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Îmi face o deosebită plăcere să 
anunţ lansarea celui de-al treilea 
Raport de responsabilitate socială al                              

SIVECO Romania. Ne-am făcut o datorie din 
a evalua anual activitatea companiei noastre 
din punct de vedere economic, social şi de 
mediu, fiind conştienţi că acest efort ne 
ajută să analizăm cu obiectivitate ceea ce 
am făcut în anul anterior şi lucrurile pe 
care trebuie să le realizăm în continuare. 
Ne alăturăm astfel marilor companii 
internaţionale care şi-au făcut o obligaţie 
din tripla raportare nonfinanciară, ştiind că 
transparenţa şi accesul facil la informaţiile 
despre performanţele economice, sociale şi 
de mediu ale unei companii sunt esenţiale. 

Pentru SIVECO Romania, anul 2010 a 
fost anul proiectelor internaţionale şi 
al proiectelor finanţate prin fonduri 

europene. SIVECO Romania a realizat o 
creştere a cifrei generale de afaceri cu 
20% faţă de 2009 şi a încheiat peste 100 
de contracte noi, ceea ce reprezintă o 
performanţă absolut deosebită. Considerăm 
că am realizat un bilanţ pozitiv extrem de 
încurajator al activităţii noastre într-un an 
mai mult decât complicat. Este o dovadă 
în plus că eforturile mari sunt răsplătite şi 
că în orice criză există şi oportunităţi care 
pot şi trebuie să fie valorificate. În 2010 am 
continuat să aplicăm cu succes strategia de 
orientare spre pieţele externe emergente. 

Relevanţa, eficienţa, eficacitatea, 
impactul şi sustenabilitatea sunt 
cuvinte cheie pentru proiectele pe 

care le derulăm, proiecte care stimulează 
dezvoltarea economică şi socială. 

Indiferent de contextul economic, 
rămânem un susţinător activ al politicilor 
de responsabilitate socială, fie că ne 

referim la realizarea de produse informatice 
care să gestioneze atent resursele 
organizaţiilor sau la acţiunile de sprijinire a 
diferitelor campanii sociale. 

Contribuţia noastră la dezvoltarea 
societăţii este dată de proiectele 
pe care le derulăm în România, și 

pentru organizaţii ale Uniunii Europene, 
în Tunisia, Azerbaijan, Turcia, Bulgaria, 
Maroc, Emiratele Arabe Unite, Moldova, 
Belarus, Oman, Bahrein, Cipru, Macedonia 
proiecte cu o puternică componentă socială,  
destinate profesorilor, elevilor, studenţilor, 
angajaţilor din diverse organizaţii publice şi 
private.

Suntem încrezători că şi în anul 2011 
vom furniza soluţii cu impact pozitiv în 
societate, aliniindu-ne aşteptărilor şi 

nevoilor clienţilor, investitorilor, angajaţilor, 
partenerilor şi comunităţii.

Irina Socol, 
Preşedinte şi Director General

SIVECO Romania
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“Succesul nostru este succesul clienţilor noştri. În ultimii 19 ani am 
învăţat că efortul, pasiunea, dorinţa de a fi mai buni cu fiecare zi care 
trece, curajul şi ambiţia fac parte din reuşita fiecărei zile. La fel şi 
obstacolele, pentru că fără ele nu am fi ajuns cu înţelepciune la ţintele 
noastre. 

Sunt 19 ani reuşiţi de o echipă numeroasă, în mare parte aceeaşi cu care am plecat la 
un drum lung, aducător de mari satisfacţii şi nebănuite experienţe. O echipă a cărei forţă 
şi ambiţie este asemănătoare cu a maratoniştilor care ştiu să-şi utilizeze la maximum 
capacităţile. SIVECO Romania este de aproape două decenii pe piaţa celor mai buni jucători 
IT, datorită lucrului bine făcut şi a respectului pentru clienţi.”

Irina Socol, Preşedinte şi Director General

“Suntem perseverenţi şi optimişti, calităţi care ne-au ajutat să finalizăm 
cu succes proiecte grele, aparent chiar imposibile.”

Alexandru Mihail Rădăşanu, Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare

“Dorim să devenim cei mai buni. Este scopul pe care ni l-am propus şi 
ştim că orice realizare este posibilă doar prin mult curaj.”

Florin Ilia, Vicepreşedinte Divizia Comercială şi 
Consultanţă Tehnologică

“Succesul nostru nu se măsoară în numărul anilor, ci în experienţa 
asimilată şi în provocările cărora le-am făcut faţă din 1992 încoace.”

Doina Binig, Vicepreședinte Strategie și Chief Operating Officer

“SIVECO Romania a crescut constant, sigur şi inteligent, cu un 
management de clasă internaţională.”

Bogdan Ciungradi, Vicepreşedinte Financiar-Contabilitate

“Am parcurs un drum lung plin de provocări, dar şi de satisfacţii. Astăzi, 
softul SIVECO Romania este folosit în 30 de ţări de pe 4 continente.”

Aurora Crusti, Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială

“Echipa noastră este azi o mare familie care cultivă şi preţuieşte 
inteligenţa, creativitatea şi fidelitatea tuturor membrilor săi.” 

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Calitate şi Resurse Umane
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CLIENŢI
Peste 1.400 de clienţi folosesc produsele SIVECO Romania.

Compania noastră dezvoltă proiecte informatice complexe în ţări din Uniunea 
Europeană, Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, Comunitatea Statelor 
Independente şi nordul Africii.

SOLUŢII
¡_Enterprise Application Suite (SIVECO Applications 2011);
¡_eLearning;
¡_eHealth;
¡_eAgriculture;
¡_eCustoms; 
¡_eBusiness;
¡_eNuclear.

ECHIPA DE MANAGEMENT
¡_Irina Socol, Preşedinte şi Director General

¡_Alexandru Mihail Rădășanu, Vicepreşedinte Cercetare-Dezvoltare

¡_Florin Ilia, Vicepreşedinte Divizia Comercială şi Consultanţă Tehnologică

¡_Doina Binig, VicePreședinte Strategie și Chief Operating Officer

¡_Daniela Bichir, Vicepreşedinte Resurse umane şi Calitate

¡_Bogdan Ciungradi, Vicepreşedinte Financiar-Contabilitate

¡_Aurora Crusti, Vicepreşedinte Adjunct Divizia Comercială

IDENTITATE JURIDICĂ

STRUCTURA ACŢIONARIATULUI

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

SIVECO Netherlands BV   42,2 %

Intel Capital Corporation & 
Enterprise Investors    32,5 %

Management 
SIVECO Romania    25,3 %
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PROIECTE 2010
Chiar dacă 2010 a fost un an dificil, am 
reuşit să dezvoltăm proiecte importante. 
Iată pe scurt cele mai importante repere 
ale anului trecut:

1. Lansarea programului strategic la nivel 
naţional de informatizare a educaţiei 
pentru Ministerul Educaţiei Naţionale 
din Regatul Maroc. SIVECO Romania  
va implementa solutia AeL - un sistem 
informatic integrat, adaptat cerinţelor 
specifice învăţământului marocan, care 
va fi folosit în 9.000 de şcoli; 

2. Implementarea soluţiei eCustoms la 
Autoritatea Vamală din Macedonia. 
SIVECO Romania intră astfel pe a 
doua piaţă externă cu soluţia New 
Computerised Transit System (NCTS), 
după Turcia, replicând expertiza 
obţinută în România la Autoritatea 
Naţională Vamală;

3. Implementarea noii versiuni a 
Sistemului Informatic Unic Integrat – 
2.0 - pentru Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, un proiect deosebit de 
complex, cu implicaţii majore asupra 
modului de administrare a resurselor 
alocate sănătăţii, dar şi a îmbunătăţirii 
calităţii serviciilor medicale;

4. Dezvoltarea software-ului necesar 
implementării fondurilor de dezvoltare 
rurală şi pescuit la Agenţia de Plăţi 
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
şi pentru gestionarea subvenţiilor 
europene acordate celor 1,1 milioane 
fermieri români prin Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură;

5. Continuarea unei 
politici susţinute de 
dezvoltare a soluţiei 
SIVECO Applications 
2011. "În 2010 am 
lansat două noi module 
informatice, care se 
adaugă celorlalte 44 deja 

existente: Managementul Deşeurilor şi 
Managementul Financiar al Proiectelor", 
declară Stefaniţă Ghiţă, Director 
Departament Dezvoltare

6. Continuarea proiectelor din zona 
eLearning în Emiratele Arabe Unite, 
Azerbaijan, Egipt, Republica Moldova 
şi în România (Sistemul Educaţional 
Informatizat), Dezvoltarea Portalului 
eComunitate și a Programului de 
instruire TIC în școală și afaceri, 
componente ale proiectului “Economia 
Bazată pe Cunoaştere”, un proiect 
complex, cu aproape 2 milioane de 
beneficiari; 

Florian Ciolacu, Vicepreşedinte International Accounts&Partners (în centru), la lansarea programului 
de informatizare a educaţiei în Maroc
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7. Finalizarea proiectului educaţional 
în cadrul căruia 700 de şcoli din Cipru 
beneficiază acum de o platformă 
integrată de eLearning şi de conţinut 
educaţional digital;

8. Continuarea proiectelor derulate 
pentru organisme ale Uniunii Europene, 
respectiv Oficiul pentru Publicaţii al UE 
(portalul CORDIS) şi Agenţia Europeană 
de Siguranţă a Aviaţiei;

"Suntem extrem de onoraţi de 
participarea la acest proiecte 
realizate pentru organizaţii de 
elită ale Uniunii Europene, care se 
încadrează în direcţia strategică 
de afirmare a companiei SIVECO 
Romania ca un jucător de prim rang 
la nivel european”, declară Ştefan 
Morcov, VicePreşedinte în cadrul 
SIVECO Romania.  

