricărei organizaţii - hârtie, 
carburanţi, energie etc;

¡HAm intrat în topul celor 10 companii “green” din România, 
top bazat pe un studiu întocmit de revista Computerworld, 
recunoscându-ni-se  încă  o  dată  contribuţia  la  dezvoltarea 
unui mediu sănătos;

¡HCampania de direcţionare a 2% din impozitul pe venit a 
atras interesul unui număr mare de angajaţi care au dorit să        
sprijine organizaţiile neguvernamentale ce dezvoltă proiecte 
în sfera socială, medicală, pentru protecţia mediului sau a 
persoanelor defavorizate;

¡HPrin proiectul “Despre buna folosinţă a democraţiei”, 
desfăşurat şi în 2009 împreună cu ARDOR, am contribuit la                  
democratizarea accesului la informaţie şi a mecanismelor de 
exprimare pentru toţi cetăţenii; 
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¡HProiectul .campion, ajuns deja la a VI-a ediţie, a atras 
sute de elevi şi studenţi pasionaţi de informatică, acest                                   
program oferind tuturor elevilor şanse egale de a participa la 
o pregătire susţinută în domeniul ştiinţei informaticii;

¡HÎn  calitate  de  membri  ai  PACI,  am  elaborat  propriul  
Manual anti-corupţie, în care ne-am afirmat poziţia noastră 
de “toleranţă zero” faţă de corupţie şi în care am descris în 
mod concret modul în care această atitudine este cultivată în 
comportamentul zilnic al echipei noastre; 

¡HAm investit şi în 2009 în aparatură  cu  consum  ener-
getic redus - computere, servere, monitoare, periferice 
corpuri de iluminat, aparatură electrică. Reţeaua de cabluri şi 
sistemele de aclimatizare instalate în sediul companiei ne 
permit eficientizarea consumului de energie.

Implicarea noastră continuă, perseverentă, în activităţi de civism corporatist ne oferă 
garanţia conectării reale, solide, la problemele şi nevoile comunităţii. Iar acest lucru 
înseamnă pentru noi adevărata responsabilitate. 
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Dacă ar fi să definim printr-un cuvânt experienţa de aproape    
19 ani a SIVECO Romania, atunci acela ar fi PASIUNE. Aceasta e 
susţinută permanent de AMBIŢIA de a REUŞI. Lansarea fiecărei 
noi soluţii informatice purtând marca SIVECO,  demararea  sau   
finalizarea cu succes a fiecarui proiect la care am contribuit, au la 
bază spiritul competitiv al unei echipe de profesionişti pasionaţi 
de munca lor, vizionarismul şi implicarea managementului. Iar 
măsura succesului este dată de nivelul satisfacţiei utilizatorilor 
produselor muncii noastre.

Dar cum am evoluat? Să facem o scurtă incursiune în istoria 
companiei, amintindu-vă ce am făcut până în 2009:

Se înfiinţează SIVECO Romania - una dintre primele firme IT  
private din România.

¡_Principalul obiectiv al echipei conduse de Irina Socol şi Andy 
Rădăşanu este dezvoltarea şi întreţinerea unui pachet soft-
ware din domeniul Sistemelor de întreţinere asistată de cal-
culator (Computerized Maintenance Management Systems, 
CMS).

După doi ani de muncă susţinută, echipa de experţi ai SIVECO 
Romania, formată în renumitele şcoli româneşti de matematică 
şi informatică, 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 locale, având 
un nivel verificat de competitivitate internaţională.

1992

1994
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Dacă până în acest an compania a fost orientată mai ales către 
exportul  de   soluţii   şi   servicii   IT,   care  a   contribuit   la  
crearea primului milion de dolari din cifra de afaceri a com-
paniei, SIVECO Romania începe să abordeze, prin propriile 
produse  informatice,  şi  proiecte complexe, de anvergură, din 
care se vor naşte ulterior viitoarele sale aplicaţii de eLearning, 
eHealth, eCustoms şi eAgriculture.

Un pas foarte important în maturizarea companiei şi în afir-
marea brandului îl reprezintă participarea la primul proiect de 
anvergură - în acel moment cel mai mare dezvoltat în industria 
românească de profil - şi anume, informatizarea Administraţiei 
Porturilor Maritime Constanţa.

Lista proiectelor marca “SIVECO Romania” este tot mai mare. 
Echipa – ajunsă déja la peste 100 de angajaţi – lansează 
proiectul SIVABON, pentru Biroul de Credit, un instrument de 
management al informaţiei referitoare la riscul de creditare, şi 
produsul SIVADOC – un sistem de gestiune a documentelor şi a 
fluxurilor de lucru. Tot în acest an debutează proiectul de imple-
mentare a unei soluţii complete pentru gestionarea proceselor 
operaţionale interne ale companiei Petrom.

Echipa  SIVECO  Romania  lansează  platforma  software  de  
instruire computerizată AeL, destinată sprijinirii procesului de 
învăţare prin mijloace informatice moderne. AeL a fost gândit 
din perspectiva psihopedagogiei moderne, oferind profesorilor 
un instrument de predare alternativ, menit să sporească gradul 
de interactivitate şi de creativitate la clasă.

1997

1998

1999

2000
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Este anul în care debutează cel mai mare proiect de infor-
matizare a învăţământului românesc - Sistemul Educaţional 
Informatizat (SEI), proiect realizat în consorţiu de către 
SIVECO Romania, HP, IBM, Compaq.

Demararea unui nou proiect de anvergură confirmă profe-
sionalismul şi expertiza companiei - Sistemul Informatic Unic 
Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate, dezvoltat pen-
tru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), menit să 
îmbunătăţească modul de administrare a bugetului naţional de 
asigurări de sănătate, precum şi calitatea serviciilor medicale şi 
farmaceutice. 
¡_Soluţiile software SIVECO  Romania  sunt  deja  utilizate  de  

peste 300 de clienţi mari, organizaţii din ţară şi din 
străinătate. 

Experienţa în produse informatice educaţionale este consolidată 
prin lansarea AeL Enterprise, Learning Content Management 
System dedicate companiilor.

În premieră în România, are loc primul export românesc de 
know-how în domeniul proiectelor informatice complexe: 
SIVECO Romania participă la reformarea sistemului educaţional 
din Cipru, prin furnizarea unei platforme educaţionale AeL şi 
conţinut educaţional multimedia. 

Echipa ajunge la 500 de angajaţi.

¡_SIVECO Romania participă la reformarea sectorului sănătăţii 
din Bulgaria, contribuind la implementarea sistemului infor-
matic integrat pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
din această ţară.

2001

2004

2005

2006
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¡_Debutează cel mai mare proiect de informatizare al agricul-
turii – dezvoltarea şi implementarea Sistemului IT al Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a cărui 
funcţionalitate reprezintă o cerinţă obligatorie de aderare la 
Uniunea Europeană. 

Este anul demarării marilor proiecte europene. Compania este 
prezentă pe piaţă 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.

Continuă seria proiectelor mari de informatizare - 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 copia-
toare, formarea a 40.000 profesori); proiectul de eLearning este 
extins la nivel naţional şi în Republica Moldova.

¡_Este anul în care începe derularea proiectelor de eLearning, 
eAgriculture, eCustoms în Cipru, Turcia, Emiratele Arabe 
Unite, şi se finalizează proiectul NHIF din Bulgaria.

Este lansată noua versiune de pachet informatic integrat SIVECO 
Applications 2011.
 
Aurora Crusti, Vice-Preşedinte Adjunct Divizia Comercială, 
SIVECO Romania: „Proiectat după standarde de ultimă generaţie, 
SIVECO Applications 2011 este un produs ERP de tip Premium ce 
contribuie semnificativ la creşterea randamentului şi profitabilităţii 
utilizatorilor săi. În plus, beneficiind de experienţa specialiştilor şi 
a consultanţilor SIVECO Romania, SIVECO Applications 2011 pune 
la dispoziţia organizaţiilor un instrument informatic perfect adaptat 
cerinţelor actuale de business.”

2007

2008

2009
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¡_Soluţia dezvoltată de SIVECO Romania pentru sistemul IT care 
funcţionează la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură 
(APIA) primeşte trofeul de Finalist la categoria „Proiecte 
de mari dimensiuni” din partea Asociatiei Internaţionale de 
Project Management în cadrul IPMA Gala Awards, Finlanda.

¡_Este implementată soluţia eCustoms la Autoritatea Naţională 
Vamală din Turcia şi este lansat un nou produs - Registrul 
Agricol.

¡_AFAQ-AFNOR International certifică SIVECO Romania cu 
standardul ISO 9001:2008. Tot în acest an este publicat 
primul Raport de Responsabilitate Socială, premiat cu Ruban 
d’Honneur, de către European Business Awards (Roma).

¡_Compania  dezvoltă  proiecte  pentru  Comisia  Europeană:  
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene - portalul CORDIS 
(portalul cercetării europene şi dezvoltării) şi EASA - Agenţia 
Europeană de Siguranţa Aviaţiei (European Aviation Safety 
Agency).  De asemenea,  sunt  dezvoltate  proiecte  europene 
de cercetare: ALIS, ACGT, PCEZANNE, LD-CAST, SUNIDOC, 
PAELIS, AVE EXEMPLO, COMAVET, MEDSCEN, eMULTICULT, 
A-PORT, eCERCDOC, ASPECT, EduTubePlus, dar şi proiecte 
din fonduri structurale: Programul ”Oportunităţi de consoli-
dare a carierei în societatea cunoaşterii”, Profesorul-creator 
de soft educaţional, CENAFER, Rural Manager. 



SIVECO Romania - RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ - 2009

Comunitate
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Membru activ al comunităţii, compania noastră este implicată 
în calitate de iniţiator sau partener în dezvoltarea de pro-
grame educaţionale la care participă anual mii de profesori 
din învăţământul superior şi preuniversitar, elevi şi studenţi, 
specialişti în educaţie şi IT. Sprijinim constant activităţile (cum 
sunt competiţiile locale şi globale, şcolile de vară, participarea 
la  târguri  internaţionale)  care  îi  încurajează  pe tineri să îşi 
dezvolte cunoştinţele de informatică, participând în acest fel la 
promovarea potenţialului unei generaţii de tineri activi, pregătiţi 
pentru societatea cunoaşterii. 

