n DANIEL ILINCA, SOFTBINATOR
TECHNOLOGIES: ”Industria IT este
favorizatã, în aceste momente”
PAGINA 3

n MURIELLE LORILLOUX, VODAFONE
ROMANIA: ”Comunicaþiile fixe ºi mobile
au devenit infrastructuri critice”
PAGINA 5

n ALEXANDRU LÃPUªAN, ZITEC: ”Sunt
necesare investiþii în infrastructura IT
pentru lucrul de acasã”
PAGINA 8

n MIROSLAV MAJOROS, TELEKOM ROMANIA:
”Criza Coronavirus este ºi un moment
ce poate aduce oportunitãþi”
PAGINA 9

n FLORIN POPA, ORANGE ROMÂNIA:
”Creºterea industriei IT&C este un dat”
PAGINA 10

n GEORGE ZHANG, HUAWEI ROMÂNIA:
”România este vazutã ca având una
dintre cele mai bune infrastructuri din
lume”
PAGINA 12

Industria IT a avut ”vaccinul”
economic contra coronavirusului

P
Obectivul autoritãþilor pentru urmãtorii ani este
sã nu rateze oportunitãþile generate de noile
tehnologii - 5G, inteligenþa artificialã,
blockchain, quatum computing,
high-performance computing, stimulând, astfel,
economia datelor ºi construind o Piaþã Unicã
Digitalã competitivitã la nivel global.
Strategia 5G pentru România a fost adoptatã de
Guvern prin Hotãrâre de Guvern, în 20 iunie
2019. În prezent, licitaþia pentru alocarea
frecvenþelor 5 G este amânatã.

andemie, coronavirus, vaccin, la domiciliu. Indiferent de evoluþia
indiferent ce domeniu se pandemiei, distanþarea socialã va conabordeazã în aceste zile fier- tinua, astfel, obiceiurile de zi cu zi, inbinþi este imposibil ca unul clusiv cele de consum, se schimbã, iar
comunicaþiile la distanþã sau
dintre primele trei cuvinte sã nu
fie rostit. Nu putea face excepcumpãrãturile online vor deveni indispensabile. Toate
þie nici industria IT, una cu
acestea presupun investiþii în
multiple ramificaþii. Un lucru
este aproape clar pentru toatã
IT, prin urmare ”actorii” din
domeniu se aºteptatã ca întrelumea - acest domeniu este
gul sector sã se afle pe un trend
printre cel mai puþin afectate,
DAN
ascendent în urmãtoarea
ba, din contrã, ar spune unele
voci, cu uºoare reglaje profitu- NICOLAIE perioadã.
Din discuþiile cu specialiºtii
rile pot creºte. Provocãrile sunt
multiple, iar una dintre temele la modã s-au desprins multiple teme interesaneste legatã de lucratul de la domiciliu, te. Marile firme de telecomunicaþii
cum se poate face, ce este necesar, ce atrag atenþia cã, în aceastã perioadã,
investiþii ar mai presupune ºi dacã ace- comunicaþiile fixe ºi mobile au devenit
sta poate deveni o obiºnuinþã rãs- infrastructuri critice, pilonul pe care se
prijinã tot ceea ce facem. Pentru cei
pânditã pe scarã largã.
Faptul cã oamenii lucreazã de acasã care lucreazã de la distanþã, este esenîn aceastã perioadã a demonstrat fir- þial ca serviciile de conectivitate în
melor cã este nevoie sã trateze mai se- bandã largã ºi cele mobile sã îi susþinã
rios acest mod de lucru de la distanþã ºi în tot ceea ce au nevoie sã facã. Reziexistã aºteptãri legate de un plus în lienþa reþelelor de comunicaþii, capaciceea ce priveºte investiþiile în infra- tatea de a absorbi trafic sporit fãrã a
structura IT necesarã pentru lucrul de afecta calitatea serviciilor conteazã