“Compania noastră furnizează 
servicii de dezvoltare software 
si mentenanţă pentru portalul 
CORDIS al Uniunii Europene. 
Portalul facilitează participarea la 
activităţile de cercetare europene”, 
declară Dorin Opriş, coordonator 
tehnic proiect.

9. Încheierea implementării sistemului 
SIVABON la Biroul de Credit din Repu-
blica Moldova, care devine principalul 
instrument pentru departamentele de 
aprobare credite, analiză a riscului, şi 
pentru departamentele de dezvoltare 
de noi produse şi politici interne; 

10. Implicarea activă în dezvoltarea de 
proiecte pe fonduri structurale, atât în 
calitate de aplicant, cât şi în calitate 
de partener în proiecte cofinanţate 
din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU).

REPERE 1992-2009

Se înfiinţează SIVECO Romania - una dintre 
primele firme IT private din România. 
Principalul obiectiv al echipei conduse de 
Irina Socol şi Alexandru Mihail Rădășanu 
este dezvoltarea şi întreţinerea unui 
pachet software din domeniul Sistemelor 
de întreţinere asistată de calculator 
(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.

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 companiei, 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 afirmarea 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.

1992

1994

1997

1998
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Lista proiectelor marca “SIVECO Romania” 
este tot mai mare. Echipa – ajunsă deja la 
peste 100 de angajaţi – lansează, pentru 
Biroul de Credit, proiectul SIVABON, 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. 

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

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

SIVECO Romania a început adaptarea 
sistemului de management al calităţii 
la noile cerinţe ale standardului ISO 
9001:2000.

Sistemul de management al calităţii din 
SIVECO Romania a fost certificat de către 
AFAQ-ASCERT în conformitate cu ISO 
9001:2000.

Este demarat un nou proiect de anvergură  
care confirmă profesionalismul şi 
expertiza companiei - Sistemul Informatic 

Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de 
Sănătate, dezvoltat pentru 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 şi Learning 
Content Management System, dedicate 
companiilor.

„Cel mai bun continut interactiv eContent”, 
recompensat in cadrul World Summit 
Award (World Summit on the Information 
Society) 2005.

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.

1999

2000

2001

2004

2002

2006

2005
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SIVECO Romania participă la reformarea 
sectorului sănătăţii din Bulgaria, 
contribuind la implementarea sistemului 
informatic integrat pentru Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate din această ţară.

Debutează cel mai mare proiect de 
informatizare al agriculturii – 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 care îndeplinesc cerinţele UE. 
SIVECO Applications 2010, şi noile versiuni 
ale aplicaţiilor de eLearning, eTraining, 
eHealth, eCustoms, eAgriculture, eBanking 
& Finance sunt special concepute pentru 
piaţa europeană.

Asociatia Internationala de Project 
Management (IPMA) a desemnat SEI drept 
“una dintre cele mai importante realizari 
din lume in domeniul managementului de 
proiecte”, in 2007.

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 copiatoare, formarea a 
40.000 profesori)

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

Contributia companiei in programul de 
dezvoltare a sistemului educational a 
fost recompensata in cadrul competitiei 
European IT Excellence Awards 2008, la 
categoria Independent Software Vendors 
(ISV) – Vertical Market.

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

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

Este implementată soluţia eCustoms la 
Autoritatea Naţională Vamală din Turcia şi 
este lansat Registrul Agricol.

AFAQ-AFNOR Internaţional certifică 
SIVECO Romania cu standardul ISO 
9001:2008. Tot în acest an este publicat 
primul Raport de Responsabilitate Socială, 
care este premiat cu Ruban d'Honneur, din 
partea European Business Award (Roma).

Compania dezvoltă proiecte complexe 
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, LD-CAST, SUNIDOC, PAELIS, 
AVE EXEMPLO, COMAVET, MEDSCEN, 
eMULTICULT, A-PORT, eCERCDOC, 
ASPECT, EduTubePlus, dar şi proiecte 
din fonduri structurale: Programul 
”Oportunităţi de consolidare a carierei 
în societatea cunoaşterii”, "Profesorul - 
creator de soft educaţional", CENAFER, 
Rural Manager.

2007

2008

2009
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Am reuşit să dezvoltăm pe termen lung şi să 
extindem la nivel internaţional reţeaua de 
parteneriate. 

Iată ce parteneriate am încheiat în 2010:
¡_Compania SIVECO 

Romania s-a recertificat 
ca partener Oracle 
pe nivelul “Gold”. 
"Prin parteneriatul cu 
Oracle, SIVECO Romania 
facilitează accesul 
clienţilor la tehnologii de 
vârf, folosite de cele mai mari companii din 
lume", declară Rodica Papadopol, Partner 
Manager SIVECO Romania.

¡_SIVECO Romania, Microsoft Gold Certified 
Partner,  a participat în calitate de partener 
strategic la nivel global în cadrul GEPS 
(Global Education Partner Summit) şi la 
reuniunea de lansare a iniţiativei Microsoft 
Partner Advisory Forum for Education.

¡_NETCAD Turcia şi SIVECO Romania au 
agreat un parteneriat pentru realizarea 
unei soluţii integrate complete, 
încorporând expertiza Netcad în domeniul 
soluţiilor CAD şi GIS şi SIVECO Romania în 
cea a  soluţiilor de eLearning şi ERP.

¡_SIVECO Romania, Centrul PREMINV 
al Universităţii Politehnice Bucureşti 
şi Universitatea de Vest Timişoara au 
pus bazele NESSI România, iniţiativă 
naţională, care face parte din reţeaua 
de platforme tehnologice Networked 
European Software and Services Initia-
tive. Prin semnarea acestui parteneriat, 
SIVECO Romania va susţine construirea 
unei reţele de organizaţii care activează în 
domeniul serviciilor software şi crearea 
unei de punţi de legătură între industrie 
şi cercetare.

¡_SIVECO Romania a devenit membru al 
Platformei Europene de Dezvoltare. O 
iniţiativă a Fundaţiei Valenţe Umane şi 
reuneşte companii româneşti, publice şi 
private din toate sectoarele economiei, 
reprezentanţi ai mediului politic, din 
societatea civilă şi diplomaţie, implicate 
să dezvolte proiecte pentru Uniunea 
Europeană. 

¡_SIVECO Romania a aderat la Pactul 
Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
şi Incluziune Socială Bucureşti Ilfov. Pactul 
are rolul de instrument de lucru pentru 
absorbţia FSE – Fondul Social European, 
unul dintre fondurile structurale active în 
România începând cu anul 2007.

„Prin aderarea la Pactul 
Regional pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi Incluziune 
Socială Bucureşti-Ilfov vom 
susţine folosirea eficientă 
a instrumentelor financiare 
europene”, declară Monica 
Florea, Director Fonduri 
Europene.

Alte parteneriate:
¡_Intel Software Partner; 
¡_Microsoft Gold Certified Partner;
¡_Microsoft Authorized Educational 

Reseller;
¡_IBM Business Partner;
¡_HP Sales and Service Partner;
¡_Asociaţia 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);

¡_Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiilor 
şi Comunicaţii (ATIC);

¡_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 Techno-
logies Advisory Group).
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“Motivaţia şi performanţa angaja-
ţilor fac parte din succesul 
companiei. Şi în 2010 ne-am 
concentrat politica de resurse 
umane pe crearea de oportunităţi 
de dezvoltare profesională prin 

organizarea de cursuri de perfecţionare, 
pe promovarea competenţelor, retenţia 
angajaţilor şi dezvoltarea unui mediu de 
lucru plăcut şi sigur. În compania noastră, 
responsabilităţile sunt foarte mari, iar 
aşteptările pe măsură. Iar anul 2010 ne-a 
arătat că avem o echipă fantastică.”

Daniela Bichir, Vicepreşedinte Resurse 
Umane şi Calitate

În 2010 numărul angajaţilor SIVECO 
Romania a fost de peste 700, structura 
specializărilor fiind următoarea:

¡_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.

Pentru creşterea performanţelor angaja-
ţilor şi pentru îndeplinirea criteriilor de 
participare la realizarea proiectelor din 
fonduri europene, au fost organizate 50 
de cursuri interne şi externe de pregătire 
profesională la care au participat peste 
200 de angajaţi. 

Numărul femeilor angajate în posturi de 
conducere a ajuns la 14 – poziţii de top şi 
middle management.

În 2010, toţi salariaţii au primit recompense 
financiare pentru activitatea lor. La final de 
an, cei mai merituoşi dintre colegii noştri, 

aceia care au contribuit esenţial la succesul 
companiei în anul 2010, au fost premiaţi, 
în cadrul festivităţii anuale "Angajatul 
anului". Astfel, au fost decernate Premiile 
de excelenţă ale anului 2010, Premiile 
departamentale, Premiile pentru Resurse 
Umane şi Calitate, Premiile pentru 
loialitate (angajaţilor care au împlinit 5,10 
sau 15 ani de activitate în companie).