Radu Jugureanu, Director Department AeL eContent, 
SIVECO Romania: “Educaţia rămâne un reper important pentru 
sistemul de valori al României de azi. Alături de partenerii noştri 
dezvoltăm proiecte din dorinţa de a îi atrage pe elevi în aventura 
cunoaşterii, a cărei finalitate o reprezintă asimilarea informaţiilor 
utile într-un mod nou şi plăcut. “

Cunoaştere. Descoperire. Competiţie. 
Sunt semnele sub care s-au desfăşurat acţiunile de implicare 
în viaţa comunităţii în anul 2009. Conferinţe, competiţii, lansări 
sau dezbateri civice, toate aceste evenimente au arătat interesul 
nostru permanent pentru dezvoltarea societăţii. Iată o trecere în 
revistă a acestora:

Lansarea portalului educaţional „Learning Gateway” 
La liceul bucureştean „Grigore Moisil”, s-a lansat oficial primul 
portal educaţional din România de tip „Learning Gateway” - 
„portal.moisil.ro”- o resursă didactică la îndemâna profesorilor, 
elevilor şi părinţilor.
Proiectul “portal.moisil.ro” s-a născut din dorinţa de a-i implica 
pe tineri în procesul educaţional, stimulându-le curiozitatea şi 
entuziasmul de a descoperi lucruri noi şi interesante cu ajutorul 
tehnologiilor moderne. 
Portalul îi motivează pe elevi să acceseze resursele de învăţare 
atât din şcoală, cât şi din afara acesteia. Părinţii au şi ei acces 
la informaţie, putând astfel să le fie alături copiilor în procesul 
de învăţare. 

0800 0800 05 - Noul numar TELVERDE pentru benefi-
ciarii platformei de eLearning AeL 
Pentru a optimiza comunicarea cu toţi beneficiarii proiectelor 
educaţionale şi utilizatorii soluţiilor de eLearning dezvoltate 
de SIVECO Romania, a fost alocat un nou număr TELVERDE – 
0800 0800 05, ce poate fi apelat gratuit din reţeaua                                    
RomTelecom. 

26 ianuarie 2009

5 februarie 2009
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De la lansarea Centrului Naţional de suport tehnic (în martie 
2006), echipa SIVECO Romania a răspuns la peste 11.000  de  
solicitări, dintre care 6.234 au fost solicitări telefonice venite 
din partea profesorilor, elevilor, părinţilor, inspectorilor şcolari, 
consilierilor, directorilor de şcoli etc.

Principalii beneficiari ai acestor servicii de suport tehnic sunt 
utilizatorii platformei de eLearning AeL şi ai soluţiei ASM, 
destinată managementului şcolii şi al resurselor unităţilor 
de învăţământ, dar şi elevii şi profesorii ce utilizează lecţiile                   
interactive AeL în şcoală sau acasă. Operatorii centrului de 
suport oferă  informaţii  şi  despre  programele  de  formare  
adresate  profesorilor în şcoli sau prin Casa Corpului Didactic.

Unul dintre obiectivele majore ale acestei iniţiative îl reprezintă 
furnizarea de asistenţă tehnică  de  specialitate  şi  informaţii  
actualizate pentru operatorii şi utilizatorii de la nivel naţional, 
judeţean   şi   local   ai   aplicaţiilor   administrative,   cum   ar   fi  
examenele naţionale şi Baza de Date Naţională a Educaţiei. 

Florin Anton, Director Adjunct - eLearning: “Calitatea ridicată a 
serviciilor cu care ne-am obişnuit beneficiarii ne motivează să fim 
din ce în ce mai buni. De aceea, întreaga echipă de specialişti din 
cadrul centrului de suport tehnic rezolvă orice problemă care ar 
putea apărea, într-un timp cât mai scurt.” 

Noi premii în competiţia “Urmaşii lui Moisil”
La Iaşi s-a desfăşurat cea de-a IX-a ediţie a Concursului Naţional 
de Informatică “Urmaşii lui Moisil”. Competiţia, găzduită  de  
Liceul de Informatică “Grigore Moisil”, şi-a propus să devină 
un important instrument de selecţie, antrenare şi promovare a 
valorilor. În paralel s-a desfăşurat şi sesiunea de comunicări 
ştiinţifice ale profesorilor -“Infocalitate – asigurarea calităţii la 
disciplina Informatică.”

27-29 martie 2009
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Concursul de creativitate software Linfo@Sv 
Organizat de Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” din 
Suceava, Concursul de creativitate software Linfo@Sv – ediţia 
a VII-a stimulează interesul elevilor şi al  profesorilor  faţă  de  
tehnologia informaţiei şi încurajează un climat de competitivi-
tate între elevi pentru promovarea valorilor IT.

Concursul s-a adresat atât elevilor din ciclul  primar,  cât  şi  
celor din învăţământul gimnazial şi cel liceal. Elevii din clasele 
I-IV au participat la concursul de desene pe calculator cu tema           
„Îmi plac poveştile”. Ei au realizat un desen pe calculator 
sau o prezentare  PowerPoint  a  unei  poveşti  dintr-un  set  
anunţat   anterior. Elevii de gimnaziu au participat la o sesiune 
de lucrări cu tema „Lumea algoritmilor”, iar liceenii – la con-
cursul de lucrări soft repartizate pe următoarele categorii: soft 
educaţional, pagini WEB, soft utilitar şi jocuri.

.campion 
Peste 2.000 de elevi au participat la concursul .campion 2009, 
un program intensiv de pregătire în informatică. 

Concursul .campion este organizat şi susţinut de Centrul 
de Excelenţă SIVECO în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului şi reprezintă un program de 
pregătire de performanţă în informatică, susţinut de profesori de 
prestigiu din întreaga ţară şi studenţi, foşti câştigători ai olim-
piadelor naţionale şi internaţionale de informatică. Competiţia 
a fost iniţiată şi coordonată de Emanuela Cerchez şi Marinel 
Şerban, profesori la Liceul de Informatică “Grigore Moisil” 
din Iaşi. 

5 mai 2009

30 martie 2009 
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Din echipa .campion 2009 au făcut parte profesori din întrea-
ga ţară care au propus probleme cu un înalt grad de dificultate 
pentru rundele de concurs dar şi studenţi, foşti laureaţi ai con-
cursului sau ai olimpiadelor internaţionale care i-au sprijinit pe 
elevi în pregătirea continuă pentru obţinerea de performanţe. 
Finaliştii din 2009 au obţinut cel puţin un premiu la una dintre 
următoarele competiţii prestigioase: olimpiada internaţională 
de informatică, balcaniada de informatică, olimpiada naţională 
de informatică, alte concursuri naţionale de profil. 

Emanuela Cerchez, coordonatorul competiţiei .campion: 
“Dăruirea acestor tineri, perseverenţa şi seriozitatea de care au dat 
dovadă pe parcursul a 6 luni de pregătire intensă sunt de admirat. 
Mă bucur să remarc că peste 80% dintre finalişti consideră că .cam-
pion îi ajută mult şi chiar foarte mult în acumularea de cunoştinţe 
IT şi pregătirea pentru alte competiţii sau examene naţionale şi 
internaţionale  şi  sunt sigură  că  şi  în  următorii  ani  vor  aduce  
numeroase premii României”.

Conferinţele civice iniţiate de Asociaţia Română de 
Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR)
În cadrul conferinţelor civice organizate de Asociaţia Română 
de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, liceeni au fost invitaţi să-şi 
exprime părerile despre subiecte intens dezbătute în soci-
etatea românească: Ar trebui introduse reglementări pentru 
ca posturile comerciale de televiziune să aibă responsabilităţi 

25 februarie 2009, 23 mai 
2009, 6 iunie 2009
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educative faţă de public? Dau noile canale mai multă putere 
cetăţeanului modern? Multiculturalismul este o utopie? Este 
legitim absenteismul?

Iniţiat în urmă cu 3 ani, proiectul „Despre buna folosinţă a 
democraţiei” a fost gândit sub forma unui dialog în care tinerii au 
posibilitatea să-şi spună punctul de vedere despre democraţie 
şi să se implice în viaţa societăţii ca cetăţeni activi. 

„Ne bucurăm că am avut ocazia să luăm parte la un proiect atât de 
special, care implică tinerii în dezbateri pe teme reale şi de impact 
pe termen lung, oferindu-le posibilitatea de a învăţa „regulile” 
dialogului de la lideri de opinie ai societăţii civile (filosofi, jurnalişti, 
politologi sau istorici). Toleranţa, argumentarea logică şi exerciţiul 
dezbaterii sunt elemente definitorii pentru un cetăţean european 
autentic. Sunt de admirat atât tinerii care se preocupă de acest 
subiect, cât şi organizatorii care ştiu să îi motiveze, să îi informeze şi 
să le ofere constant teme interesante pentru dezbatere” a declarat 
Anca Crahmaliuc, Marketing & Communication Manager în 
cadrul SIVECO Romania.

Gala Premiilor în Educaţie
Gala Premiilor in Educatie este o competiţie care urmăreşte 
promovarea oamenilor, a proiectelor şi a organizaţiilor care 
au avut un impact semnificativ asupra sistemului educaţional 
din Romania. În 2009 s-a desfăşurat prima ediţie a acestei 
competiţii, unde au fost invitaţi să participe şi reprezentanţi ai 

 23 septembrie 2009
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SIVECO Romania, care au făcut parte din juriu. La competiţie 
s-au înscris elevi, studenţi, profesori, ONG-uri şi instituţii de 
învăţământ de stat şi private. 

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 
Profesori din învăţământul superior şi preuniversitar, elevi şi 
studenţi, specialişti în educaţie şi IT s-au întâlnit  la  Iaşi,  cu  
ocazia Conferinţei Naţionale de Învăţământ Virtual (CNIV).            
Concomitent cu ediţia a VII-a a CNIV s-a desfăşurat şi ediţia 
numărul IV a Conferinţei Internaţionale de Învăţământ Virtual 
(ICVL). 