enorm. Nu este mai puþin adevãrat cã
momentul are ºi oportunitãþile sale,
existã o creºtere a cererii de la clienþi
pentru servicii fixe ºi mobile. În urmãtorul interval de timp sunt estimate
creºteri ale traficului de bandã largã
fixã ºi ale traficului de bandã largã mobilã. Au fost lansate unele oferte pe
care companiile le pregãteau pentru finalul anului, în contextul în care criza
coronavirus a schimbat comportamentul ºi nevoile cetãþenilor din þara
noastrã ºi, astfel, au fost grãbite unele
investiþii.
În acelaºi timp, întârzierea implementãrii tehnologiei 5G ar putea duce
la creºterea decalajului digital ºi mai
ales economic al þãrii noastre faþã de
celelalte state membre ale UE. Specialiºtii susþin cã este puþin probabilã blocarea totalã a fabricanþilor chinezi de
la realizarea reþelelor 5G în þara noastrã, dar dacã totuºi se va produce, atunci
acest lucru ar conduce la întârzieri serioase în implementarea ºi adoptarea
noii tehnologii. Restricþionarea fabricanþilor chinezii de echipamante de te-

lecomunicaþii poate duce la o piaþã mai
puþin competitivã, una controlatã doar
de doi fabricanþi, iar costurile generale
ar creºte, afirmã analiºtii din domeniu.
Oamenii implicaþi în fenomen vorbesc ºi de un “cyber-tsunami”, în condiþiile în care atacurile din martie 2020
sunt cu 1500% mai multe decât cele
din martie 2019 ºi cu 500% peste cele
din luna februarie.
Mai trebuie spus ºi cã, potrivit
ANIS, volumul veniturilor generate
de companiile IT a crescut în ultimii
ani cu o ratã relativ constantã, de
aproximativ 500 de milioane de euro
pe an, ajungând la 5,9 miliarde euro
în 2019, din care 4,8 miliarde de euro
reprezintã segmentul software ºi servicii, iar 1,1 miliarde alte activitãþi
din piaþa de IT. Totodatã, numãrul de
angajaþi din industrie creºte constant,
cu o medie de 10 procente/an, deºi
continuã sã fie mult sub nevoile pieþei. Þara noastrã este al doilea furnizor de software ºi servicii din regiune,
dupã Polonia, ºi în top 10 dintre toate
þãrile din Europa. n
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„România nu este pregãtitã pentru
implementarea tehnologiei 5G”
(Interviu cu Nicolae Oacã, doctor-analist în telecomunicaþii)
Reporter: Este România pregãtitã pentru implementarea tehnologiei 5G?
Nicolae Oacã: Nu, România nu este
pregãtitã pentru implementarea tehnologiei 5G! Dacã acum un an spuneam cã doar
guvenul este pregãtit, sã încaseze taxele de
licenþiere 5G, astãzi se poate spune ca nici
mãcar guvernul nu este pregãtit.
Iatã de ce:
- Nu se ºtie când ar putea avea loc licitaþia 5G. Contextul naþional, dar ºi anumiþi
factori analizaþi mai jos, fac dificil de spus
dacã ºi când se va organiza licitaþia 5G.
Prevãzãtor, ANCOM a prevãzut în planul
de acþiuni pentru 2020 posibilitatea organizãrii licitaþiei 5G în ultima parte a anului,
însã nu se poate garanta evitarea scenariului de anul trecut.
- Strategia 5G pentru România ºi documentaþia licitaþiei 5G elaborate sub ”stresul” OUG114/2018, a lãcomiei guvernului,
vedea în licitaþie doar o sursã de bani pentru
buget. Ambele trebuie rescrise pentru reducerea decalajului digital al þãrii noastre (a
se vedea DESI2019 - Digital Economy &
Society Index prezentat de Comisia Europeanã).
De exemplu:
ü Se oferã spre vânzare spectru perturbat în
zonele de graniþã, fãrã a se spune dacã ºi
când va dispãrea perturbaþia;
ü Preþuri de pornire inadecvate reducerii
decalajului digital. Deºi preþurile par la
nivel european (/MHz/locuitor) nu se
þine seama de decalajul digital al þãrii
noastre ºi de faptul cã implementarea
tehnologiei 5G ar putea produce ºocul
care sã ”scoatã” România din coada clasamentului DESI. Oferirea gratuitã a
spectrului însoþitã de obligaþii de acoperire naþionalã rapidã ºi de angajamentul guvernului în utilizarea noii tehnologii ar
putea produce acest ºoc.
ü Plata taxelor de licenþiere în 15 zile!
Încã odatã lãcomia guvernului! Dacã
totuºi licenþele nu se vor oferi gratuit,
pentru a stimula implementarea ºi adoptarea rapidã a tehnologiei se recomandã
ca plata licenþelor sã se facã în câþiva
ani, permiþând operatorilor o acoperire
rapidã.
ü Tarife de utilizare a spectrului prea mari.
Deºi au fost reduse tarifele pentru unele
benzi de frecvenþe ºi mãrite pentru altele, noile tarife propuse sunt încã prea
mari alimentând în continuare excedentul bugetar al ANCOM. Ar trebui reduse la jumãtate!
ü Prezervarea competiþiei: În contradicþie cu licitaþia din 2012, documentaþia licitaþiei 5G nu face referiri la folosirea
noii tehnologii 5G de cãtre operatorii de