 Echipa SIVECO Romania la Festivitatea Angajatul anului 2010
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Succesele noastre sunt făcute din 
eforturi zilnice. Orice nou premiu câştigat 
înseamnă o confirmare a lucrurilor bune 
pe care reuşim să le facem, dar şi un 
imbold pentru a le continua.

Numărul premiilor interne şi interna-
ţionale creşte în fiecare an, astfel că am 
ajuns la 120 de trofee, plachete şi diplome 
de merit. Iată cu ce ne-am îmbogăţit 
palmaresul în 2010:

1. Un proiect cu o valoare socială 
importantă a propulsat SIVECO Romania 
în finala mondială din cadrul Microsoft 
Worldwide Partner Conference 2010! 

Compania noastră a primit titlul 
"Partenerul Anului" în regiunea Europei 
Centrale şi de Est la categoria "Citizenship" 
pentru proiectul "Economia Bazată pe 
Cunoaştere". 

Proiectul, iniţiat de Ministerul Comu-
nicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, 
se desfăşoară în 255 de comunităţi 
din România, având ca obiectiv major 
asigurarea accesului la informaţie pentru 
reducerea decalajului digital, alfabetizare 
digitală şi creare de competenţe pentru o 
societate incluzivă. 

"Recunoaşterea calităţii 
proiectelor pe care le 
derulăm ne onorează, cu 
atât mai mult cu cât, la 
concursul din 2010, ne-am 
aflat în compania selectă a 
unor firme prestigioase din 
întreaga lume, nu doar din 

Europa. SIVECO Romania derulează proiecte 
de mare complexitate şi anvergură, cu o 
puternică încărcătură socială, contribuind 
în mod decisiv la eliminarea decalajelor 
digitale şi, implicit, la îmbunătăţirea calităţii 
vieţii oamenilor."

Alexandru Coşbuc, Director Adjunct de 
Vânzări Internaţionale

2. SIVECO Romania este nominalizată în 
cadrul celei mai disputate competiţii de 
business din Europa!

SIVECO Romania se află printre cele 10 
companii nominalizate să reprezinte 
România în cadrul prestigioasei competiţii 
- European Business Awards 2010 (www.
businessawardseurope.com). Compania 
noastră a concurat în următoarea rundă 
a întrecerii pentru prestigiosul premiu 
Ruban d’Honneur. 

3. SIVECO Romania a primit titlul de 
Finalist la categoria "Vertical Market 
Customer" pentru implementarea 
soluţiei de informatizare pentru Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, 
la categoria "Solution Provider" pentru 
implementarea soluţiei de Document 
Management la STX RO Offshore Tulcea 
(fost AKER Tulcea) şi la categoria 
"Independent Software Vendor" pentru 
soluţia SIVECO Business Analyzer la 
Banca Naţională a României.

4. European IT Excellence Awards 2010 
ne-a acordat titlul “Winner” pentru 
soluţia eAgriculture dezvoltată şi 
implementată la Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţii în Agricultură (APIA), la 
categoria Vertical Market, în cadrul 
competiţiei European IT Excellence 
Awards 2010.

Gabriel Lospa (dreapta), director eAgriculture, 
primește premiul pentru proiectul dezvoltat la 
APIA, în cadrul galei European IT Excellence 
Awards 2010.
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5. Irina Socol a fost nominalizată în finala 
primei ediţii a Premiilor europene 
pentru antreprenoriat feminin în luna 
mai 2010.

6. SIVECO Romania a primit "Certificate of 
Appreciation" din partea NATO Training 
Group pentru eforturile de susţinere 
a NATO Training Group / Working 
Group Individual Training & Education 
Developments (WG IT & ED).

7. În cadrul competiţiei anuale "Cele mai 
bune practici din administraţia publică" 
organizată de ANFP, proiectele SEI 
şi Economia Bazată pe Cunoaştere 
au fost nominalizate la categoria 
“Îmbunătăţirea serviciilor publice 
printr-un management organizaţional 
şi al calităţii performanţei".

8. Diploma de Excelenţă cu ocazia 
participării la Salonul Cercetării 2010 
a fost oferită de Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică.

9. SIVECO Romania a fost desemnată 
câştigătoare în Topul Green Business 
Index (GBI) 2010 şi a primit urmă-
toarele recunoaşteri: Locul I în Topul 
Green Business Index (GBI) 2010, Locul 
I la categoria "Achiziţii Verzi", Locul I 
la categoria "Transport" , Locul 2 la 
categoria "Starea Clădirilor", Locul 2 
la categoria "Utilizarea Resurselor".

10. SIVECO Romania a primit diploma 
de “Membru de Onoare” acordată 
de Camera de Comerţ şi Industrie 
România - Tunisia cu ocazia deschiderii 
oficiale a CCIRT, iunie 2010.

11. Irina Socol a primit trofeul "Prix 
Scientifique" în cadrul competiţiei 
"Antreprenoriatul Feminin European" 
organizată în iunie 2010, de către 
reţeaua www.wimadame.com, Palatul 
Parlamentului European, Bruxelles.
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12. Diploma Ziua Comunicaţiilor 2010, 
Editia a XIV-a, a fost acordată Irinei 
Socol pentru contribuţii remarcabile 
la dezvoltarea domeniului Telecom 
din România.

13. SIVECO Romania a fost nominalizată 
la “Best IT Projects” de revista Club 
IT&C.

14. Irina Socol a primit “Premiul de 
excelenţă - Mr RON 2010”, acordat 
de publicaţia Săptămâna Financiară, 
pentru implementarea de produse 
sofisticate de informatizare în afara 
României (Dubai, Turcia, Maroc). 

15. SIVECO Romania a primit din partea 
www.ListaFirme.ro în cadrul Topului 
de Afaceri din Romania următoarele 
distincţii:

¡_Locul I în Top Afaceri Romania, 
Întreprinderi Mari, pentru activităţi 
de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client);

¡_Locul I în Top Afaceri Romania, 
Sector 6, pentru activităţi de servicii 
în tehnologia informaţiei;

¡_Locul I în Top Profit Romania, 
Sector 6, pentru activităţi de servicii 
în tehnologia informaţiei.

¡_Locul I în Top Profit România, pentru 
activităţi de realizare a soft-ului la 
comandă (software orientat client);

16. Portalul eComunitate și Programul de 
instruire TIC în școală și afaceri - cele 
două componente dezvoltate de SIVECO 
Romania în proiectul ”Economia 
Bazată pe Cunoaștere”, derulat de 
Ministerul Comunicaţiilor și Societăţii 
Informaţionale - au fost nominalizate 
de Asociaţia Internaţională de Project 
Management (IPMA) în elita mondială 
a celor mai bune realizări în domeniul 
managementului de proiect. 

17. SIVECO Romania a primit la gala 
RoCS2010 Premiul de Excelenţă 
pentru capacitatea soluţiei SIVECO 
Applications 2011 de a răspunde cu 
tehnologii inovatoare priorităţilor 
economice, prin componentele 
Managementul Deşeurilor şi 
Managementul Financiar al 
Proiectelor.

18. SIVECO Romania a triumfat la 
Londra, la prestigioasa şi exclusivista 
competiţie eLearning Awards, unde 
a câştigat Medalia de Aur pentru 
Sistemul Educaţional Informatizat 
(SEI).

Lăcrămioara Bârseti, director SIVECO 
Applications, primește premiul pentru SIVECO 
Applications 2011 la Gala RoCS 2010
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În ciuda unei situaţii generale relativ 
dificile, compania noastră şi-a continuat 
strategia asumată în urmă cu cinci ani, şi 
anume de extindere a prezenţei pe piaţa 
internaţională, de accesare a proiectelor 
finanţate din fonduri europene, de 
păstrare a unei contribuţii echilibrate a 
sursei veniturilor între proiecte mari şi 
mai puţin mari, între proiecte interne şi 
internaţionale, între domenii economice 
diverse. 

Ca atare, cifra financiară raportată pentru 
2010 a fost de 253 milioane lei.

În anul 2010, ponderea veniturilor 
provenite din proiecte contractate direct 
de către SIVECO Romania cu instituţii 
publice a fost de circa 27% în Romania şi 
18% în străinătate.

“Strategia noastră de dezvoltare se bazează 
pe păstrarea echilibrului între sursele 
de venituri, care permite minimizarea 
riscurilor provenite din concentrarea pe 
anumite segmente - public sau privat, 
intern sau internaţional. Această strategie 
s-a dovedit a fi una foarte înţeleaptă, în 
special în condiţiile unui mediu economic 

relativ ostil, a restrângerii pieţei interne şi 
a întârzierii lansării unor proiecte publice. În 
mod prioritar, conform strategiei construite 
încă de acum 5 ani, ne-am focalizat pe 
dezvoltarea afacerilor internaţionale, ritmul 
anual de creştere în acest segment fiind de 
aproximativ 25%”, a declarat Irina Socol.

Poziţia pe piaţă: 
Potrivit studiului realizat în 2010 
de International Data Corp (IDC),                          
SIVECO Romania ocupă primul loc pe piaţa 
de suport software şi instalare (11%) şi de 
asemenea pe piaţa de IT training şi educaţie 
(21,3%). SIVECO Romania se află pe 
poziţii de top pe piaţa aplicaţiilor software 
customizate (12%) şi a integratorilor de 
software (14,4%).