Cele două manifestări ştiinţifice au fost organizate de Universi-
tatea din Bucureşti (cu sprijinul Prof. Univ. Dr. Grigore Albeanu, 
coordonator ICVL, şi a Conf. Univ. Dr. Marin Vlada, coordona-
tor proiect CNIV-ICVL), în parteneriat cu Universitatea Tehnică 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, SIVECO Romania şi Intel.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania:
“Ne onorăm misiunea civică urmărind în mod concertat şi 
coerent dezvoltarea economică şi progresul social al comunităţii din 
care facem parte. De altfel, toate proiectele pe care le desfăşurăm 
au o componentă certă de responsabilitate socială - aceasta 
fiind o caracteristică esenţială a strategiei noastre de dezvoltare 
sustenabilă“.

 30 octombrie 2009
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Campania 2%
Solidaritatea socială a angajaţilor SIVECO Romania este 
probată inclusiv prin participarea constantă la Campania 2% - 
“Lasă-ţi semnătura pe o faptă bună!”  Dovedim astfel că ne  pasă  
de  problemele celor din jur şi că putem trece de la susţinerea 
declarativă la fapte concrete. 

Peste  120  dintre  colegii  noştri  au  direcţionat  2%  din  
impozitul anual pe veniturile obţinute în următoarele asociaţii, 
alegând astfel să le susţină: 

¡_Euromania
¡_Salvaţi copiii
¡_Fundaţia Motivation
¡_Organizaţia Studenţilor Creştini Evanghelici
¡_SMURD
¡_World Vision
¡_Secherezade
¡_Asociaţia Bătrânilor Suferinzi
¡_Colţ Alb
¡_Fundaţia Cartea Călătoare
¡_Asociaţia Salvaţi Dunarea şi Delta Dunării / Academia 

Caţavencu
¡_Fundaţia de Sprijin Comunitar
¡_Asociaţia Bucureştiul meu drag
¡_Parohia Sf.Ioan Botoşani
¡_Club Sportiv DIA
¡_Asociaţia Cadrelor Militare
¡_Fundaţia Renaşterea
¡_ANIAP.
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Beneficiile sociale ale 
proiectelor noastre
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Proiectele complexe pe care le dezvoltăm pentru instituţii 
publice, dar şi private, au trecut în 2009 prin noi etape de 
dezvoltare. Fie că ne referim la proiectele multianuale, finanţate 
din fonduri structurale, sau la cele desfăşurate pentru clienţi 
din România  ori din străinătate, numitorul comun al acestora a 
fost responsabilitatea faţă de beneficiarul final.

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania: 
“SIVECO Romania şi-a câştigat cu multă muncă reputaţia unui 
furnizor de soluţii de eHealth, eAgriculture, eLearning, eCustoms 
care are curajul să-şi asume responsabilitatea derulării de pro-
iecte de anvergură, ce asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al 
cetăţenilor la serviciile publice. Proiectele mari, complexe, dificile 
pot fi făcute doar de oameni curajoşi, de echipe solide, valoroase 
care ştiu că în spatele numelui de Beneficiar dintr-un contract sunt 
milioane de oameni. Ceea ce înseamnă o responsabilitate uriaşă.”

PROIECT: SISTEMUL EDUCAŢIONAL 
INFORMATIZAT  (SEI)
Program complex iniţiat de Ministerul Educaţiei Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, al cărui obiectiv de bază îl reprezintă 
susţinerea procesului de predare-învăţare în învăţământul 
preuniversitar, cu tehnologii de ultimă oră. Programul este 
implementat de un parteneriat public-privat din care face parte 
SIVECO Romania.

BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinţi
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_peste 4 milioane de beneficiari la nivel naţional;
¡_140.000 de profesori instruiţi;
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¡_15.000 de laboratoare informatizate;
¡_192.000 de calculatoare;
¡_3.700 de lecţii multimedia AeL;
¡_1.338.995 de candidaţi la Bacalaureat (2003-2009);
¡_392.748 de participanţi la examenul de titularizare (2003-

2009);
¡_1.855.000 elevi repartizaţi în licee (ADLIC - 2001–2009);
¡_149.000 de utilizatori înregistraţi pe portal edu.ro, 2.000.000 

de vizitatori, peste 6.000 de articole şi 1.300.000 de mesaje 
postate pe forum.

Florin Anton, Director Adjunct - eLearning, SIVECO Romania:   
„Proiectul   SEI,   unul   dintre   cele   mai   mari  proiecte de eLearning 
din Europa, recunoscut internaţional de Comisia Europeană ca un 
exemplu de bună practică, construieşte puntea de legătură între 
şcoala şi societatea modernă, bazată pe cunoaştere. Standardele 
europene nu pot fi îndeplinite fără o condiţie de bază, aceea de a 
permite accesul neîngrădit, lipsit de orice restricţii, la calculator, 
pentru fiecare elev şi pentru fiecare profesor. Iar proiectul SEI 
asigură această condiţie.”

PROIECT: SISTEMUL INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL 
ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE (SIUI) 

Urmăreşte îmbunătăţirea sistemului asigurărilor sociale de 
sănătate din România şi a calităţii serviciilor medicale şi farma-
ceutice, prin colectarea şi gestionarea de informaţii economice 
şi medicale necesare funcţionării eficiente a sistemului, evidenţa 
persoanelor asigurate şi a furnizorilor de servicii medicale.

BENEFICIARI: medici de familie, doctori, farmacişti, furnizori de 
servicii medicale şi farmaceutice, pacienţi.

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_42 Case Judeţene de Asigurări de Sănătate;
¡_11.316 medici de familie;
¡_45.000 medici;
¡_3.855 farmacii;
¡_464 spitale;
¡_2.689 ambulatorii clinice;
¡_1.011 ambulatorii paraclinice;
¡_4.279 ambulatorii stomatologice;
¡_48 staţii de ambulanţă;
¡_153 furnizori pentru îngrijiri la domiciliu;
¡_2.213 furnizori de dispozitive medicale;
¡_Peste 2.000 utilizatori interni;
¡_Peste 26.000 utilizatori externi – furnizori  de  servicii  

medico-farmaceutice.
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Dragoş Dobran, Responsabil proiect SIUI, SIVECO Romania: 
„Proiectul SIUI desfăşurat pentru CNAS aduce nu numai 
transparenţa totală a cheltuielilor realizate în sistemul de sănătate 
din România, gestionarea rapidă, corectă şi eficientă a datelor 
privind asiguraţii, transmiterea de informaţii în timp real şi valorifi-
carea totală a acestora, în condiţiile unui control sporit, dar oferă şi 
servicii medicale mai eficiente.”

PROIECT: SISTEMUL IT PENTRU AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI 
INTERVENŢIE ÎN AGRICULTURĂ (APIA)
Sistemul asigură calcularea şi autorizarea plăţilor pe fermă, 
inclusiv activităţile de control al calităţii şi de audit, executarea 
efectivă a plăţilor către fermieri, contabilizarea plăţilor - 
proceduri contabile standard pe baza conturilor de venituri şi 
cheltuieli.

BENEFICIARI: 1.200.000 fermieri. 
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_Evaluarea a 1.650.000 blocuri fizice agricole;
¡_Procesarea a peste 1.200.000 de cereri de subvenţii depuse 

de fermieri în fiecare an;
¡_Instruirea a peste 750 000 de utilizatori externi şi a aproxima-

tiv 5 000 de utilizatori interni (angajaţi ai APIA);
¡_peste 2.500 milioane euro subvenţii plătite pentru campaniile 

2007-2009, din care 1.500 milioane euro plătite din fonduri 
europene; 
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¡_Gestionarea informaţiilor în 261 centre locale APIA,                          
42 centre judeţene APIA, în care au depus cereri fermierii 
arondaţi acestor centre.

Gabriel Lospa, Directorul Departamentului eAgriculture, 
SIVECO Romania: „Proiectul APIA este unul extrem de complex, 
cu rezultate extraordinare. Este un proiect prin care se gestionează 
subvenţii din fonduri europene şi naţionale care ating anual un    
miliard de euro, un proiect care are un impact social extrem de 
mare. Este dificil să duci instrumente IT într-un mediu în care nu 
există aproape deloc o practică a utilizării lor. Se fac însă eforturi 
susţinute în spaţiul rural şi rezultatele se văd. Iar acestea arată că 
avem un proiect de valoare.”

PROIECT: SIVABON Sistem de validare a bonităţii 
clienţilor
BENEFICIARI: companii din sectorul financiar-bancar româ-
nesc, solicitanţii de credite

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009): 

¡_peste 30.000.000 de rapoarte de credit eliberate în ultimii 
5 ani;

¡_număr mediu de rapoarte de credit eliberate pe zi: 30.000;
¡_număr maxim de înregistrări încărcate în sistem: 500.000;
¡_timpul mediu de răspuns la o cerere de raport de credit: 
    1 sec.
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PROIECT: Rural Manager 
Urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor antrepreno-
riale pentru cei care conduc, au sau vor avea o firmă în mediul 
rural. 

BENEFICIARI: tineri, absolvenţi de liceu sau şcoală profesională, 
mici întreprinzători.
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009): 

¡_1.600 de tineri din Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, 
Vaslui, Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, Brăila, 
Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa.

¡_PROIECT coordonat  de  Fundaţia  Naţională  a  Tinerilor 
Manageri (FNTM) în parteneriat cu SIVECO Romania, Centrul 
de Training şi Dezvoltare al Asociaţiei Angajatorilor din Bava-
ria şi Euro26. Proiectul Rural-Manager este selectat în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane POSDRU „Investeşte în oameni”, care e cofinanţat din 
Fondul Social European, contract de finanţare POS DRU 2007 
- 2013.

 
Cătălin Ştefan, Project Manager, Coordonatorul proiectului 
Rural Manager, SIVECO Romania:“Proiectul contribuie la promo-
varea utilizării tehnologiei informaţiei, prin introducerea în cadrul 
cursurilor de instruire a micilor întreprinzători sau a viitorilor 
întreprinzători din mediul rural a unui modul pentru dezvoltarea 
competenţelor în domeniul folosirii calculatoarelor, a internetului 
şi a promovării produselor şi pentru dezvoltarea afacerilor.” 