reþele mobile virtuale ºi la roamingul naþional. Nu introduce stimulente (reducerea valorii scrisorii de garanþie bancarã,a
tarifelor, etc.) pentru operatorii de reþele
5G care se obligã sã gãzduiascã operatori
de reþele mobile virtuale, foarte importanþi într-o piaþã care s-ar putea consolida. A se vedea vânzarea Telekom România!
ü Securitatea reþelelor 5G: documentaþia ar
trebui completatã cu mãsuri pentru securitatea reþelelor 5G, de exemplu EU Toolbox, sau mãsurile Angliei la care par a
adera mai multe þãri.
- ghiºeul on-line unic pentru autorizare
infrastructurã funcþional înainte de licitaþie. Licenþele fãrã autorizaþii de construire
(site-uri antene, instalãri fibrã opticã) nu au
nicio valoare! (A se vedea experienþa RoNet!) Conform documentaþiei licitaþiei, noile frecvenþe 5G necesitã instalarea a multor zeci de mii de noi site-uri pentru antene
pentru fiecare reþea, care vor trebui interconectate, însemnând tot atâtea autorizãri pe
care Strategia 5G pentru România nu le-a
rezolvat. Pentru uºurarea ºi uniformizarea
accesului la infrastructurã ºi la spaþiul public la nivel naþional (instalare fibrã opticã,
site-uri pentru antene) ar fi util un act
(OUG, lege, etc.), care sã stabileascã formatul ºi termenii solicitãrilor de acces ºi
cine opereazã ghiºeul on-line. Germania a
fãcut aceasta din 2016. Actul ar trebui sã
intre în vigoare înainte de licitaþia 5G, prevãzând o autoritate centralã, ANCOM, de
exemplu, care sã opereze ghiºeul on-line
pentru autorizarea construcþiei de infrastructurã 5G, oferind astfel garanþii operatorilor. În 25 septembrie 2019, MCSI anunþa o ordonanþã de urgenþã privind procedurile de autorizare a lucrãrilor de construcþii,
care însã nu face referiri la ghiºeul unic.
Poate fi îmbunãtãþitã.
- memorandumul România-SUAconstituie, alãturi de contextul naþional, principalul motiv de incertitudine. România, fiind
þarã membrã UE, ar trebui sã aibã o abordare europeanã, urmând de exemplu modelul
englez, la care par a se ralia Franþa, Germania.
- resurse financiare pentru stimularea
implementãrii serviciilor 5G. Guvernul ar
trebui sã stimuleze financiar proiecte pilot
pe baza tehnologiei 5G (oraºe inteligente,
sãnãtate, educaþie, etc). Ar trebui folosite
fonduri din telecomunicaþii: rezultatul licitaþiei 5G, excedentul bugetar al ANCOM
(peste 200 milioane euro). Sunt bani din ”telecomunicaþii” care ar trebui sã rãmânã în
telecomunicaþii pentru dezvoltarea industriei ºi a economiei.