Pe piaţa locală de EAS, SIVECO Romania 
deţine o cotă de 21,2%, fiind liderul caselor 
româneşti furnizoare de soluţii de afaceri. 
Pe piaţa serviciilor IT, SIVECO Romania 
deţine o cotă de 8%.
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Şi în 2010 am continuat să ne implicăm 
activ în viaţa societăţii, atât prin intermediul 
proiectelor de informatizare, cât şi prin 
acţiunile cu caracter social iniţiate la nivel 
de companie.

Susţinem femeile de afaceri!
Tinerele aspirante la statutul de 
antreprenor pot conta pe sfaturile noastre 
de business!

Ştim să facem afaceri şi suntem gata 
oricând să venim în sprijinul femeilor care 
îşi doresc o carieră de succes. În calitate 
de membru al selectului Club al Femeilor 
de Afaceri "Financiarul", Irina Socol, 
Preşedinte şi Director General al SIVECO 
Romania, împreună cu alte 11 doamne 
din club, manageri ai unor afaceri de 
succes din România, au participat la prima 
ediţie a competiţiei iniţiate de cotidianul 
Financiarul -"Mărţişorul de 50.000 de 
euro". Competiţia a fost dedicată tinerelor 
antreprenoare, până în 35 de ani, care vor 
să pornească o afacere.

În cadrul acestei competiţii au fost înscrise 
84 de proiecte de afaceri care au fost 
evaluate.

Clubul Femeilor de Afaceri "Financiarul" 
a demarat în 2009 printr-o iniţiativă 
generoasă. 12 doamne celebre din 
businessul românesc (Bianca Dordea - 
BRD-GSG, Georgeta Şerban - Gral Medical, 
Rodica Sfâca - Ronex Prod, Cristina Bâtlan - 
Musette, Rucsandra Hurezeanu - Ivatherm, 
Dana Jianu - ProEstetica, Cătălina Stan - 
BDR Associates, Monica Tatoiu - Oriflame, 
Doris Carmen Andronescu - Sanador, Irina 
Socol - SIVECO Romania, Maria Grapini - 
Pasmatex, Mihaela Nicola - The Group) au 
contribuit la editarea unui calendar. 

Din banii obţinuţi prin licitarea acestui 
calendar, Clubul a decis să finanţeze în 
2010 afacerile tinerelor antreprenoare. 

Premiul Mărţişorul de 50.000 de euro a 
ajuns la Sânziana Năstase şi Eva Strat care 
au întocmit planul unei afaceri cu pantofi, 
Pixie Shoes. 

Cum îmbunătăţim 
programa şcolară?
În cadrul parteneriatului cu Societatea 
Academică din România, una dintre cele 
mai puternice voci ale societăţii civile din 
România, am promovat ideile de libertate, 
democraţie şi bună guvernare în Europa de 
Est. În mod concret, în cadrul unui proiect 
dedicat reformei curiculare, împreună cu 
SAR, am elaborat un proiect de reformare 
a sistemului educaţional românesc, 
fundament al reformării întregii societăţi 
româneşti.

Suntem cu toţii de acord că programa 
şcolară trebuie îmbunătăţită, că elevii 
au nevoie să fie ajutaţi să-şi dezvolte 
competenţe care le vor fi de folos pe 
piaţa muncii, că predarea matematicii, 
fizicii şi chimiei trebuie să se bazeze pe 
reprezentările vizuale şi intuitive, nu pe 
formalizare şi abstractizare excesive.

Toate aceste idei sunt cuprinse în raportul 
"Ieşirea şcolii din mediocritate - Cum 
definim competenţele cheie şi provocările 
modificării programei şcolare", realizat 
de Societatea Academică din Romania, 
împreună cu partenerii săi şi cu sprijinul 
SIVECO Romania.
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Raportul propune Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului un 
sistem de educaţie performant care să 
producă competenţe necesare dezvoltării 
societăţii în întregul său şi să cultive 
abilităţile individuale ale elevilor.

Concurs de pregătire pentru 
informaticieni
Liceul de Informatică "Grigore Moisil" 
din Iaşi a găzduit cea de-a X-a ediţie a 
Concursului Naţional de Informatică 
"Urmaşii lui Moisil", eveniment susţinut 
de SIVECO Romania.

Competiţia se adresează în fiecare an 
liceenilor participanţi la etapa naţională 
a olimpiadei de informatică. La ediţia din 
2010 s-au înscris elevi din 28 de judeţe şi 
din Republica Moldova.

"Ne bucură să vedem cum an de an 
tineri atraşi de informatică participă în 
competiţii care le dezvoltă cunoştinţele 
şi care sunt în acelaşi timp o rampă 
de lansare într-un domeniu în care 
se poate face performanţă la cel mai 
înalt nivel. SIVECO Romania sprijină 
orice iniţiativă care îi ajută pe elevi să 

ajungă specialişti în domeniul IT&C”.

 Radu Jugureanu, Directorul 
Departamentului AeL 

Educational Content

Peste 1500 de elevi au participat la 
concursul .campion 2010

Cea de-a VII-a ediţie a competiţiei 
.campion a atras în 2010 peste 1.500 de 
elevi pasionaţi de informatică, din care 12 
au fost desemnaţi câştigători.

Competiţia a constat din 11 runde, în 
care au alternat etapele de pregătire cu 
concursurile online. În urma rezultatelor 
obţinute au fost desemnaţi finaliştii 
.campion 2010.

Concursul .campion este organizat şi 
susţinut de Centrul de Excelenţă SIVECO 
în parteneriat cu Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului și Sportului şi 
reprezintă un program de pregătire de 
performanţă în informatică, susţinut de 
profesori de prestigiu din întreaga ţară 
şi studenţi, câştigători ai olimpiadelor 
naţionale şi internaţionale de informatică. 
Competiţia a fost iniţiată şi coordonată 
de Emanuela Cerchez şi Marinel Şerban, 
profesori la Liceul de Informatică “Grigore 
Moisil” din Iaşi. 
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“Competiţiile organizate de 
compania noastră stimulează 
munca în echipă, curiozitatea şi 
inovaţia şi oferă oportunităţi pentru 
dezvoltarea personală.”

Emil Dragomirescu, Director de 
Program pentru proiectele de 
fonduri structurale POS DRU.

Încurajăm metodele 
inovative din educaţie
Profesori din învăţământul superior, 
învăţământul preuniversitar şi din mediul 
economic s-au întâlnit la cea de-a VIII-a 
Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual 
(CNIV 2010), găzduită de Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş. 

Manifestarea a fost coordonată de 
Universitatea din Bucureşti, în colaborare 
cu SIVECO Romania şi Intel. 

Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual 
(CNIV http://www.cniv.ro/) - cu cores-
pondenţă internaţională International 
Conference on Virtual Learning (ICVL, 
http://www.icvl.eu/) - este un produs 
original SIVECO Romania, în cadrul unui 
proiect demarat în anul 2003.

Dezbaterile au avut loc pe baza lucrărilor 
şi produselor software elaborate şi 
prezentate în cadrul celor 68 de lucrări 
publicate în cadrul conferinţei. În calitate 
de sponsor principal, SIVECO Romania 
a oferit premii la Concursul “Software 
Educaţional“ pentru elaborarea de produse 
software în educaţie şi cercetare.

În paralel cu lucrările CNIV, peste 70 de 
participanţi din România, Italia, Turcia, 
Canada, Japonia şi Republica Moldova 
s-au întâlnit la cea de-a V-a Conferinţă 
Internaţională de Învăţământ Virtual 
(ICVL 2010) coordonată de Universitatea 
din Bucureşti. Participanţii, în calitate de 
profesori, cercetători sau specialişti au 
avut posibilitatea să realizeze un schimb de 
idei din domeniul tehnologiilor e-Learning 
pentru educaţie şi cercetare. 

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări 
ştiinţifice ce promovează tehnologii şi 
metodologii inovative în educaţie, în 
cercetare şi în perfecţionarea continuă, 
atât în mediile preuniversitar, respectiv 
universitar, cât şi în mediul de afaceri. 
Principalele obiective ale conferinţelor 
constau în promovarea şi dezvoltarea 
cercetării ştiinţifice în domeniile eLearning 
şi Software Educaţional, lansarea de 
programe pentru introducerea în procesul 
de învăţământ a tehnicilor de eLearning, 
promovarea şi utilizarea de Software 
Educaţional în învăţământul superior şi 
preuniversitar. 

Compania noastră a participat la mai 
multe programe în folosul comunităţii:

1. Asociaţia "Ateliere fără frontiere" 
şi SIVECO Romania au încheiat 
un parteneriat pentru preluarea 
echipamentelor folosite: copiatoare, 
monitoare vechi, imprimante. 
Acestea vor fi folosite pentru dotarea 
organizaţiilor româneşti care dezvoltă 
programe sociale. 

2. SIVECO Romania a stins lumina în sediul 
său central, participând la Campania 
împotriva încălzirii globale “Stinge 
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lumina! Cu tine vom fi un miliard!” 
Evenimentul “Ora pământului – Lasă 
Pământul să respire!” s-a desfăşurat pe 
27 martie 2010, între orele 20.30-21.30, 
şi s-a dorit a fi un semnal de alarmă 
pentru protejarea resurselor naturale.