PROIECT: CENAFER
Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - 
Obiectivul proiectului este dezvoltarea pregătirii profesionale 
continue a formatorilor din domeniul feroviar, prin organizarea 
de programe de formare continuă pentru aceştia. 

BENEFICIARI: personal din industria feroviară
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009): 

¡_60 formatori interni;
¡_450 formatori ai companiilor feroviare;
¡_Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, în baza 

contractului de finanţare POSDRU 57/1.3/S/38654 încheiat 
cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Direcţia 
Generală Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, 
proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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PROIECT: Cariera didactică în societatea cunoaşterii 
(IntelTeach), program care urmăreşte  dezvoltarea  carierei  
profesionale a profesorilor şi asimilarea tehnologiei informaţiei 
la orele de curs. 

BENEFICIARI: cadre didactice

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_900 profesori din regiunea Nord Vest;
¡_900 profesori din regiunea Sud-Est;
¡_900 profesori din Muntenia;
¡_700 profesori din regiunea de Nord-Est;
¡_420 profesori din Bucuresti-Ilfov;
¡_900 profesori din regiunea de Sud-Vest Oltenia.

PROIECT: „Profesorul - creator de soft educaţional” 
Urmăreşte dezvoltarea competenţelor privind realizarea de 
aplicaţii de soft educaţional şi îmbunătăţirea capacităţii  de  a  
utiliza metode interactive de predare-învăţare. 

BENEFICIARI: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, profesori şi elevi

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_1500 de profesori din învăţământul preuniversitar din toată 
ţara.

Proiectul este co-finanţat din Fondul  Social  European  
prin  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane – POS DRU 2007-2013. 
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PROIECT: Sistemul de eLearning pentru IGPR 

Proiectul urmăreşte realizarea de materiale de instruire               
interactive  pe  domenii  cu  specific  poliţienesc  utilizând 
platforma  eLearning AeL. 

BENEFICIARI: angajaţi din poliţie. 

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009): 120 angajaţi instruiţi.

Alexandru Coşbuc, Director Adjunct de Vânzări Internaţionale, 
SIVECO Romania: “Sistemul de eLearning implementat de 
SIVECO Romania în cadrul IGPR urmareste implementarea unui 
proces de training omogen la nivel naţional. Prin intermediul 
acestui proiect se asigură cadrul optim pentru instruirea 
personalului cu experienţă, dar şi a noilor angajaţi, respectând 
cele mai moderne standarde şi cerinţele impuse de Uniunea 
Europeană.”
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PROIECT: Programul naţional de control al tubercu-
lozei în penitenciare, din cadrul proiectului finanţat de 
Fondul Global de luptă împotriva SIDA, Tuberculozei 
şi Malariei, prin Unitatea de Management a Progra-
melor din M.S. şi aplicat de Unitatea de Implementare 
a Proiectelor de Control a Tuberculozei din Peniten-
ciare de pe lângă A.N.P.
Proiectul urmăreşte instruirea formatorilor, care vor lucra 
cu deţinuţii în programul de educaţie de prevenire a tubercu-
lozei, cu ajutorul platformei integrate de eLearning furnizată de 
SIVECO Romania.

BENEFICIAR: Administraţia Naţională a Penitenciarelor

DIMENSIUNE  (la nivelul anului 2009) : 

¡_300 angajaţi instruiţi în utilizarea platformei AeL şi a 
conţinutului educaţional. 

PROIECT: Economia bazată pe cunoaştere (EBC) 
Program de instruire în domeniul utilizării calculatorului şi a 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) cu aplicare în şcoli 
şi afaceri, în comunităţile dezavantajate

BENEFICIARI: 255 de comunităţi rurale 

¡_1,8 milioane de beneficiari; 
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2009):

¡_8.000 utilizatori portalul ecomunitate.ro 
¡_77 de şcoli participante în competiţia “eVacanţa”
¡_5.225 participanţi la cursuri de training: profesori, antre-

prenori, funcţionari în administraţie.
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Proiecte internaţionale
Expertiza  pe  care  SIVECO Romania  a  dobândit-o de-a  lungul 
celor 19 ani de activitate în proiecte majore de eLearning, 
eHealth, eCustoms, eBusiness, a permis replicarea acestora 
în ţări din Europa Centrală şi de Est, din Uniunea Europeană, 
spaţiul Comunităţii Statelor Independente, în Orientul Mijlociu 
şi Apropiat, în nordul Africii.

PROIECT: CORDIS 
Portalul   de  informare   privind  cercetarea   şi  dezvoltarea  
al  Oficiului  pentru  Publicaţii al Uniunii Europene.  Compania 
noastră furnizează servicii de dezvoltare software şi mentenanţă 
pentru acest portal.

PROIECT: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei 
(EASA) este instituţia-cheie a Uniunii Europene, 
responsabilă de strategia pentru siguranţa aviaţiei. 
Compania noastră împreună cu Intrasoft furnizează servicii 
software pentru aplicaţii colaborative de gestionare a documen-
telor, înregistrărilor şi fluxurilor de lucru.

Ştefan Morcov,  Vicepreşedinte  adjunct  Divizia  Comercială,    
eLearning, SIVECO Romania. “Suntem extrem de onoraţi de        
participarea la aceste proiecte realizate pentru organizaţii de elită 
ale Uniunii Europene. Proiectele se încadrează în direcţia strategică 
de afirmare a companiei SIVECO Romania ca un jucător de prim 
rang la nivel european, fiind rezultatul unei implicări active în IT-ul 
european, din punct de vedere profesional, social şi comercial.” 
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Proiectele internaţionale demarate în 2009, ca şi cele de 
cercetare, realizate în parteneriate cu instituţii din toată lumea, 
au o puternică componentă socială, adresându-se elevilor,    
profesorilor, medicilor, pacienţilor, farmaciştilor, furnizorilor 
de servicii medicale, furnizorilor de servicii de utilităţi, mediului 
de afaceri.

¡_Proiectul de informatizare a Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate din Bulgaria (NHIH);

¡_Programul de dezvoltare a soluţiei integrate de eLearning în 
Azerbaijan;

¡_Dezvoltarea soluţiei AeL eContent la Ministerul Educaţiei din 
Emiratele Arabe Unite;

¡_Dezvoltarea în parteneriat cu Microsoft a proiectului 
pilot comun la Şcoala nr.1 din Minsk, Republica Belarus. 
Această cercetare a avut ca scop analiza impactului aplicaţiei                
Microsoft Multipoint, împreună cu conţinutul colaborativ AeL 
furnizat de SIVECO Romania, asupra elevilor din Belarus.

¡_Dezvoltarea proiectului pentru Ministerul Educaţiei şi              
Culturii din Cipru, privind furnizarea unei platforme integrate 
de învăţare şi colaborare, formată dintr-o suită de aplicaţii 
de management educaţional şi de colaborare, construite şi   
deplin integrate cu tehnologia Microsoft Learning Gateway.

Proiecte de cercetare
Dezvoltarea ştiinţifică depinde tot mai mult de IT. Efectele 
cercetării se regăsesc în viaţa de zi cu zi, fie că ne referim la 
dezvoltarea resurselor umane, a mediului de afaceri, la intro-
ducerea de metode avansate de învăţare în universităţi sau la 
susţinerea cercetării din domeniul medical. 
12 proiecte de cercetare au fost demarate sau au intrat într-o 
nouă fază de dezvoltare în 2009. 
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PROIECT: AVE EXEMPLO
BENEFICIAR: mediul de afaceri

Proiectul AVE Exemplo urmăreşte să stabilească metode de 
recunoaştere a competenţelor dobândite prin moduri informale 
de învăţare.

Proiectul are în vedere nevoile mediului de afaceri, astfel încât 
competenţele acumulate prin moduri informale de învăţare, 
corelate cu cele existente să poată rezolva problemele curente 
care apar în cadrul organizaţiilor.

PROIECT: SUNIDOC
BENEFICIAR: instituţii de învăţământ

În cadrul proiectului SUNIDOC, SIVECO Romania va asigura  
valorificarea eficientă a informaţiilor din mediul educaţional, 
oferind instituţiilor din mediul educational un instrument flexi-
bil şi performant de lucru pentru managementul documentelor, 
capabil să fie integrat cu alte sisteme informatice existente.

Ionuţ Arsene, Project Manager şi Responsabil proiect SUNIDOC, 
SIVECO Romania: “Sistemul va permite valorificarea eficientă a 
informaţiilor şi a documentelor istorice deţinute de universitate. 
Se vor asigura mecanismele necesare pentru integrarea cu un 
sistem de scanare şi recunoaştere de text, în scopul realizării 
unei baze de date de cunoştinţe prin integrarea ulterioară şi cu 
alte sisteme. Această bază de date va putea fi utilizată în proiecte 
de cercetare, asigurând o sursă de informaţii necesară şi utilă ca 
punct de pornire în activitatea ştiinţifică”.
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PROIECT: P-Cezanne
BENEFICIAR: medici, bolnavi de diabet

Proiectul european P. Cezanne urmăreşte integrarea IT în do-
meniul Nano-Biologiei prin implementarea unui nou sistem 
de monitorizare a diabetului şi de îngrijire a persoanelor care 
suferă de această boală. 

PROIECT: ALIS
BENEFICIAR: mediul de afaceri

Proiectul European Automated Legal Intelligent System (ALIS) 
are ca obiectiv reducerea barierelor dintre cetăţeni şi companii 
private, pe de o parte, şi sistemul de legi şi reguli, pe de altă 
parte, urmărind explicarea corectă a acestora.

PROIECT: LD CAST 
BENEFICIAR: mediul de afaceri

LD CAST (Local Development Cooperation Actions enabled by 
Semantic Technology) este un nou sistem de tip birou unic, care 
are ca scop colaborarea între camerele de comerţ europene.