- stimularea adoptãrii serviciilor oferite
de tehnologia 5G - angajamentul executivului pentru folosirea noilor servicii. Utilizarea noii tehnologii în entitãþile de stat
(administraþie, companii, etc.) din culturã,
educaþie, sãnãtate, transport, energie, oraºe
inteligente, etc. va fi hotãrâtoare în accelerarea dezvoltãrii reþelelor 5G ºi reducerea
decalajului digital. Strategia 5G trebuie sã
prezinte angajamentul ferm al executivului
în folosirea serviciilor propuse de noua tehnologie în toate entitãþile de stat pentru
creºterea eficienþei, debirocratizare ºi transformare digitalã (oraºe inteligente, ....).
Reporter: Ce ar trebui sã facã autoritãþile pentru a dezvolta þara noastrã din punct
de vedere digital ºi a reduce decalajele faþã
de statele din Uniunea Europeanã?
Nicolae Oacã: Sã creeze un ºoc tehnologic acordând gratuit licenþele 5G condiþionat de acoperire rapidã ºi sã se angajeze
ferm în utilizarea noii tehnologii în toate
entitãþile de stat. Facilitatori importanþi în
acest demers ar trebui sã fie:
- ghiºeul unic pentru autorizare (on-line)
infrastructurã funcþional înainte de licitaþie, care sã debirocratizeze procedura de
aprobare a lucrarilor permiþând aprobãri
online în timp rezonabil - câteva zile.
Experienþa RoNet - zeci de aprobãri în luni
de zile - nu ar mai trebui sã se repete!
- pãstrarea competiþiei în oferirea de
echipamente pentru reþele de telecomunicaþii, care ar permite un ritm relativ rapid
pentru livrarea de echipamente ºi instalarea
noilor reþele ºi, mai ales, costuri rezonabile.
Altfel spus, sã nu fie interzis niciun fabricant de la furnizarea de tehnologie 5G, desigur în condiþii de securitate.
- stimularea, inclusiv financiarã, a proiectelor pilot, a aplicaþiilor pe baza noii tehnologii în diverse domenii: oraºe inteligente, sãnãtate, educaþie, industrii, etc.
Reporter: Ce impact ar avea o restricþionare a competiþiei în furnizarea de reþele
5G, dacã statul român va respecta recomandãrile SUA de a interzice Huawei sã participe la licitaþie?
Nicolae Oacã: Este puþin probabilã interzicerea totalã a fabricanþilor chinezi de
la realizarea reþelelor 5G în România, dar
dacã totuºi se va produce, atunci ar conduce la întârzieri serioase în implementarea ºi
adoptarea noii tehnologii, la creºterea decalajului digital ºi economic al þãrii.
Restricþionarea fabricanþilor chinezii de
echipamante de telecomunicaþii va duce la
o piaþã mai puþin competitivã. Cotele de
piaþã ale fabricanþilor Ericsson ºi Nokia vor
creºte la circa 60%, respectiv 30%, iar piaþa
ar deveni duopol.

De ce au nevoie specialiºtii
HR de semnãturã electronicã
ºi chatbot în criza generatã
de COVID-19
Schimbãrile provocate de criza
COVID-19 au obligat multe organizaþii
sã-ºi regândeascã obiectivele ºi sã sporeascã eforturile de transformare digitalã.
Unul dintre departamentele pentru care
liderii de business au acordat o atenþie
sporitã este cel de Resurse Umane. Cu

Dacã în urmã cu câþiva
ani pãrea greu de
crezut, în prezent,
graþie avansului
tehnologic, majoritatea
solicitãror de HR se pot
rezolva transmiþând
mesaje simple cãtre un
asistent virtual, cãruia
oricine îi poate solicita
ajutorul folosind
platformele de
comunicare disponibile.
aproape jumãtate de milion de angajaþi
care lucreazã de acasã în aceastã perioadã, companiile trebuie sã gãseascã cele
mai bune metode prin care procesele de
lucru pot continua la capacitate normalã.
Specialiãºtii HR trebuie sã punã la dispoziþia angajaþilor toate documentele de
care au nevoie, sã rãspundã rapid la solicitãrile acestora, sã poatã continua procesele de recrutare ºi angajare, sã editeze

contracte de muncã ºi sã le depunã electronic la ITM, toate acestea fãrã interacþiune faþã în faþã, respectând cerinþele de
distanþare socialã. Cum interacþiunea
dintre angajat ºi angajator trebuie sã
rãmânã strict la distanþã, o serie de soluþii
software devin absolut necesare. Printre
acestea se numãrã semnãtura electronicã
ºi chatbot-ul.
Pentru cazurile în care trebuie modificat contractul de muncã sau trebuie semnat un contract nou, procesul standard
presupune deplasarea angajatului la sediul organizaþiei ºi semnarea fizicã a documentelor. Ulterior, acestea sunt semnate ºi de reprezentanþii legali ai organizaþiei, tot fizic.
Soluþia de semnãturã electronicã propusã de TotalSoft simplificã întregul
proces, care se rezumã la câþiva paºi digitali: specialistul HR face modificarea de
contract sau adaugã datele noului contract în Charisma HCM, soluþia software
pentru managementul resurselor umane,
ºi începe fluxul de semnare electronic.
Astfel, aplicaþia transmite pe email, cãtre
angajat, documentul electronic rezultat,
iar angajatul poate sã vizualizeze documentul ºi sã-l semneze electronic cu o
semnãturã autorizatã de la CertSign, valabilã pe o anumitã perioadã de timp.
Spre deosebire de alte soluþii de semnãturã electronicã existente pe piaþã, cea
propusã de TotalSoft ºi CertSign este
acreditatã de autoritãþile statului, iar documentele semnate astfel nu necesitã alte