3. Am continuat colectarea deşeurilor 
generate intern. Astfel, am trimis către 
centrele de reciclare 11 tone hârtie şi 
carton, 4 tone plastic, 1 tonă anvelope.

4. Peste 100 dintre colegii noştri au 
direcţionat 2% din impozitul anual 
pe veniturile obţinute în anul fiscal 
precedent către 33 de asociaţii: SMURD, 
Euromania, Inima copiilor, Mânăstirea 
Sf Gheorghe, Mia’s Children, SOS Satele 
copiilor, Secherezade, Little People, 
Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de 
Cancer, Asociaţia Cadrelor Militare, 
Parohia Brebina, SOS Infertilitatea, 
Catharsis Brasov, INDART, Asociaţia 
Bucureştiul meu drag, Toate 
Pânzele Sus, Motivation, Asociaţia 
Bătrânilor Suferinzi, Spitalul Grigore 
Alexandrescu, Asociaţia Dan Voiculescu, 
PAVEL, Romanian Angel Appeal, Angel, 
Protecţia Animalelor Robi, Colţ Alb, 

Daisy Hope, Protecţia Animalelor Miniş, 
Group Initiative for Animals, Sky Angel, 
Salvaţi copiii, EMMA, Piticot, Hospice 
Casa Speranţei.

5. Am dat startul campaniei de 
responsabilizare a colegilor noştri în 
privinţa gestionării resurselor.
•_Folosiţi eficient resursele! Închideţi 

lumina la plecarea din birou!
•_Strângeţi cartuşele de toner şi 

cerneală goale în folosul copiilor 
bolnavi de cancer! Colegii de la 
Suport Tehnic ne ajută! 

•_Alegeţi un loc unde să strângeţi 
hârtia pe care nu o mai folosiţi! O 
vom trimite centrelor de reciclare! 

Mădălin Moise, Head of Unit Bid Management, completează datele primului transport de cartuşe 
goale de imprimantă care vor fi donate firmei Edefau Technik. O parte din banii obţinuţi în urma 

revalorificării acestora vor fi donaţi Asociatiei Părinţilor cu Copii Bolnavi de Cancer (PAVEL)
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BENEFICIILE SOCIALE ALE 
PROIECTELOR NOASTRE
SIVECO Romania se implică activ în 
dezvoltarea de proiecte pe fonduri 
structurale, atât în calitate de aplicant, 
cât şi în calitate de partener în proiecte 
cofinanţate din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS 
DRU).

“Referinţele pe care compania noastră 
le deţine în cadrul a numeroase proiecte 
naţionale şi internaţionale, în care ne-am 
dezvoltat şi perfecţionat capabilităţile de 
management de proiect, ne motivează şi ne 
recomandă să ne implicăm în continuare în 
proiectele finanţate din fonduri europene 
pentru care suntem eligibili. Fondurile 
europene reprezintă o şansă care se acordă 
României pe termen limitat şi care trebuie 
valorizată cât mai eficient.”

Irina Socol, Preşedinte şi 
Director General SIVECO Romania

“Proiectele pe care le derulăm 
stimulează dezvoltarea economică 
şi socială.” 

Cristina Iţcuş, Director 
Departament Fonduri Structurale, 

SIVECO Romania

Proiectele pe care derulăm:

¡_asigură buna utilizare a instrumentelor 
educaţionale moderne;

¡_creează competenţe pentru o societate 
incluzivă;

¡_oferă instrumente pentru eliminarea 
stereotipurilor;

¡_cresc oportunităţile de ocupare prin 
îmbunătăţirea nivelului de specializare;

¡_generează dezvoltare locală;
¡_contribuie la reducerea decalajului 

digital; 

¡_dezvoltă competenţele manageriale şi 
antreprenoriale;

¡_stimulează iniţiativele de antreprenoriat 
pentru o dezvoltare durabilă.

Serviciile noastre de formare au acum 
mii de beneficiari: 

•_Cadre didactice din învăţământul 
preuniversitar şi universitar;

•_Elevi şi studenţi;
•_Formatori;
•_Medici şi asistente medicale;
•_Şomeri din zona urbană şi rurală;
•_Manageri din zona urbană şi rurală;
•_Femei aflate în căutarea unui loc de 

muncă;
•_Angajaţi din sectoarele: transporturi 

feroviare, transporturi aeriene, 
energetic, financiar-bancar, morărit 
şi panificaţie, petrol şi gaze naturale, 
construcţii.

¡_Angajaţi din domeniul asistenţei 
sociale;

¡_Persoane cu dizabilităţi;
¡_Tineri întreprinzători. 
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Proiecte:
”Formarea profesională şi promovarea 
utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii 
adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de 
la toate nivelele din domeniul electrotehnic 
la cerinţele actuale ale pieţei muncii”

¡_Beneficiari: 600 angajaţi din domeniul 
electrotehnic.

„Calitate în serviciile medicale de 
pneumologie prin formare profesională 
continuă şi flexibilitate organizaţională.” 

¡_Beneficiari: 50 manageri şi 800 medici 
din domeniul pneumologiei

“Rural Manager” 

¡_Beneficiari: întreprinzători sau viitori 
întreprinzători din mediul rural, din cele 
18 judeţe ale regiunilor de dezvoltare 
NE, Centru şi SE, cu vârsta de peste 
18 ani, absolvenţi minim de liceu sau 
şcoală profesională. 

”Instruirea în Societatea Cunoaşterii”

¡_Beneficiari: 3.000 profesori formatori, 
la nivelul întregii ţări.

”Dezvoltarea carierei în societatea 
cunoaşterii”

¡_Beneficiari: cadre didactice din 
învăţământul primar, secundar şi 
profesional tehnic, din Bucureşti-Ilfov 
şi din regiunile Sud Muntenia, Nord Est, 
Nord Vest, Sud Est, Sud Vest.

“Cuvintele cheie care stau 
la baza acestui program 
de formare continuă sunt 
instruirea diferenţiată, 
wiki, blog, noi tehnologii de 
comunicare. Participanţii 
înscrişi în program deprind 
multiplele avantaje ale utilizării compu-
terului si internetului, ca instrumente de 
cercetare, comunicare si dezvoltare a 
creativităţii elevilor”, declară Dana Vlădoiu, 
Director de Program pentru proiectele de 
fonduri structurale POS DRU.

”O nouă carieră - încă o şansă 
profesională!”

¡_Beneficiari: 1.260 angajaţi care 
desfăşoară activităţi financiar- 
contabile.

 “Profesorul - creator de soft educaţional” 

¡_Beneficiari: 1.500 cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar

“Formarea profesională în domeniul 
neonatologiei şi promovarea utilizării noilor 
tehnologii pentru personalul din sectorul 
sănătăţii”

¡_Beneficiari: personalul din sectorul 
sănătăţii implicat în îngrijirea nou-
născutului (medici neonatologi, 
pediatri, obstetricieni, medici de familie, 
asistente medicale sau moaşe, precum 
şi alte categorii de personal medical) 

”Şanse egale pentru cariere de succes” 

¡_Beneficiari: 1.700 femei

„Reţea de colaborare universitară şi 
competitivitate pentru piaţa muncii”

¡_Beneficiari: 600 studenţi şi 80 profesori
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“Dezvoltarea abilităţilor profesionale pentru 
reintegrarea şomerilor în viaţa activă în 
regiunile Sud Muntenia şi Sud-Vest” 

¡_Beneficiari: 1.050 şomeri din regiunile 
Sud Muntenia şi Sud-Vest

“Reţea de colaborare universitară online în 
scopul dezvoltării capacităţii de a furniza 
competenţe şi competitivitate pentru piaţa 
muncii” 

¡_Beneficiari: personalul implicat în 
asigurarea calităţii şi dezvoltarea 
programelor de studii.

„RURAL – Antreprenor”

¡_Beneficiari: actuali şi viitori 
întreprinzători, în special tineri, din 
mediul rural, din cele 23 de judeţe din 
regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, 
Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, 
Bucureşti-Ilfov.

“Extinderea competenţelor IT în învăţă-
mântul preuniversitar – utilizarea eficientă a 
laboratoarelor informatizate”

¡_Beneficiari: 4.200 membri ai persona-
lului didactic şi didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar

„Formarea profesională alternativă utilizând 
soluţii informatice – o soluţie pentru 
reconversia forţei de muncă din minerit"

¡_Beneficiari: 600 şomeri din minerit.

"Calitate în serviciile medicale de 
pneumologie prin formare profesională 
continuă şi flexibilitate organizaţională"

¡_Beneficiari: 800 medici din domeniul 
pneumologiei.

"Formarea continuă a profesorilor de Chimie 
în societatea cunoaşterii"

¡_Beneficiari: 2.000 cadre didactice din 
învăţământul preuniversitar, profesori 
care predau Chimia din regiunile Sud-
Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, 

Teleorman), Sud-Vest Oltenia (judeţele 
Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea) şi judeţul 
Botoşani. 