Monica Florea, Director Proiecte Europene şi Coordonator al 
proiectului LD CAST: „Proiectul LD CAST îşi propune să specifice, 
să dezvolte şi să evalueze o reţea integrată de servicii publice pen-
tru companii private. Proiectul pune la dispoziţie un framework de 
cooperare atât la nivel local, cât şi la nivel global pentru a permite 
Camerelor de Comerţ ale Europei să deschidă agenţii locale care 
funcţionează ca un punct de acces către serviciile puse la dispoziţie 
de către organizaţiile participante.”

PROIECT: A-PORT 
BENEFICIARI: furnizorii de servicii de apă, consumatorii

Obiectivul proiectului de cercetare A-PORT este îmbunătăţirea 
managementului operatorilor de servicii de apă, proiectul 
oferind o soluţie inovatoare care să permită obţinerea feedback-
ului de la consumatori şi luarea celor mai bune decizii în raport 
cu acesta. 

PROIECT: MEDSCEN
BENEFICIARI: autorităţile publice, populaţia

Un grup de experţi civili şi militari, specialişti din comunicaţii 
şi informatică din  România,  lucrează  în  cadrul  proiectului  
Medscen la crearea unei reţele educaţionale care utilizează 
tehnologii eLearning şi la realizarea unui portal destinat formării 
culturii de intervenţie, protejare şi reconstrucţie în situaţii de 
dezastre naturale.
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PROIECT: COMAVET 
BENEFICIAR: mediul de afaceri

Proiectul COMAVET se adresează cu preponderenţă sectorului 
IMM unde este necesară dezvoltarea unui set de instrumente 
practice care să asiste managerii în conturarea nevoilor de 
pregătire sau aprofundare a cunoştinţelor pentru toţi angajaţii. 

Mihai Stanca, Responsabil de Proiect, SIVECO Romania: 
„Contribuţia companiei SIVECO Romania se axează pe dezvoltarea 
soluţiei informatice pentru administrarea testelor care măsoară 
cele  3  paliere  ale  competenţei:  P – Profesională,  I – Inovativă,  
S – Socială. Totodată, SIVECO Romania se constituie într-un centru 
pilot de testare a produselor selectate.”

PROIECT: ASPECT 
BENEFICIARI: profesori, elevi

Proiectul ASPECT (Adopting Standards and Specifications for 
Educational Content) urmăreşte îmbogăţirea unei biblioteci 
deja existente cu un conţinut educaţional valoros la care care        
profesorii să aibă acces facil şi din care îşi vor putea alege orice 
material doresc, pe care să-l folosească la clasă. 
 
Delia Oprea, Project Manager, SIVECO Romania: ”Din perspec-
tiva participării celor nouă ministere ale educaţiei sau a agenţiilor 
naţionale desemnate de ministere pentru a le reprezenta în cadrul 
proiectului, un rezultat important va fi acela că opiniile profesorilor 
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şi ale experţilor tehnici vor fi luate în considerare în timpul proce-
sului de dezvoltare a noilor standarde. Proiectul are o puternică 
componentă de cercetare-inovare în domeniul standardizării 
resurselor educaţionale digitale.”

PROIECT: EduTubePlus
BENEFICIARI: profesori, elevi

Proiectul EduTubePlus le aduce elevilor un nou concept util 
în prezentarea lecţiilor, bazat pe o bibliotecă multiculturală 
europeană cu produse video educaţionale şi  pe  o  platformă  
on-line pentru publicarea, încărcarea, schimbul şi managemen-
tul materialelor video . 

Mihai Stanca, Coordonator Proiect EduTubePlus, 
SIVECO Romania: “Proiectul EduTubePlus facilitează utilizarea 
şi schimbul de mii de materiale video digitale şcolare furnizate de 
producătorii video şi TV educaţionale, dar şi  de  materiale video 
generate de elevi şi profesori, cu scopul de a veni în întâmpinarea 
necesităţilor de învăţare şi a practicilor inovative la nivelul şcolii. 
Dorim ca elevii din mediu preuniversitar  să  beneficieze  de  un  
serviciu electronic atractiv, bazat pe programa şcolară şi care 
respectă  cerinţele  pedagogice şi ştiinţifice.“
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PROIECT: eMulticult 
BENEFICIARI: angajaţi, viitori angajaţi

Proiectul are ca scop creşterea adaptabilităţii persoanelor la 
cerinţele spaţiului intercultural, context generat în special de 
mobilitatea accentuată a forţei de muncă şi de extinderea ariei 
de acţiune a companiilor transnaţionale. 

Cristian Fota, Responsabil Proiect, SIVECO Romania:“Produsul 
final al proiectului va fi un portal educaţional care se va baza pe 
un model educaţional dezvoltat  pentru  medii  multiculturale.  
Portalul educaţional va cuprinde: instrumente de management al 
învăţării, instrumente  de  dezvoltare de  conţinut digital;  baze de 
date,  mijloace de diseminare interactivă a cunoaşterii,  spaţii  virtu-
ale colaborative pentru asigurarea schimbului informaţional între 
cercetători, spaţii de dialog şi comunicare între toţi actorii procesu-
lui de predare/învăţare-instruire”.

PROIECT: ACGT 
BENEFICIARI: medici, cercetători

Advancing Clinico-Genomic Trials on Cancer (ACGT) se 
adresează atât medicilor, printr-o platformă de management a 
studiilor clinice – ObTiMA, cât şi cercetătorilor în domeniul bio-
informatic şi data mining, printr-o platformă integrată de ser-
vicii disponibile printr-un unic portal: portalul ACGT. 
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Satisfacţia clienţilor, 
prioritatea numărul unu
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Valorile centrale ale companiei - calitatea, inovaţia şi sustena-
bilitatea - sunt şi valorile care stau la baza relaţiilor cu clienţii.

Soluţiile SIVECO Romania sunt utilizate  de  peste 1.300 bene-
ficiari din ţări de pe 4 continente, atât instituţii publice 
importante, cât şi companii private de referinţă.

Biroul de Credit
„Colaborarea de peste 6 ani cu SIVECO Romania înseamnă peste 
30 milioane de rapoarte de credit generate, acces transparent 
la informaţii sigure, sprijin eficient pentru instituţiile financiare, 
dar şi pentru beneficiarii de credite. Soluţia SIVABON a contribuit 
la construirea de relaţii financiare cu grad redus de risc pentru 
fiecare participant-instituţie financiar-bancară şi, indirect, pentru 
întregul sistem financiar românesc.”
Şerban Epure, Director General Biroul de Credit

“Proiectul “National Health Insurance Fund” dezvoltat de 
SIVECO Romania pentru sistemul medical din Bulgaria urmăreşte 
proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii software 
integrate. Aş dori să subliniez sprijinul echipei SIVECO Romania        
care s-a situat la standarde ridicate şi care a adăugat valoare 
proiectului prin implicarea în toate activităţile solicitate.” 
Alexandre Oghianov, Director Adjunct al NHIF 

“SIVECO Romania este un partener activ în cadrul proiectului  
european IST PC6 P.Cezanne privind integrarea nano-biologiei şi 
TIC pentru monitorizarea continuă şi pe termen lung a nivelului 
de glucoză din sânge pentru pacienţii cu diabet zaharat. De la în-
ceputul proiectului, SIVECO Romania a dat dovadă de seriozitate şi 
competenţă profesională în lucrul cu partenerii implicaţi în dezvoltarea 
nano-senzorului.” 
Louis Shenkman, Coordonator Proiect, Profesor de Medicină, 
Universitatea din Tel Aviv 

“Implementările efectuate de către SIVECO Romania pentru şcolile 
din Emiratele Arabe Unite au fost de bună calitate, în conformitate 
cu cerinţele Ministerului Educaţiei, în calitatea sa de beneficiar, şi 
efectuate în perioada de timp alocată, dând astfel dovadă de înalt 
nivel profesionalism.” 
Badria Yousif Hussain, Şef Departament IT, din cadrul Minis-
terul Educaţiei, Emiratele Arabe Unite 

“Proiectul educaţiei din Azerbaidjan a avut un impact pozitiv asu-
pra sistemului naţional de învăţământ. SIVECO Romania a executat 
lucrări de înaltă calitate, cu respectarea tuturor cerinţelor , în timp 
util, cu costuri urmărite eficient şi cu profesionalism în punerea în 
aplicare a proiectelor educaţionale.” 
Samir Mamadov, Şeful Biroului privind TIC pentru educaţie din 
Ministerul Educaţiei din Azerbaidjan 
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Parteneriate
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Soluţiile propuse de SIVECO Romania se adresează atât            
companiilor medii şi mari din toate sectoarele industriale, 
comerciale (cu reţea de distribuţie sau cu vânzare directă), cât 
şi companiilor prestatoare de servicii (comunicaţii, integratori 
de sisteme etc.), administraţiei publice locale şi centrale pre-
cum şi  societăţilor cu capital de stat.

Am reuşit să dezvoltăm pe termen lung şi să extindem la nivel 
internaţional reţeaua de parteneriate. Evoluţia companiei include 
dezvoltarea modelului său de business cu ajutorul partenerilor, 
atât în cadrul proiectelor locale cât şi al celor internaţionale.

PARTENERI STRATEGICI GLOBALI
¡_Intel Software Partner 
¡_Oracle Certified Gold Partner
¡_Microsoft Gold Certified Partner - ISV/Software Solution
¡_Microsoft Authorized Educational Reseller
¡_IBM Business Partner 
¡_HP Sales and Service Partner.

Realizări 2009
¡_Ca urmare a interesului pe care îl acordăm relaţiei 

cu clienţii noştri, trei dintre produsele noastre - 
SIVECO Applications 2011, suita AeL şi SIVADOC - au trecut în 
2009 la cel mai nou sistem de operare Windows 7. 

Florin Ilia, Vicepreşedinte Divizia Comercială şi Consultanţă 
Tehnologică, SIVECO Romania: “Prin asigurarea compatibilităţii 
unor produse de referinţă marca SIVECO Romania cu Microsoft 
Windows 7 dorim să venim în întâmpinarea clienţilor care fo-
losesc această nouă platformă tehnologică. Suntem în permanenţă 
deschişi la inovaţie, încercând să-i ajutăm pe beneficiarii produsel-
or noastre să fie în avangarda progresului tehnologic care le per-
mite  să-şi  îmbunăţătească  activitatea. Din fericire, flexibilitatea 
probată a produselor noastre, faptul că sunt dezvoltate pe cele mai 
moderne principii, ne permite compatibilizarea cu noile produse 
ale liderilor mondiali în IT.”