procesãri precum scanarea pentru a putea fi transmise mai departe.
Odatã semnat, contractul este securizat ºi nu se mai poate interveni asupra
acelei versiuni. Acesta urmeazã circuitul
firesc ºi se trimite pe rând, tot electronic,
cãtre ceilalþi semnatari legali din organizaþie care pot semna electronic documentul. Pãrþile sunt notificate de fiecare
datã când cineva îl semneazã ºi la final,
fiecare parte primeºte câte un exemplar
complet, format care poate fi depus la
ITM fãrã alte intervenþii, semnãtura
electronicã fiind recunoscutã de autoritãþile statului.
Pentru a veni în sprijinul angajaþilor
care lucreazã de acasã ºi au nevoie de suport din partea departamentului de resurse umane la ore mult mai flexibile, TotalSoft a dezvoltat chatbotul Timea, colega
virtualã de la HR.
Dacã în urmã cu câþiva ani pãrea greu
de crezut, în prezent, graþie avansului
tehnologic, majoritatea solicitãror de
HR se pot rezolva transmiþând mesaje
simple cãtre un asistent virtual, cãruia
oricine îi poate solicita ajutorul folosind
platformele de comunicare disponibile:
Facebook Messanger, Teams, WhatsApp,
etc. Timea, chatbotul TotalSoft, poate
ajuta angajaþii sã afle imediat ºi la orice
orã soldul zilelor de concediu, le poate
trimite imediat pe email diverse adeverinþe, ºi poate iniþia procedura de solicitare a unui concediu sau raportarea concediului medical cãtre organizaþie. n

Competitivitatea pieþei se mãsoarã prin
indexul Herfindahl Hirschman (HHI), definit ca suma pãtratelor procentelor cotelor
de piaþã, pentru o piaþã competitivã valoarea acestuia trebuie sã fie maxim 1.800.
Conform studiului Oxford Economics, piaþa mondialã a furnizãrii de reþele de telecomunicaþii nu este competitivã, indexul
având în 2018, la nivel global, valoarea
2.348. Piaþa româneascã este ºi mai puþin
competitivã, indexul având o valoare mai
mare - 3.495!
Prin restricþionarea fabricanþilor chinezi
piaþa devine ºi mai necompetitivã, valoarea
indexului crescând la 3.454 la nivel global
ºi la 4.550 pentru România, aproape triplu
faþã de valoarea de 1.800, limita unei pieþe
competitive. Valoarea 4.550 este specificã
duopolurilor!
Aceasta trebuie sã dea de gândit în primul rând Consiliului Concurenþei, care ar
trebui sã alerteze decideþii politici. Evident
cã efectul acestei perturbãri va trebui suportat de cãtre operatorii de telecomunicaþii, care îl vor transfera cãtre întreaga economie ºi societate româneascã.
Restricþionarea Huawei de la construirea de reþele 5G va creºte costurile generale
cu investiþiile în reþelele 5G. Pentru România se poate estima o creºtere între 8 ºi
19%! Aceasta ar însemna creºterea cu valori între 180 ºi 440 milioane de euro a costului investiþiilor de 2,3 miliarde de euro
estimat pentru reþelele 5G în Strategia 5G
pentru România. Sau, creºterea cu valori
între 80 ºi 190 milioane euro pentru fiecare
reþea 5G, dacã luãm în consideraþie investiþii
de 1 miliard de euro pentru realizarea unei
reþele 5G în România.
Creºterea costurilor investiþiilor ca urmare a restricþionãrii unor furnizori importanþi de reþele 5G va întârzia accesul la noile
servicii a unei pãrþi a populaþiei României în
urmãtoarea perioadã. Prin creºterea costului investiþiilor ºi în aceleaºi condiþii de finanþare a operatorilor, aceºtia nu vor mai
putea sã realizeze acoperirea planificatã la
termenele propuse. Astfel, acoperirea propusã în Strategia 5G pentru România s-ar
putea realiza cu o întrârziere de aproape un
an, adicã în anul 2027!
Întârzierea instalãrii reþelelor 5G va
conduce la încetinirea inovaþiei tehnice ºi a
creºterii economice. Sunt dificil de concretizat pierderile permanente în PIB-ul þãrii,
mai sigurã fiind prognozarea distanþãrii
României în coada clasamentului DESI, a
reducerii creºterii economice.
Reporter: Care sunt consecinþele amânãrii licitaþiei pentru reþelele 5G din þara
noastrã?

