SIVECO Romania realizează un portal pentru cercetători şi procesatori de alimente tradiţionale din IMMuri
Proiectul european TOL4FOOD urmăreşte schimbul de cunoştinţe dinspre Portugalia şi Spania înspre
Romania despre procedurile europene din domeniul produselor tradiţionale.
Ce proceduri europene trebuie să implementeze procesatorii de produse traditionale din întreprinderile
mici și mijlocii? Răspunsul va fi dat în cadrul cursurilor de formare educațională organizate în cadrul
proiectului european TOL4FOOD. Acesta urmărește realizarea unui transfer de cunoștințe dinspre
Portugalia și Spania înspre România în materie de reguli și proceduri europene care trebuie
implementate în România în domeniul produselor tradiționale.
Principalele obiective ale proiectului sunt dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de training
și lifelong learning, promovarea cooperării și mobilității dintre cercetători și procesatori de produse
tradiționale din întreprinderile mici și mijlocii din România, Spania, Portugalia în domeniul siguranței,
calității, marketingului, autenticității produselor tradiționale, ca mijloc de îmbunătățire a transferului de
cunoștințe și practici în domeniu.
SIVECO va dezvolta metodologia de formare educațională, precum și o platformă colaborativă pe care se
vor derula cursurile online. Platforma colaborativă, care va permite utilizatorilor să interacționeze, va
conține recomandări, reglementări și anunțuri despre produsele tradiționale.
Platforma va permite utilizatorilor să-și împărtășească experiența din domeniu și va fi organizată în două
sectiuni:
a.. secțiunea publicț accesibilă tuturor utilizatorilor interesați de norme legislative din domeniul
produselor tradiționale, noutati, anunțuri, studii și alte informații relevante;
b.. secțiunea privată care va găzdui cursurile on line.
Proiectul este implementat de un consorțiu format din 4 parteneri din 3 țări. Proiectul este coordonat de
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA București, România). IBA
București este o instituție publică de cercetare în domeniul tehnologiei alimentare, calității și siguranței
alimentare, ambalării alimentelor. Ceilalti parteneri sunt: SIVECO (Romania), Centrul Tehnologic
Național pentru Industria Conservelor și Alimentelor (CTC, Spania) și Universitatea Catolică Portugheză ªcoala Superioară de Biotehnologie (UCP-ESB, Portugalia).
Proiectul este finanțat de catre Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP, București, România) și se încadrează în
programul: Învățare pe tot parcursul vieții, sub-programul: Leonardo da Vinci; acțiunea: Leonardo da
Vinci - Transfer de inovație.
SIVECO Romania este liderul caselor romanesti de software si unul din integratorii software de succes
din Europa Centrala si de Est. Compania dezvolta si exporta solutii IT si proiecte de consultanta cu

valoare adaugata ridicata catre tari din Comunitatea Europeana, Orientul Mijlociu, Africa de Nord si
spatiul Comunitatii Statelor Independente.
Compania a fost înfiintata în 1992 si are în prezent 1.300 de angajati.
Actionarii SIVECO Romania sunt Intel Capital, Polish Enterprise Fund V (fond de investitii administrat de
Enterprise Investors), SIVECO Nețerlands B.V si SIVECO Management Team.
Adresandu-se organizatiilor private si publice, SIVECO Romania ofera solutii eficiente de eLearning, EAS
(Enterprise Application Suite), Document Management, Business Inteligence, eHealț, eGovernment,
eAgriculture si eCustoms, pentru piata nationala si internationala. SIVECO Romania s-a specializat în
executia de proiecte informatice de mare complexitate si amploare.
De-a lungul celor 20 ani de existenta, compania si-a construit o reputatie solida, fiind recompensata cu
peste 150 de premii interne si internationale.
SIVECO Romania SA este certificata ISO 9001:2008 de catre compania franceza AFAQ-AFNOR, una din
primele 5 companii de audit din lume. SIVECO Romania dezvolta parteneriate solide cu cele mai mari
companii de software si hardware din lume:Intel, HP, IBM, Bull, Oracle, Microsoft etc.
Sursa: http://www.amosnews.ro/siveco-romania-realizeaza-un-portal-pentru-cercetatori-si-procesatoride-alimente-traditionale-din-i