"Abordări inovative în didactica disciplinelor 
din aria curriculară - Tehnologii"

¡_Beneficiari: 800 cadre didactice didac-
tice care predau discipline din cadrul 
ariei curriculare Tehnologii din judeţele 
Cluj, Mureş, Bihor şi Alba, în vederea 
abordării cu succes a proiectării şi a 
adaptării curriculumului la tehnologia 
secolului al XXI-lea.

“Sprijinirea sistemului educaţional special 
prin portal educaţional dedicat“.

¡_Beneficiari: copii cu cerinţe educative 
speciale (cu deficienţe mentale în 
particular)

”Proiectul urmăreşte dezvoltarea 
şi implementarea de lecţii educa-
ţionale destinate elevilor cu 
cerinţe speciale şi deprinderea 
unor abilităţi de bază în ceea ce 
priveşte utilizarea mijloacelor TIC 
şi a resurselor şi facilităţilor oferite 
de Internet”, a declarat Andreea 
Neagu, responsabil implementare 
eContent.

SIVECO Romania a continuat în 2010 
dezvoltarea proiectelor de mare 
anvergură cu noi etape de dezvoltare, 
astfel:

PROIECT: SISTEMUL IT PENTRU 
AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE 
PENTRU AGRICULTURĂ (APIA)
Sistemul asigură calcularea şi autorizarea 
plăţilor pe fermă, inclusiv activităţile de 
control al calităţii şi de audit, executarea 
efectivă a plăţilor către fermieri, 
contabilizarea plăţilor - proceduri contabile 
standard pe baza conturilor de venituri şi 
cheltuieli.
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¡_Evaluarea a 1.650.000 blocuri fizice 
agricole;

¡_Procesarea a peste 1.100.000 de cereri 
de subvenţii depuse de fermieri în 
fiecare an;

¡_Instruirea a peste 750.000 de utilizatori 
externi şi a aproximativ 5.000 de 
utilizatori interni (angajaţi ai APIA);

¡_Peste 2 miliarde euro: valoarea sub-
venţiilor plătite pentru campaniile 
2007-2010;

¡_Gestionarea informaţiilor în 261 centre 
locale APIA, 42 centre judeţene APIA, în 
care au depus cereri fermierii arondaţi 
acestor centre.

PROIECT: SISTEMUL INFORMATIC 
UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR 
DE SĂNĂTATE
Urmăreşte îmbunătăţirea sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate din 
România şi a calităţii serviciilor medicale 
şi farmaceutice, prin colectarea şi 
gestionarea de informaţii economice şi 
medicale necesare funcţionării eficiente, 
evidenţa persoanelor asigurate şi a 
furnizorilor de servicii medicale.

La 20 decembrie 2010, a fost lansată 
versiunea centralizată a Sistemului 
Informatic Unic Integrat (SIUI 2.0). Sistemul 
a fost implementat şi retehnologizat la 
nivel naţional pentru toate modulele 
informatice. 

"SIUI reprezintă acum cel mai mare 
sistem informatizat funcţional din 
România deţinând o bază complexă 
de date cu informaţii despre 
persoanele care beneficiază de 
sistemul de asigurări de sănătate 
din România."

Dragoş Dobran, director 
eHealth Department

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2010):

¡_42 de Case Judeţene de Asigurări de 
Sănătate;

¡_48.326 medici;
¡_12.629 medici de familie;
¡_86.232 asistenţi medicali;
¡_532 spitale;
¡_137 ambulanţe;
¡_407 furnizori pentru îngrijiri la 

domiciliu;
¡_807 recuperări ambulatorii;
¡_89 recuperări sanatorii;
¡_204 furnizori de dispozitive medicale;
¡_4.218 ambulatorii clinice;
¡_2.141 ambulatorii paraclinice;
¡_5.294 ambulatorii stomatologice;
¡_4.331 farmacii.

PROIECT: AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ A VĂMILOR
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2010):

¡_Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) – 
aparat central;

¡_8 Direcţii Regionale pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale (DRAOV);

¡_74 Direcţii Judeţene pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale (DJAOV) şi Birouri 
Vamale (BV); 
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¡_conectare 24 ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână, cu transmiterea electronică 
a datelor prin intermediul Reţelei 
Comune de Comunicaţii a Comisiei 
Europene (ECCN) şi a Sistemului Comun 
de Interfeţe (CSI);

¡_peste 10.000 documente electronice 
procesate zilnic;

¡_peste 1.000.000 documente electronice 
stocate anual în baza de date;

¡_timpul mediu de răspuns la o cerere de 
date/informaţii: 1 sec.

PROIECT: SISTEMUL 
EDUCAŢIONAL INFORMATIZAT
SEI este un program informatic complex, 
iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, al cărui obiectiv 
de bază îl reprezintă susţinerea procesului 
de predare-învăţare în învăţământul 
preuniversitar, cu tehnologii de ultimă 
oră. Programul a fost implementat de 
un parteneriat public-privat. Principalele 
companii implicate în implementarea SEI 
sunt SIVECO Romania, HP şi IBM.

SEI este cel mai apreciat proiect românesc 
din domeniul educaţiei, fiind premiat în 
importante competiţii internaţionale: 
World Summit Award, European 
eGovernment Awards, European IT 
Excellence Awards, International Project 
Management Association, eEurope Awards 
for eGovernment.

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2010):

¡_peste 4 milioane de beneficiari la nivel 
naţional;

¡_140.000 profesori instruiţi;
¡_15.000 laboratoare informatizate;
¡_192.000 calculatoare;
¡_3.700 lecţii multimedia AeL;
¡_1.500.000 candidaţi în Bacalaureat 

(2003-2010);
¡_441.953 participanţi la examenul de 

titularizare (2003-2010);

¡_2.000.000 elevi repartizaţi în licee (ADLIC 
2001-2010);

¡_149.000 utilizatori înregistraţi pe portal 
edu.ro, 2.000.000 vizitatori, peste 6.000 
articole şi 1.300.000 mesaje postate pe 
forum.

PROIECT: Economia bazată pe 
cunoaştere (EBC)
Program de instruire în domeniul utilizării 
calculatorului şi a tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC). “Proiectul se adresează 
spaţiului rural şi se desfăşoară în 
parteneriat cu primăriile din 255 
de comune şi oraşe mici, unde nu 
există acces la informaţie digitală 
şi, deci, nici competenţe de a o 
folosi şi exploata”, declară Mihai 
Ionel, director Departament 
Customized Applications.

BENEFICIARI: 255 de comunităţi rurale 

DIMENSIUNE (la nivelul anului 2010):

¡_1,8 milioane de beneficiari; 
¡_8.000 utilizatori portalul ecomunitate.ro; 
¡_77 de şcoli participante în competiţia 

eVacanţa;
¡_5.225 participanţi la cursuri de training: 

profesori, antreprenori, funcţionari în 
administraţie.
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PROIECT: SIVABON la 
Biroul de Credit
DIMENSIUNE (la nivelul anului 2010):

¡_peste 36.000.000 rapoarte de credit 
eliberate în ultimii ani;

¡_număr mediu de rapoarte de credit 
eliberate pe zi: 30.000;

¡_număr maxim de înregistrări încărcate 
în sistem: 500.000;

¡_timpul mediu de răspuns la o cerere de 
raport de credit: 1 sec.

Proiecte de cercetare și dezvoltare
Implicarea în proiecte de cercetare este o 
constantă a activităţii noastre. Iată cateva 
proiecte dezvoltate în 2010:

PROIECTUL SEFIN

Proiectul SEFIN oferă elevilor posibilitatea 
obţinerii de performanţe şcolare în propriul 
lor ritm de învăţare. 

BENEFICIARI: elevi din învăţământul 
secundar superior (clasele de liceu XI, 
XII, XIII).

“Rezultatele proiectului pot 
constitui o premisă importantă 
pentru dezvoltare socială durabilă, 
prin creşterea eficienţei sistemului 
de învăţământ.”

Cristian Fota, 
Responsabil Proiect 

PROIECTUL PAELIS

Proiectul PAELIS asigură accesul 
studenţilor la cursurile digitale, facilitează 
lucrul în echipă şi proiectele colaborative. 
Proiectul, lansat în 2007 şi finalizat în 2010, 
vine în sprijinul universităţilor, oferindu-le 
un portal eLearning modular, care asigură 
pe de o parte flexibilitatea administrării 
electronice a procesului educaţional prin 
facilităţi de administrare specifice unei 
universităţi, şi pe de altă parte asigură 
eficientizarea procesului de învăţare, 
prin punerea la dispoziţia studenţilor şi a 
profesorilor a unor module de evaluare 
online şi de lucru la distanţă. 

BENEFICIARI: universităţi

PROIECTUL SIMRIC

Gestionarea deşeurilor cu ajutorul unui 
sistem informatic integrat este o soluţie 
nouă care vine în sprijinul agenţilor 
economici producători de deşeuri. 
Sistemul Informatic pentru Managementul 
Resurselor Materiale (SIMRIC), proiect 
realizat de SIVECO Romania, prevede 
gestionarea informatizată a deşeurilor, 
adică a tuturor activităţilor de colectare, 
transport, tratare, valorificare şi eliminare 
a acestora.
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Parteneri ai SIVECO Romania în 
proiect sunt INCDPM-ICIM Bucureşti şi 
Universitatea Politehnică din Bucureşti. 
Autoritatea Contractantă este Agenţia 
Managerială de Cercetare Ştiinţifică, 
Inovare şi Transfer Tehnologic (Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării).