Nicolae Oacã: Întârzierea implementãrii tehnologiei 5G ar duce la creºterea decalajului digital ºi mai ales economic al þãrii
noastre faþã de þãrile membre UE! Astfel,
România s-ar distanþa în coada clasamentului DESI, iar transformarea digitalã ºi
creºterea economicã s-ar încetini! Însã,
amânând licitaþia 5G, România ar putea beneficia de o tehnologie 5G mai evoluatã.
Reporter: Cum vedeþi recomandãrile
venit de partea Statelor Unite ale Americii
ºi declaraþiile Ambasadorului SUA în
România de a interzice Huawei pe piaþa din
þara noastrã, în condiþiile în care analizele
aratã cã fãrã acest jucãtor valoarea implementãrii reþelelor 5G poate creºte cu zeci
de milioane de euro?
Nicolae Oacã: România este o þarã cu
PIB/locuitor ºi salariu mediu net mic (printre cele mai mici din UE - ne ”batem” cu
Bulgaria pentru ultimul loc !) ºi în consecinþã venitul mediu pe SIM mic - circa 6
euro. Dacã România ar interzice fabricanþii
chinezi la realizarea reþelelor 5G am avea o
implementare întârziatã ºi la costuri mai
mari. (A se vedea articolul publicat în 16
februarie 2020 pe blogul meu
https://nicolaeoaca.blogspot.com/).
Preþurile mai mari ale echipamentelor ar
fi o problemã pentru piaþa noastrã, piaþã cu
putere de cumpãrare scãzutã ºi sensibilã la
preþ - cheltuielile investiþionale mai mari se
vor transfera în preþul cu amãnuntul, conducând la o adoptare greoaie, întârziatã, influenþând dezvoltarea economiei noastre ºi
mai ales procesul de transfomare digitalã.
Deºi economii mult mai dezvoltate din
Europa ºi lume ar putea suporta mult mai
uºor interzicerea fabricanþilor chinezi, majoritatea þãrilor din Uniunea Europeanã nu
o fac, criteriile timp/investiþii ºi, mai ales,
competitivitatea economiilor naþionale
sunt considerate foarte importante, luând
desigur mãsuri de securitate.
În acest context, România nu îºi poate
permite sã interzicã total participarea fabricanþilor chinezi la realizarea reþelelor 5G,
dacã vrea sã evite rãmânerea în urmã,
adoptând o abordare europeanã, de exemplu modelul englez pentru asigurarea securitãþii, care presupune accesul Huawei cu
restricþii: cotã de piaþã de maxim 35% ºi
inerzicerea în zone critice.
Reporter: Potrivit informaþiilor din
piaþã, Telekom este aproape de un acord cu
RCS&RDS pentru vânzarea diviziei mobile ºi a serviciilor fixe cãtre Orange. Cum va
arãta piaþa fãrã Telekom?
Nicolae Oacã: Sã amintim cã România,
prin guvernul sãu, deþine acþiuni în ambele