¡_Compania noastră a fost desemnată în finala mondială din 
cadrul Worldwide Partner Conference, drept “Partenerul 
Anului” în regiunea Europei Centrale şi de Est, pentru imple-
mentarea amplului proiect de informatizare a sistemului de 
învăţământ din România.

În anul 2008, peste 10.000 de şcoli din România au beneficiat 
de laboratoare informatice în care a fost instalat  sistemul  de  
operare Windows Vista, folosind tehnici de imagine şi tehnologie 
Microsoft.
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Florian Ciolacu, Vicepreşedinte Vânzări Internaţionale, SIVECO 
Romania: “Am colaborat cu partenerii de la Microsoft România la 
implementarea unui proiect major pentru sistemul de învăţământ 
naţional, ce a presupus un efort considerabil, dar şi rezultatele 
au fost pe măsură. Recunoaşterea calităţii proiectelor pe care le 
derulăm, ne onorează, cu atât mai mult cu cât, la concursul din 
2009, ne-am aflat în compania selectă a unor firme prestigioase din 
întreaga lume, nu doar din Europa.”

MEMBRI
Din 2009, suntem membri ai

¡_Reţelei Europene de Software şi Servicii (Networked     
European Software and Services Initiative NESSI).

Monica Florea, Director Proiecte Europene, SIVECO Romania: 
“Acest nou parteneriat ne ajută să fim alături de specialişti din 
universităţi, centre de cercetare, fundaţii, jucători importanţi de pe 
piaţa IT, care susţin interesele companiilor care activează în dome-
niul cercetării-dezvoltării, încurajând obţinerea fondurilor europene 
de cercetare pentru programe software de avangardă. Companiile 
din Europa (atât din sectorul public cât şi din cel privat) au devenit 
tot mai dependente de software şi servicii. De punerea în aplicare a 
tehnologiilor inovatoare vor beneficia toate sectoarele economice, 
iar competiţia la nivel global va duce, în ultimă instanţă, la servicii 
publice eficiente, adică servicii mai bune pentru cetăţeni”. 

¡_Asociaţia România-Luxemburg Business Forum.

Stefan Morcov, Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială, 
eLearning, SIVECO Romania: “SIVECO Romania acordă o 
importanţă deosebită extinderii prezenţei internationale prin 
parteneriate, pentru deschiderea de noi oportunităţi de afaceri. 
Luxemburg este un centru important pe harta cooperării europene 
şi gazda unei serii importante de instituţii europene.”

Alte parteneriate
¡_Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia 

Publică din România (ANIAP);
¡_Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software 

(ARIES);
¡_Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii 

(ANIS);
¡_Camera de Comerţ Româno-Americană (AmCham);
¡_Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR);
¡_Institutul Aspen România;
¡_Partnership Against Corruption Initiative (PACI);
¡_United Nations Global Compact;
¡_Comisia Naţională a României pentru UNESCO;
¡_Grupul Consultativ ISTAG al Uniunii Europene (Information 

Society Technologies Advisory Group).
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Calitate
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O companie modernă este o companie ale cărei 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 oferite. 

SIVECO Romania a obţinut în 2009 certificarea ISO 9001:2008 
din partea AFAQ-AFNOR International, una din cele 5 organizaţii 
internaţionale de certificare din lume. 

Standardul ISO 9001:2008 stabileşte cerinţele pentru sistemul 
de management al organizaţiilor care doresc să demonstreze 
abilitatea de a furniza constant un produs/serviciu conform 
cerinţelor clienţilor şi cerinţelor legale, şi care vizează creşterea 
satisfacţiei clienţilor prin aplicarea efectivă a sistemului, inclu-
siv a îmbunătăţirii continue a sistemului.

SIVECO Romania este certificată din 1999, fiind auditată anual în 
privinţa respectării standardelor implementate. 

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane,
SIVECO Romania: “SIVECO Romania este printre foarte puţinele 
companii din Romania care a a obţinut noua certificare ISO 
9001:2008, ce  demonstrează  angajamentul  faţă  de  cerinţele  
curente şi viitoare ale clienţilor noştri, dar şi transparenţa întregii 
noastre activităţi.” 

Familia de standarde ISO 9000 a fost elaborată pentru a ajuta 
organizaţiile să proiecteze, să implementeze şi să conducă 
eficient sistemele de management al calităţii. 

Beneficiile implementarii unui astfel de sistem sunt câştigarea 
încrederii şi satisfacţiei clientilor, precum şi transparenţa şi 
eficienţa proceselor interne ale organizaţiei.
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ISO 9001: 2008 a introdus schimbări care conduc la corelarea cu 
cerinţele lui ISO 14001, standardul de referinţă pentru sisteme 
de management de mediu, în vederea asigurării condiţiilor 
implementării sistemelor integrate de management (calitate, 
mediu etc). De asemenea s-au avut în vedere şi cerinţele unui 
sistem de management modern: eficacitatea şi eficienţa proce-
selor, monitorizarea corespunzătoare a resurselor, ţinerea sub 
control a datelor personale oferite de parteneri.

Preocuparea permanentă de a satisface necesităţile clienţilor 
noştri, de a le face munca mai uşoară, de a-i ajuta să-şi eficien-
tizeze organizaţiile pentru a deveni tot mai profitabile şi pentru a 
obţine recunoaşterea propriilor lor clienţi reprezintă pentru noi 
o adevărată profesiune de credinţă.

SIVECO Romania înţelege şi îşi 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. 

Certificările sistemului calităţii

¡_În 1995 SIVECO Romania a început implementarea sistemului 
calităţii, conform prevederilor standardului ISO 9001:1994;

¡_În mai 1999, sistemul calităţii SIVECO Romania a fost              
certificat de către AFAQ – ASCERT INTERNATIONAL, iar în                  
octombrie 1999 acest sistem a fost certificat de către OMCAS 
(Organismul Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere 
al Ministerului Apărării Naţionale);

¡_În 2001, SIVECO Romania a început adaptarea sistemului 
de management al calităţii la noile cerinţe ale standardului 
ISO 9001:2000. În 2002, sistemul de management al calităţii 
din SIVECO Romania a fost certificat de către AFAQ-ASCERT, 
în conformitate cu ISO 9001:2000 şi în octombrie 2003 aceeaşi 
certificare a fost obţinută din partea OMCAS (Organismul 
Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere al Minis-
terului Apărării Naţionale);

¡_Începând cu aprilie 2004, sistemul de management al 
calităţii SIVECO Romania este autorizat de către CNCAN 
(Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare).                      
Procesul de autorizare a fost derulat conform cerinţelor Legii 
nr. 111/1996.

¡_Tot în 2005, în iulie, sistemul de management al calităţii 
SIVECO Romania a fost recertificat de către AFAQ-AFNOR  
INTERNATIONAL în conformitate cu ISO 9001:2000;

¡_În octombrie 2005, SIVECO Romania a primit pentru 
performanţele în domeniul calităţii “International Star for 
Quality”, categoria “Aur”, din partea Business Initiative           
Directions;



SIVECO Romania - RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ - 200952

¡_În februarie 2006, acelaşi organism internaţional a decernat 
SIVECO Romania “Arch’ of Europe”, categoria  “Platină”     
pentru recunoaşterea meritelor în domeniul calităţii şi al   
tehnologiei;

¡_În aprilie 2006 autorizaţia primită din partea CNCAN a fost 
reînnoită, în conformitate cu cerinţele Legii nr. 111/1996 
specifică domeniului nuclear;

¡_Recertificarea sistemului de către OMCAS a fost asimilată în 
2006 de către certificarea AFAQ-AFNOR INTERNATIONAL, 
în conformitate cu standardul ISO 9001:2000. Certificarea 
OMCAS poate fi obţinută în prezent doar de firmele care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul militar;

¡_Sistemul de management al calităţii din SIVECO Romania este 
recertificat în 2008 de către AFAQ-AFNOR INTERNATIONAL 
în conformitate cu standardul ISO 9001:2000;

¡_În 2009 are loc recertificarea AFAQ-AFNOR INTERNATIONAL 
în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.
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Mediu
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SIVECO Romania îşi orientează eforturile în direcţia unei 
dezvoltări durabile, atât în ceea ce priveşte performanţele      
economico-financiare, cât şi performanţele sociale şi de mediu.
Considerăm că dezvoltarea pe termen lung nu poate fi bazată 
decât pe o strategie în care obiectivele financiare şi de piaţă sunt 
compatibile cu aşteptările principalelor grupuri cointeresate, 
clienţi şi parteneri, acţionari, angajaţi şi comunitate, precum şi 
cu obligaţiile legale şi morale de protejare a mediului. 

SIVECO Romania respectă sănătatea şi siguranţa mediului 
înconjurător, incluzând standardele de mediu la nivelul tuturor 
proceselor specifice activităţilor companiei.

  
2009 - un an GREEN
¡_În 2009, compania a continuat dezvoltarea planului de mobili-

tate al angajaţilor, care urmăreşte asigurarea unui transport 
sigur şi civilizat pentru angajaţi către locul de muncă şi către 
casă. În acelaşi timp, acest plan contribuie la diminuarea 
stresului angajaţilor şi promovează grija faţă de mediu.

Pentru acest proiect important, SIVECO Romania a primit din 
partea EPOMM - Platforma Europeană de Management a 
Mobilităţii - în cadrul proiectului Commerce (Creating Optimal 
Mobility Measures to Enable Reduced Commuter Emissions), o 
distincţie onorantă: Premiul Special al Juriului. Premiul a fost 
atribuit în cadrul ceremoniei Pan European Workplace Mobility 
Plan Awards, care a avut loc în Spania, în 2009.
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EPOMM, în parteneriat cu COMMERCE, organizează anual 
Conferinţa Europeană de Management a Mobilităţii - ECOMM, şi 
decernează premii ca o recunoaştere a rolului esenţial pe care 
îl au planurile de mobilitate pentru reducerea emisiilor de CO2 a 
ambuteiajelor şi a altor efecte negative ale transportului asupra 
mediului. 