BENEFICIARI: organizaţii producătoare 
de deşeuri

PROIECTUL TERENCE

Copiii cu deficienţe de auz îşi pot dezvolta 
capacităţile de înţelegere a textelor cu 
ajutorul unui sistem adaptativ de învăţare.

Experţi europeni din 8 ţări furnizează 
în cadrul proiectului TERENCE conţinut 
didactic specializat. Acesta va fi la 
îndemâna copiilor de vârstă şcolară cu 
deficienţe de auz, pentru a-i ajuta să 
înţeleagă mai bine textele pe care le 
citesc. Învăţarea adaptativă presupune 
proiectarea conţinutului didactic astfel 
încât fiecare utilizator să poată parcurge 
materialele în ritm propriu. 

În cadrul proiectului TERENCE se vor 
furniza instrumente pentru înţelegerea 
poveştilor şi realizarea de deducţii, alături 
de un sistem de învăţare adaptativ de 

referinţă care să-i ajute pe copii să facă 
conexiuni între diferite evenimente din 
textele pe care le parcurg.

BENEFICIARI: copii cu deficienţe de auz, 
cu vârste cuprinse între 7 şi 11 ani. 

PROIECTUL EDUTUBEPLUS

Proiectul aduce un nou concept pentru 
prezentarea lecţiilor, bazat pe o bibliotecă 
multiculturală europeană cu 5.500 produse 
video educaţionale şi pe o platformă 
on-line pentru publicarea, încărcarea, 
schimbul şi managementul materialelor 
video. Acestea se adaugă altor servicii 
electronice destinate utilizării Bibliotecii 
EduTubePlus în clasă - suport pentru 
crearea on-line a activităţilor pedagogice 
de tip video şi pentru traducerea on-line a 
materialelor video şi educaţionale.

BENEFICIARI: elevi din învăţământul 
preuniversitar

"Proiectul EduTubePlus la care 
compania noastră a participat timp 
de doi ani, alături de 16 parteneri 
din 12 ţări europene, încurajează 
folosirea practicilor inovative în 
fiecare şcoală. Elevii din 60 de 
şcoli au acum la îndemână aceste 
resurse atractive, construite în baza 
programei şcolare", a declarat Delia Oprea, 
coordonator proiect din partea SIVECO 
Romania.
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ACŢIUNI MEDIU
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.

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. 

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

¡_generarea de profit pe termen lung 
în paralel cu crearea de oportunităţi 
pentru progresul tehnologic şi pentru 
absorbţia acestui progres de către 
comunităţi;

¡_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;

¡_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.

Componentele din pachetul integrat 
SIVECO Applications 2011 - de mana-
gement al deşeurilor, management al 
documentelor, management al transpor-
turilor, management al stocurilor, 
management al salarizării, etc. - permit 
folosirea raţională a resurselor necesare 
oricărei organizaţii, hârtie, carburanţi, 
energie etc.

¡_reduc consumul de hârtie la beneficiar, 
mai ales în cazul aplicaţiilor destinate 
administraţiei publice;

¡_reduc cu 30% consumul de hârtie 
ca urmare a circulaţiei şi stocării în 
format electronic a documentelor 
între departamente sau către / de la 
partenerii externi;

¡_reduc consumul de resurse, îndeosebi 
energie, prin creşterea randamentului 
muncii, 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;

¡_reduc cu 25% timpul petrecut pentru 
înregistrarea şi emiterea documentelor 
contabile, deci creşte cu 25% eficienţa 
muncii;

¡_reduc cu 60% numărul de probleme 
privind stocurile supradimensionate, cu 
mişcare lentă sau fără mişcare;

¡_reduc cu peste 75% timpul folosit pentru 
procesarea penalităţilor;

¡_cresc cu peste 20% gradul de încasare 
a creanţelor;

¡_reduc cu 30% timpul necesar procesării 
informaţiilor despre angajaţi;

¡_reduc cu 70% volumul de muncă depus 
pentru calculul salarial, eliminându-se 
totodată erorile de calcul.
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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 climatizare 
instalate în noul sediu al companiei permit 
eficientizarea consumului de energie.

Planul de mobilitate al angajaţilor a 
continuat şi în 2010, când s-au efectuat 
peste 4.000 de curse înspre şi dinspre 
serviciu. Acest plan a devenit studiu de 
caz în cel mai mare portal European de 
transport urban şi de mobilitate (ELTIS) 
http://www.eltis.org

Eforturile noastre au fost răsplătite în 2010 
cu câteva premii foarte importante:

¡_SIVECO Romania a fost desemnată 
câştigătoarea Green Business Index 
(GBI), primul top al companiilor verzi din 
România, realizat de Asociaţia Green 
Revolution (www.greenrevolution.ro) în 
parteneriat cu Ministerul Mediului. De 
asemenea, compania a mai primit:

¡_Locul 1 la categoria "Transport";
¡_Locul 1 la categoria "Achiziţii";

¡_Locul 2 la categoria "Folosirea 
resurselor";

¡_Locul 2 la categoria "Starea clădirilor".

Prima ediţie a GBI a înregistrat peste 180 
de companii participante, iar clasamentul 
final a fost realizat de o echipă de analiști 
de mediu independenţi. 

“În afară de acţiunile 
întreprinse la nivel de 
companie, care includ 
activităţi specifice 
privind protejarea 
mediului prin 
gestionarea deşeurilor 

şi raţionalizarea consumurilor de resurse 
naturale sau încurajarea folosirii mijloacelor 
de transport alternative, SIVECO Romania 
dezvoltă soluţii informatice care ajută 
organizaţiile să-şi reducă şi eficientizeze 
utilizarea resurselor. Astfel soluţia de 
management al documentelor SIVADOC 
reduce cu 30% consumul de hârtie, cu 45% 
timpul alocat gestionării documentelor şi cu 
15% costul acestora.”

Irina Piti, Key Public 
Account Manager
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În 2010 am lansat raportul Communication 
on Progress în baza indicatorilor Global 
Reporting Initiative (GRI) – Cele 10 principii 
ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Global Compact este o iniţiativă a 
Secretarului General ONU de a crea 
un parteneriat între Naţiunile Unite şi 
companii pentru atingerea dezvoltării 
durabile la nivel global. Programul a 
devenit operaţional in luna iulie a anului 
2000. 

Global Compact este o reţea formată din 
agenţii ale Naţiunilor Unite, companii, 
organizaţii sindicale, organizaţii de afaceri, 
organizaţii academice, organizaţii ale 
societăţii civile, instituţii guvernamentale 
sau administrative.

Global Compact acţionează ca un ghid 
pentru companiile care se orientează 
către CSR. Programul prezintă direcţii 
de acţiune care se subsumează unui set 
de 10 principii universale, împărţite pe 4 
domenii de interes.

Din 2010, SIVECO Romania integrează cele 
10 Principii ale Organizaţiei Naţiunilor 
Unite în politica de responsabilitate 
socială.

Pentru compania noastră, etica în 
afaceri este fundaţia pe care construim 
relaţiile cu clienţii, partenerii şi angajaţii 
şi constituie în acelaşi timp un puternic 
avantaj competitiv. O afacere sustenabilă 
pe termen lung nu se poate dezvolta decât 
pornind de la nişte principii sănătoase, 
puse în aplicare în mod consecvent, zi de 
zi. 

Calitatea relaţiilor interumane între 
toate grupurile cointeresate reprezintă 
o prioritate pentru compania noastră. 
Din acest punct de vedere, considerăm 
că e deosebit de important, în interesul 
acţionarilor noştri, al angajaţilor, 
partenerilor şi clienţilor noştri, ai 
comunităţii în care ne desfăşurăm 

activitatea, ca managementul companiei 
să fie un model de comportament etic în 
afaceri. 

"În tot ce întreprindem de 19 ani încoace, 

urmărim respectarea codului de etică 
profesională şi a regulilor de comportament 
profesional stabilite prin procedurile 
companiei şi ne asigurăm în acelaşi timp 
că managementul nostru este unul perfor-
mant, transparent şi flexibil. Toate deciziile 
pe care le luăm ţin seama de impactul pe care 
îl vor avea asupra angajaţilor, acţionarilor, 
clienţilor sau comunităţii. 

Aderarea la Pactul Global este un angaja-
ment important pentru compania noastră. 
Decizia de a formaliza într-un raport anual 
modul în care respectăm principiile etice 
asumate la nivel global de lumea afacerilor 
ne dă posibilitatea de a ne revizui şi adapta 
politica referitoare la angajaţi, mediu, 
comunitate, dar şi de a urmări progresele 
pe care le-am făcut. 

Aşadar, este o mare bucurie şi onoare   pentru 
mine să anunţ realizarea primului nostru  
Raport de Comunicare privind imple-
mentarea celor 10 principii ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite în cadrul SIVECO 
Romania."

Irina Socol, Preşedinte şi Director 
General SIVECO Romania
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PRINCIPIUL  1 
DREPTURILE OMULUI
Companiile trebuie să respecte şi să 
încurajeze protecţia drepturilor omului 
proclamate la nivel internaţional

POLITICA COMPANIEI

Activitatea SIVECO Romania se 
conformează legislaţiei interne şi 
internaţionale în privinţa respectării 
drepturilor omului. Valorile pe care le 
susţinem sunt grija faţă de clienţi, angajaţi, 
parteneri şi acţionari, calitatea ireproşabilă 
a produselor şi serviciilor oferite, dar şi 
responsabilitatea faţă de comunităţile în 
care ne desfăşurăm activitatea. 