companii (RomTelecom, Cosmote Romania), guvernul nefiind un simplu acþionar
minoritar. În actualul context naþional (crizã, ..) niciun guvern raþional nu ar trebui
sã ia în discuþie astfel de tranzacþii.
Depãºind criza, în vremuri normale, un guvern care gândeºte în perspectivã, nu ar trebui sa fie de acord cu astfel de tranzactii,
vânzarea pe bucãþi a Telekom România
unor operatori locali nu ar trebui sã aibã acceptul guvernului. Motivul este simplu concentrarea puternicã ºi ireversibilã a pieþei, rãmânând doar 3 (TREI) operatori de
comunicaþii mobile! Acesta ar duce ºi la
dispariþia operatorului naþional, lucru care
nu s-a întâmplat în prea multe þãri europene. În condiþiile deficitului bugetar excesiv
al þãrii, dar ºi al crizei care se prefigureazã
(coronavirus, ..), guvernanþii ar putea fi
ademeniþi de cumpãrãtori cu tentaþia
vânzãrii acþiunilor deþinute de stat. Ar fi o
afacere proastã pentru România: în afarã de
deteriorarea ireversibilã a competiþiei cu
repercursiuni asupra românilor consumatori de servicii de telecomunicaþii vânzarea
unor active a cãror valoare de piaþã este în
scãdere de mai mult timp nu este recomandatã.
În clasamentul ”100 cele mai valoroase
companii din România” publicat în noiembrie 2019, grupul Telekom România era pe
locul 24 cu o valoare de 972 milioane euro
faþã de 1.129 milioane euro în anul 2018 ºi
2 miliarde euro în anul 2016. Valoarea scãzutã a grupului Telekom România ar putea
fi un motiv pentru ca guvernul sã nu vândã
pachetul de acþiuni, ci sã cumpere acþiunile
pe care nu le deþine, are drept de preemþiune!
Dupã rãscumpãrarea restului de acþiuni
(circa 2/3 din valoare), guvernul român ar
trebui sã gãsescã un partener strategic pentru administrarea operatorului naþional: un
operator cu anvergura globalã (Telefonica,
Telenor, AT&T, ..), un fond de investiþii cu
expertizã în telecomunicaþii, un consultant,
sau o combinaþie, cu care sã încheie un contract de administrare. Vânzarea unui pachet
majoritar din operator s-ar face ulterior (pe
bursã sau printr-o licitaþie internaþionalã),
dupã îmbunãtãþirea rezultatelor financiare.
În actualul context, poate cã unora li s-ar
pãrea fantezist acest scenariu, dar vânzarea
separatã a foºtilor operatori RomTelecom
ºi Cosmote România unor operatori locali,
coroboratã cu interzicerea fabricanþilor chinezi, ar fi cel mai dezastruos scenariu pentru
telecomunicaþiile ºi economia þãrii noastre,
aflate în faþa unui început de crizã.
Reporter: Mulþumesc! n
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”Noile tehnologii inteligente, efect benefic asupra
modului de trai ºi al calitãþii vieþii societãþii civile”
Problematica din domeniu IT&C
naºte multe întrebãri ºi rãspunsuri.
Dincolo de pãreri ºi previziuni, foarte importante sunt precizãrile oficiale. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ºi Comunicaþiilor (MTIC)
ne-a oferit mai multe rãspunsuri, la
întrebãrile care frãmântã piaþa în
aceastã perioadã. Evident, nu putea
fi ocolit subiectul coronavirus, cu tot
ceea ce implicã el: ”Instituþia susþine
utilizarea la un grad înalt a serviciilor societãþii informaþionale prin accelerarea procesului de avizare,
acreditare ºi autorizare a furnizorilor
acestor servicii, cât ºi încurajarea
utilizãrii pe scarã largã a acestor servicii de încredere în cadrul instituþiilor publice. (...) Ca urmare a instituirii stãrii de urgenþã, s-a înregistrat o
creºtere a traficului de voce ºi date la
nivelul furnizorilor de reþele publice
de comunicaþii electronice la puncte
mobile. De asemenea, a crescut gradul de utilizare a comunicaþiilor
electronice ºi a serviciilor electronice. Instituþia noastrã a creat cadrul
legal pentru a da posibilitatea primirii solicitãrilor în format electronic ºi
întreprinde demersuri pentru încura-

Printre multiplele
prioritãþi ale
ministerului se numãrã
ºi lansarea licitaþiei
pentru reþeaua 5G.