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Resurse Umane şi Calitate, 
SIVECO Romania: „Planul de mobilitate dezvoltat de compania 
noastră demonstrează nu numai responsabilitate faţă de prote-
jarea mediului, ci şi grija faţă de sănătatea angajaţilor noştri, şi 
consideraţie faţă de condiţiile lor de transport spre şi de la birou.” 

¡_SIVECO Romania a lansat în 2009 componenta de Manage-
ment al Deşeurilor care propune gestionarea deşeurilor cu 
ajutorul unui sistem informatic integrat.

Această componentă este promovată şi în cadrul proiectului 
SIMRIC - Sistemul Informatic pentru Managementul Resurse-
lor Materiale (SIMRIC), realizat de SIVECO Romania, în parte-
neriat cu INCDPM-ICIM Bucureşti şi Universitatea Politehnică 
din Bucureşti. 

SIMRIC prevede gestionarea informatizată a deşeurilor, 
adică a tuturor activităţilor de colectare, transport, tratare, 
valorificare şi eliminare a acestora. Soluţia informatică reflectă 
costurile activităţilor de gestionare a deşeurilor, atât în preţul 
produselor, cât şi în statutul pe piaţă al producătorului, oferă 
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date corecte referitoare la generarea şi gestionarea deşeurilor 
şi permite centralizarea din teritoriu, sub forma unui inven-
tar, a informaţiilor referitoare la licenţierea organizaţiilor 
care desfăşoară activităţi de colectare, transport, valorificare, 
şi/sau eliminare a deşeurilor, precum şi la distribuţia acestor 
organizaţii în teritoriu.

Folosirea acestui sistem informatic modern are ca                                               
rezultat creşterea calităţii vieţii populaţiei, un mediu înconjurător         
nepoluat, precum şi atragerea de investiţii noi şi crearea de lo-
curi de muncă.

¡_SIVECO Romania a intrat în topul „GREEN 10” al com-
paniilor româneşti evidenţiate datorită politicilor pentru 
conservarea unui mediu sănătos. Revista ComputerWorld a 
identificat în 2009 companiile din România - nu foarte multe 
- care implementează strategii eficiente pentru protejarea 
mediului.

Selectarea acestora s-a făcut în baza unor criterii care au 
urmărit modul în care este redus consumul energetic al echi-
pamentelor IT, existenţa unei tehnologii pentru conservarea 
energiei şi diminuarea noxelor, precum şi proiectele pentru 
promovarea unui mediu sănătos. 

Horaţiu Nistor, Chief Information Officer la SIVECO Romania: 
”Compania noastră s-a impus ca suporter al principiilor “green”, 
promovând soluţii informatice ecologice care vin în sprijinul 
organizaţiilor private şi publice. Conservarea mediului înconjurător 
este un indicator al eficienţei oricărei companii.”

¡_Interesul pentru gestionarea judicioasă a resurselor s-a 
manifestat şi în modul de transmitere a documentelor. Am 
încurajat comunicarea internă şi externă prin email, în detri-
mentul hârtiei. În 2009, angajaţii au primit peste 20 de astfel 
de informări (newsletter, informări specifice etc). Numărul 
prezentărilor de broşuri, studii de caz, company profile, pe 
suport magnetic a crescut cu 20%. În plus, am adăugat la 
semnătura electronică pe email menţiunea “Please consider 
the environment before printing this email”.

¡_Au fost colectate şi selectate pentru a fi transmise la centrele 
de reciclare 1.000 kg carton şi hârtie, 100 kg plastic.



SIVECO Romania - RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ - 2009
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Proiectele pe care le dezvoltăm pentru sistemul educaţional, 
pentru agricultură, cele din domeniul responsabilităţii sociale 
sau implicarea noastră în domeniul cercetării au primit în 2009 
recunoasteri naţionale şi internaţionale deosebit de valoroase. 
¡_Considerat un exemplu de bună practică în Europa, Sistemul 

Educaţional Informatizat (SEI) din România a fost nomina-
lizat în cadrul competiţiei European eGovernment Awards, 
o iniţiativă a Comisiei Europene. Competiţia premiază la fie-
care doi ani cele mai bune proiecte dezvoltate de autorităţile 
publice din Europa, care au ca scop facilitarea accesului 
cetăţenilor la serviciile publice şi reducerea barierelor bi-
rocratice, respectiv creşterea eficienţei administraţiilor prin 
promovarea soluţiilor IT;

¡_Raportul de Responsabilitate Socială al SIVECO Romania pe 
anul 2008 a fost recompensat cu distincţia Ruban d’Honneur, 
la categoria Award for Corporate Sustainability, din partea 
European Business Awards. Raportul de responsabili-
tate socială a fost recompensat şi la cea de-a VI-a ediţie a 
Galei Oameni pentru Oameni, eveniment organizat de Asociaţia  
pentru Relaţii Comunitare şi Camera de Comerţ Americană
(AmCham), care premiază anual implicarea socială a compa-
niilor, proiectul CSR al SIVECO Romania fiind nominalizat la 
categoria “Cel mai bun program comunitar”;

¡_Soluţia AeL eContent a primit distincţia “Best Production” 
în cadrul competiţiei internaţionale Diskobolos 2009, ICT 
Awards organizată de Union of ICT Societies (JISA), Belgrad. 
Competiţia DISKOBOLOS este considerată “Oscarul în dome-
niul IT&C din regiunea sud-est europeană“;

¡_Proiectul SEI (Sistem Educaţional Informatizat) a 
fost recompensat cu distincţia “Cea mai bună soluţie 
eLearning”, pentru impactul pozitiv asupra sistemului 
educaţional românesc, în cadrul competiţiei internaţionale 
“eLearning in Praxis”, organizată în cadrul conferinţei 
internaţionale ICETA (International Conference on Emerging 
eLearning Technologies and Applications), Slovacia;

¡_SIVECO Romania a primit Diploma de Excelenţă cu ocazia 
participării la Salonul Cercetării 2009, organizat de Autori-
tatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS);

¡_SIVECO Romania  a  primit  trofeul de Finalist  la catego-
ria  „Proiecte  de  mari  dimensiuni” din partea Asociaţiei 
Internaţionale de Project Management, în cadrul IPMA Gala 
Awards, Helsinki, pentru sistemul IT care funcţionează la 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA);

¡_“Mobility Plan”, planul de deplasare către serviciu a angajaţilor 
SIVECO Romania, a primit Premiul special al Juriului, din 
partea EPOMM (Platforma Europeană de Management a 
Mobilităţii), în cadrul ceremoniei Pan European Workplace 
Mobility Plan Awards, San Sebastian, Spania;

¡_Locul I în Topul Firmelor din  Sectorul 1 - 2008,  categoria 
Întreprinderi  mari,  Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  a 
Municipiului Bucureşti;  
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¡_Locul 2 în Topul Firmelor din Bucureşti 2008 (Întreprinderi 
mari), ediţia a XVI-a, Camera de Comerţ şi Industrie a Muni-
cipiului Bucureşti;

¡_Anca Daniela Ioniţă, Monica Florea şi Lucian Jelea au 
primit “Best Paper Award” pentru articolul “Correspondence         
between Multiple Views in a SOA Trans-National Business 
System” în cadrul Conferinţei Internaţionale de Securitatea 
Informaţiei şi Ingineria Internetului, The World Congress 
of Engineering 2009, International Asociation of Engineers 
(IAENG), Londra;

¡_SIVECO Romania a fost selectată ca finalistă în cadrul pre-
miilor Microsoft Worldwide Partner Conference 2009 la              
categoria Advanced Infrastructure Solutions, Windows 
Desktop Deployment - Partner of the Year, New Orleans;

¡_Este recunoscut cel mai înalt nivel al excelenţei în tehnologie, 
impactul şi satisfacţia clienţilor obţinute prin utilizarea pro-
duselor şi serviciilor Microsoft, Certified Gold Partner; 

¡_Portalul Ministerului Educaţiei din Emiratele Arabe Unite 
realizat de SIVECO Romania în cadrul unui parteneriat 
internaţional a obţinut locul întâi la categoria “Arab World 
Award - Government Service” în cadrul prestigioaselor 
premii “H.H. Sheikh Salem Al-Ali Al-Sabah Informatics 
Awards”, Kuwait. 
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“Pentru compania noastră, etica în afaceri este fundaţia pe care 
construim relaţiile cu clienţii, partenerii şi angajaţii şi în acelaşi 
timp un puternic avantaj competitiv.” 

Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

Valori şi responsabilităţi ale companiei SIVECO Romania

¡_Calitate
¡_Inovaţie
¡_Sustenabilitate
¡_Guvernare corporatistă
¡_Responsabilitate socială şi management orientat către gru-

purile cointeresate
¡_Civism corporatist
¡_Dezvoltare sustenabilă

SIVECO Romania a aderat la 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)

¡_Partnership Against Corruption Intiative (PACI), sub egida 
World Economic Forum.

Activitatea Partnership Against Corruption Initiative (PACI) 
are la baza un set de principii de civism corporatist definite de             
Forumul Economic Mondial, 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.

Unul dintre principalele obiective ale 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 sunt mobilizate să respingă orice practici care pot 
fi asociate unor acte de corupţie, prin corupţie înţelegându-se 
“oferirea sau promiterea precum şi solicitarea sau acceptarea 
de foloase necuvenite, direct sau indirect, către sau de la per-
soane 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 sunt îndrumate să implementeze şi să 
aplice programe concrete, practice, de combatere a corupţiei. 

Conform PACI, pentru a fi eficient, un program de comba-
tere a corupţiei trebuie activat la toate nivelurile din companie.
Problema combaterii corupţiei trebuie să fie inclusă în codul 
etic al organizaţiei, la nivelul politicilor şi procedurilor interne, 
la nivelul proceselor administrative, în sesiunile periodice de 
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training ale angajaţilor, furnizorilor, partenerilor. Scopul unui 
astfel de program este de a face din politica anticorupţie o 
practică funcţională cotidiană a companiei.