Compania SIVECO Romania a dezvoltat 
şi aplică proceduri interne dedicate 
managementului şi angajaţilor cu privire 
la respectarea drepturilor omului, 
standardele de calitate, normele de 
siguranţă în muncă, integritate şi 
responsabilitate faţă de mediu. Aceste 
proceduri sunt periodic actualizate de 
către membrii echipei de conducere şi de 
echipa departamentului de Asigurare a 
Calităţii. 

PRINCIPIUL  2  
DREPTURILE OMULUI 
Companiile trebuie să se asigure că nu 
sunt complice la cazuri de abuz privind 
drepturile omului

POLITICA COMPANIEI

Principial şi în mod efectiv, în compania 
noastră, angajaţii sunt cel mai preţios bun 
al său. În acelaşi timp, trebuie precizat 
că printr-un management performant, 
angajaţilor li se garantează şi li se asigură 
în mod efectiv dreptul cel mai important - 
dreptul la muncă şi la demnitatea pe care 
acesta îl presupune. 

Compania noastră se asigură că niciunul 
din angajaţi nu este privilegiat sau 
victima discriminărilor din cauza rasei, 
naţionalităţii, etniei, limbii, religiei, cate-
goriei sociale sau a convingerilor sexuale. 
Salariaţii noştri au dreptul la un salariu 
egal pentru muncă egală, la o remuneraţie 
echitabilă şi satisfăcătoare, dreptul de 
a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor 
sindicate, dreptul la îngrijire medicală, la 
securitate socială şi la servicii sociale. 

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

Prin proiectele educaţionale desfăşurate 
în parteneriat cu ONG-uri, instituţii 
publice şi private cu care împărtăşim 
valori morale fundamentale, compania 
noastră contribuie activ la democratizarea 
accesului la informaţie şi la mecanismele 
de exprimare pentru toţi cetăţenii. 

SIVECO Romania a aderat la mai multe 
alianţe globale de bune practici în afaceri, 
ale căror standarde şi principii etice şi 
le asumă, printre care: United Nations 
Global Compact, sub egida United Nations 
Development Programme (UNDP), şi 
Partnership Against Corruption Initiative 
(PACI), sub egida World Economic Forum.
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PRINCIPIUL  3  
STANDARDELE MUNCII 
Companiile trebuie să încurajeze liber-
tatea de asociere şi recunoaşterea efec-
tivă a dreptului la negociere colectivă

POLITICA COMPANIEI

Angajaţii companiei noastre au libertatea 
de a se afilia oricărui sindicat, la alegerea 
lor. 

Toţi angajaţii sunt liberi să facă 
parte din orice asociaţie sau fundaţie 
neguvernamentală.

Fiecare angajat are dreptul să-şi negocieze 
salariul.

În conformitate cu prevederile legislative, 
salariaţii SIVECO Romania şi-au manifestat 
dorinţa să fie reprezentaţi la negocierile 
clauzelor Contractului Colectiv de Muncă 
de către salariaţi aleşi prin votul a cel puţin 
jumătate din numărul total al acestora. 
Aceştia promovează şi apără interesele 
salariaţilor în relaţia cu angajatorul, durata 
mandatului lor fiind de 2 ani.

PRINCIPIUL  4  
STANDARDELE MUNCII 
Eliminarea tuturor formelor de muncă 
forţată şi obligatorie 

POLITICA COMPANIEI

În compania noastră este exclusă orice 
formă de muncă forţată şi obligatorie. 

Prin contractul de muncă individual, semnat 
de către fiecare angajat, este specificată 
durata zilei de muncă de 8 ore, dreptul 
la concediu şi la instruiri. Fiecare angajat 
primeşte mai mult decât salariul minim 
pe economie conform ofertei de angajare 
şi unui CDP (Carreer Development Plan) 
individual în care fiecare angajat stabileşte 
cu supervizorul său ierarhic care sunt KPI 
(Key Performance Indicators) specifici 
postului ocupat. De asemenea, orice 
angajat are dreptul să înceteze oricând 
raporturile de muncă.

Desfăşurarea tuturor acestor aspecte 
reprezintă obiectul unor proceduri 
interne, actualizate anual: P-QS-07-01-
Managementul Procesului de Recrutare; 
P-QS-07-02-Managementul Procesului 
de Instruire; P-QS-07-03-Planificarea 
Dezvoltării Carierei; P-QS-07-04-Plecarea 
Personalului; P-QS-07-06-Managementul 
Mediului de Lucru; P-QS-08-02-
Comunicarea Interna; P-QS-08-03-Auditul 
intern
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PRINCIPIUL  5 
STANDARDELE MUNCII 
Abolirea efectivă a muncii copilului 

POLITICA COMPANIEI

Compania SIVECO Romania susţine 
abolirea muncii copiilor.

PRINCIPIUL  6 
STANDARDELE MUNCII
Eliminarea discriminării în privinţa 
angajării şi ocupării

POLITICA COMPANIEI

Compania noastră încurajează egalitatea 
de şanse. 

Nici un angajat nu este supus vreunei 
forme de discriminare pe motive de sex, 
rasă sau abilităţi fizice.

Orice formă de hărţuire fizică sau verbală 
este strict interzisă.

În compania noastră există o proporţie 
echilibrată a funcţiilor de conducere, în 
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene 
privind eliminarea stereotipurilor de pe 
piaţa muncii.

Considerăm că în acest moment SIVECO 
Romania oferă unul dintre cele mai 
atractive pachete de beneficii în cadrul 
companiilor din România.

PRINCIPIUL  7 
PROTECŢIA MEDIULUI

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

POLITICA COMPANIEI

Ca lider pe piaţa de software, compania 
noastră îşi asumă responsabilitatea faţă 
de mediu, promovând bunele practici în 
problemele de mediu şi cultivând aceste 
valori prin politicile sale de partene-
riate, prin implicarea în programe 
dezvoltate împreună cu organizaţii 
din mediul de afaceri şi din domeniul 
nonguvernamental.

PRINCIPIUL  8 
PROTECŢIA MEDIULUI
Companiile trebuie să promoveze o mai 
mare responsabilitate faţă de mediu.

POLITICA COMPANIEI

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. 
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PRINCIPIUL 9 - PROTECŢIA 
MEDIULUI
Companiile trebuie să încurajeze 
dezvoltarea şi răspândirea tehnologiilor 
ecologice.

POLITICA COMPANIEI

"Pe fondul preocupărilor privind 
conservarea unui mediu sănătos, 
specialiştii companiei noastre s-au 
impus ca promotori ai principiilor 
„Green Economy”, propunând soluţii 
informatice ecologice. Soluţiile 
SIVECO Romania 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."

Anca Crahmaliuc, Marketing 
&Communication Manager

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 climatizare 
instalate în noul sediu al companiei permit 
eficientizarea consumului de energie.

PRINCIPIUL 10 - COMBATEREA 
CORUPŢIEI 

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

POLITICA COMPANIEI

Compania noastră luptă împortiva oricăror 
forme de corupţie incluzând mita, traficul 
de influenţă, presiunile externe, şantajul. 

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.

INDICATORI

ZERO ACCIDENTE DE MUNCĂ

ZERO ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE

ZERO CAZURI DE HĂRŢUIRE SEXUALĂ

ZERO ACŢIUNI ÎN INSTANŢĂ ALE ALE 
ANGAJAŢILOR ÎMPOTRIVA COMPANIEI

ZERO ANGAJĂRI SUB VÂRSTA DE 18 ANI

ZERO ACŢIUNI DE DISCRIMINARE
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“Pentru 2011, avem deja asigurată o 
stabilitate financiară şi operaţională solidă, 
datorită contractării în anii precedenţi a mai 
multor proiecte multianuale în domeniul 
eLearning, eCustoms, eAgriculture, 
eHealth, Credit Bureau, în ţări cu mare 
potenţial din zona Africii de Nord, Orientul 
Apropiat si Mijlociu, CIS şi pentru instituţii 
importante ale Comisiei Europene. O altă 
direcţie esenţială de dezvoltare o reprezintă 
proiectele derulate pe fonduri structurale - 
atât în România, cât şi la nivel european.

Fără a ne lansa în anticipări hazardate, 
în condiţiile unui mediu economic global 
caracterizat de lipsă de predictibilitate, 
considerăm ca realist conservatoare o rată 
de creştere de circa 10% a cifrei de afaceri 
în 2011.”

Irina Socol, Preşedinte şi Director 
General SIVECO Romania

Obiective:

¡_Atingerea ţintelor economico - finan-
ciare anuale, atât la nivelul companiei, 
cât şi la nivelul fiecărui department;

¡_Menţinerea certificării ISO 9001:2008 şi 
implementarea ISO 14001, ISO 27001 şi 
OHSAS 18001;

¡_Creşterea satisfacţiei clienţilor noştri 
prin livrarea de produse şi servicii de 
înaltă calitate şi respectând termenele 
la care ne-am angajat prin contract;

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

¡_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 fiecărui angajat 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;

¡_Evaluarea continuă şi monitorizarea 
permanentă 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.
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