REALIZĂRI 2009
Susţinător activ al principiilor PACI, compania noastră şi-a 
definit în 2008 Procedura internă de combatere a Corupţiei, 
dezvoltată în 2009 în Manualul Anticorupţie. Acest document 
include recomandări clare, specifice, privind modul de evitare 
a riscurilor de corupţie în circumstanţe care de obicei apar în 
desfăşurarea activităţii companiei.

Manualul stabileşte recomandările specifice cu privire la 
următoarele subiecte:

¡_Angajare;
¡_Sponsorizări;
¡_Contractori, Consultanţi, Agenţi şi Furnizori;
¡_Parteneri;
¡_Călătorii, Cadouri şi Cheltuieli aferente;
¡_Contribuţia Politică.

Respectarea politicilor şi procedurilor cuprinse în acest manual 
sunt obligatorii şi revin fiecărui angajat al companiei. 

În plus faţă de sancţiunile impuse prin lege pentru nerespec-
tarea măsurilor anticorupţie, orice angajat care încalcă legea 
sau politicile şi procedurile din acest Manual poate fi supus 
unor măsuri disciplinare care pot ajunge până la încetarea con-
tractului de muncă. De asemenea, manualul defineşte poziţia 
companiei în relaţia cu furnizorii, partenerii, clienţii, în spiritul 
respectării aceluiaşi set de principii etice.

Ţinte: Nici un act de corupţie.

Obiectiv ÎNDEPLINIT.
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Angajaţi
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“Performanţele unei companii se bazează pe abilităţile, motivaţia şi 
implicarea echipei ei. Spune-mi ce echipă ai ca să-ţi spun unde poţi 
ajunge. Iar SIVECO Romania şi-a construit o echipă extraordinară 
de oameni talentaţi şi devotaţi meseriei lor. Iar mărturie stau           
proiectele excepţionale pe care le-am realizat chiar şi într-un an de 
criză. Este meritul echipei, al managementului, este rezultatul unui 
efort colectiv, al unei pasiuni extreme şi al unei ambiţii nemăsurate, 
dar şi al unui curaj bazat pe 18 ani de experienţe. Împreună suntem 
mai puternici. Împreună câştigăm.”
Daniela Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane, 
SIVECO Romania

Echipa SIVECO Romania este formată din peste 700 de specialişti, 
având următoarea structură organizaţională:

¡_80 % Activităţi de cercetare-dezvoltare-consultanţă
•_5% Proiecte europene de cercetare
•_10% Consultanţă Tehnologică
•_30% eLearning
•_15% eHealth
•_20% eAgriculture
•_20% Dezvoltare de aplicaţii customizate (CAD)

¡_10% Marketing & Comercial
¡_5% Financiar & Administrativ
¡_5% Asigurarea şi Controlul Calităţii.

Sănătate şi siguranţă

¡_Toţi angajaţii au beneficiat de asigurări medicale private. 
¡_Toţi angajaţii au făcut controlul periodic anual, conform 

normelor de medicină a muncii.
¡_Pe perioada creşterii riscului infectării cu virusul AH1N1 s-au 

luat măsuri sporite de siguranţă (dezinfectarea spaţiilor şi a 
obiectelor atinse de un număr mare de angajaţi, informări 
la aviziere despre riscul de răspândire a bolii şi metodele de 
prevenţie şi tratament).

¡_Toţi angajaţii au fost instruiţi conform normelor SSM                  
(Securitatea şi Sănătatea în Muncă) şi PSI (Prevenirea şi            
Stingerea Incendiilor).

Transparenţă

¡_Pentru a asigura maxima transparenţă a activităţii compa-
niei, la începutul anului am făcut cunoscut angajaţilor şi 
opiniei publice, în mod explicit, bilanţul financiar şi strategia  de 
dezvoltare pentru anul următor.

¡_Au fost transmise 20 informări interne angajaţilor, inclusiv 
buletine informative.
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¡_Au fost plasate aviziere la toate etajele sediului nostru, care 
sunt actualizate cu informaţii ori de câte ori este nevoie.

Salariu, beneficii, facilităţi

¡_Toţi salariaţii au primit la timp salariile şi bonurile de masă.
¡_Drepturile datorate bugetului de asigurări de sănătate şi de 

asigurări sociale au fost achitate.
¡_Au fost premiaţi angajaţii care s-au remarcat prin performanţe 

deosebite şi loialitate. 
¡_Toţi angajaţii au beneficiat de posibilităţi de transport la         

sediul companiei şi înspre casă.

Traininguri

¡_Au fost organizate 100 de cursuri de pregătire şi audituri.

Şanse egale

¡_Au fost promovate în funcţii de conducere atât femei, cât şi 
bărbaţi. 

¡_ În prezent, în companie sunt în poziţii de conducere 58% fe-
mei, 42% bărbaţi. Din boardul companiei fac parte 4 femei. 

Ţinta noastră:
¡_0 accidente de muncă
¡_0 conflicte de muncă
¡_0 acţiuni de discriminare 
¡_0 cazuri de hărţuire
¡_0 îmbolnăviri la serviciu.

Obiective ÎNDEPLINITE.



SIVECO Romania - RAPORT ANUAL DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ - 2009

Ţinte 2010
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“Dorim să continuăm programele educaţionale, umanitare,                
culturale, care au atras mii de beneficiari, în parteneriat cu 
organizaţiile neguvernamentale, prin accesarea fondurilor structu-
rale. Avem o mare şansă să folosim fondurile europene în proiecte 
necesare comunităţii.

Schimbarea climatului economic ne-a arătat un lucru esenţial: 
cât de mult depindem unii de alţii, cât de mult trebuie să ne 
intereseze ceea ce este în jurul nostru, cât de important este să 
contribuim fiecare în parte la creşterea economică. Iar noi credem că 
produsele noastre oferă exact lucrurile pe care le căutăm în viaţa de 
zi cu zi şi de care avem atâta nevoie: valoare, calitate, încredere.”
Irina Socol, Preşedinte şi Director General SIVECO Romania

ANGAJAŢI
¡_Educarea continuă şi dezvoltarea competenţelor profesio-

nale ale angajaţilor.
¡_Conştientizarea şi responsabilizarea angajaţilor privind    

managementul calităţii şi al mediului - reducerea consumu-
lui de hârtie, apă, electricitate.

¡_Construirea unui mediu de lucru competitiv şi inovativ prin 
atragerea şi formarea celor mai buni profesionişti în dome-
niu.

¡_Oferirea unui mediu de lucru motivant prin: instruirea 
adecvată, asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea 
profesională şi a carierei, recunoaşterea contribuţiilor 
fiecăruia la succesul companiei.

¡_Încurajarea implicării individuale în programe sociale.

MEDIU 
¡_Evaluarea continuă şi monitorizarea acţiunilor de protejare a 

mediului în scopul prevenirii poluării.
¡_Optimizarea consumurilor specifice de materiale şi utilităţi şi 

minimizarea pierderilor.
¡_Încheierea de parteneriate pentru preluarea selectivă a 

deşeurilor - calculatoare vechi, hârtie, ambalaje plastic.

CLIENŢI
¡_Creşterea numărului de clienţi noi.
¡_Extinderea şi diversificarea colaborării cu clienţii actuali.
¡_Îndeplinirea cerinţelor explicit definite şi negociate prin 

clienţilor şi întâmpinarea nevoilor lor respectând prevederile 
legislaţiei în vigoare.

¡_Finalizarea sondajului Customer Satisfaction 2010 şi elabo-
rarea de strategii în raport cu rezultatele primite.
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PARTENERI
¡_Extinderea reţelei de distribuţie şi de parteneriat prin identifi-

carea de noi companii care doresc să-şi extindă aria de activi-
tate şi să-şi îmbunătăţească rezultatele financiare.

¡_Obţinerea certificării “Gold Partner Oracle”.
¡_Certificarea pentru noi competenţe Microsoft.

CALITATE
¡_Menţinerea certificării ISO 9001:2008. 
¡_Creşterea satisfacţiei clienţilor noştri prin livrarea de pro-

duse şi servicii de înaltă calitate şi respectând termenele la 
care ne-am angajat prin contract.

¡_Promovarea în relaţiile cu partenerii a standardelor de       
calitate şi de mediu, astfel încât aceştia să cunoască şi să 
respecte cerinţele privind calitatea produselor şi protejarea 
mediului. 

¡_Lansarea raportării Communication on Progress în baza      
indicatorilor GRI – Cele 10 principii la Organizaţiei Naţiunilor 
Unite.

RELAŢIA CU REPREZENTANŢII INSTITUŢIONALI AI 
SOCIETĂŢII CIVILE (ONG-uri)
¡_Crearea în mediul universitar şi în societatea civilă a unor 

parteneriate strategice în scopul promovării unor valori        
comune şi a bunelor practici în afaceri.

¡_Încheierea de parteneriate pentru derularea proiectelor 
educaţionale din fonduri structurale. 



Proiectele noastre în presă



Dictionar de termeni CSR
CSR – Corporate Social Responsibility – implicarea unei companii în activităţi care produc efecte pozitive, în primul 
rând pentru mediul social în care se găsesc consumatorii săi;

Sustenabilitate – dezvoltare pe termen lung, dezvoltare durabilă; 

GRI – Global Reporting Initiative - Iniţiativa Globală de Raportare. GRI s-a lansat în 1997, ca iniţiativă comună 
a organizaţiei americane de mediu CERES şi a Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), cu scopul 
îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei raportărilor în domeniul responsabilităţii sociale (CSR). În 2002, GRI a devenit o 
instituţie independentă, cu sediul general la Amsterdam, prezentă în peste 60 de ţări şi reunind peste 20.000 de 
colaboratori;

COP - Communication On Progress - comunicare către părţile interesate cu privire la progresul unei companii în 
aplicarea celor zece principii ale Pactului Global în activităţile sale comerciale;

CSS - Customer Satisfaction Survey – măsurarea satisfacţiei clienţilor prin transmiterea de chestionare în care 
sunt rugaţi să evalueze serviciile companiei.
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