jarea utilizãrii IT&C pentru soluþionarea acestora online”.
Suportul legislativ pentru dezvoltarea companiilor din piaþã reprezintã o preocupare pentru MTIC: ” În
completarea cadrului legislativ existent înainte de instituirea stãrii de
urgenþã, a fost emisã Ordonanþa de
Urgenþã nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formã electronicã
la nivelul autoritãþilor ºi instituþiilor
publice, cu scopul de a întãri necesitatea utilizãrii acestor înscrisuri de
cãtre administraþia publicã, pentru a
veni în sprijinul cetãþenilor în relaþia
cu aceasta. Instituþia noastrã face o
analizã permanentã în vederea îmbunãtãþirii cadrului legislativ, cu atât
mai mult în contextul actual, þinând
cont de necesitatea adaptãrii acestuia la cerinþele pieþei IT&C, cât ºi a
creºterii gradului de accesibilizare a
serviciilor societãþii informaþiona-

le”.
Printre multiplele prioritãþi ale
ministerului se numãrã ºi lansarea licitaþiei pentru reþeaua 5G. În legãturã cu acest subiect, reprezentanþii
MTIC ne-au transmis: ”Instituþia are
în vedere definitivarea procedurii
pentru monitorizarea accesibilitãþii
site-urilor web, în conformitate cu
prevederile OUG 112/2018. De asemenea, este necesarã emiterea cadrului legislativ pentru a asigura
aplicarea art. 24, alin. d) din Regulamentul UE nr. 910/2014 cu privire la
utilizarea identificãrii la distanþã,
metodã necesarã cu atât mai mult în
vederea diminuãrii riscului de infectare cu noul Covid 19. Asigurarea
condiþiilor optime pentru lansarea licitaþiei pentru spectrele 5G, respectând condiþiile Memorandumului pentru combaterea riscurilor de
securitate ciberneticã generate de

furnizorii de 5 G, semnate în datã de
28.08.2019, la Washington DC. Asigurarea dezvoltãrii în condiþii de securitate a reþelelor de 5G. Optimizarea cadrului legislativ pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicaþii
electronice, în sensul identificãrii
celor mai bune soluþii care sã susþinã
acest domeniu esenþial pentru creºterea calitãþii serviciilor. (...) Ca urmare a preocupãrii permanente cu privire la asigurarea cadrului legal necesar dezvoltãrii, implementãrii, susþinerii ºi promovãrii noilor tehnologii,
MCSI a propus înfiinþarea Grupului
de lucru interinstituþional 5G
printr-un memorandum, aprobat în
ºedinþa Guvernului din datã de 16
mai 2018. Secretariatul grupului a
fost asigurat de ANCOM, iar în data
de 21 noiembrie 2018 a fost lansatã,
spre consultare publicã, Strategia
naþionalã pentru implementarea teh-

nologiilor 5G în România. În data de
20 iunie 2019, Guvernul României a
adoptat, prin Hotãrâre de Guvern,
Strategia 5G pentru România. MTIC
îºi propune continuarea activitãþii
prin constituirea unui Grup de lucru
interinstituþional care sã aibã ca scop
analizarea oportunitãþilor ºi modalitãþilor de sprijinire a societãþii civile
în procesul de înþelegere a noilor tehnologii, prietenoase cu mediul ºi sãnãtatea, precum ºi a procesului de
implementare ºi promovare a acestora. Strategia 5G pentru România a
fost adoptatã de cãtre Guvernul
României prin Hotãrâre de Guvern
în data de 20 iunie 2019. În prezent,
în România licitaþia pentru alocarea
frecvenþelor 5 G a fost amânatã. Noile tehnologii inteligente vor avea un
efect benefic asupra modului de viaþã ºi calitãþii vieþii societãþii civile,
asupra mediului de afaceri ºi asupra
activitãþii instituþiilor statului”.
Piaþa unicã digitalã a fãcut paºi
importanþi de la provocare la o realitate consolidatã. Piaþa Unicã Digitalã Europeanã a fost consolidatã prin
cele aproape 30 de invitaþitive legislative ºi o serie vastã de iniþiative
nelgislative care abordeazã subiecte
precum conectivitatea, comerþul
electronic, e-guvernarea, securitatea
ciberneticã, albafetizarea digital ºi
dezvoltarea noilor tehnoligii, ne-au
spus sursele citate, precizând cã activitatea la nivel european din domeniul digital a contribuit semnificativ
la adaptarea economiei ºi societãþii

la procesul de transformare digitalã,
construind un spaþiu european favorabil dezvoltãrii ºi inovãrii tehnologice. Obectivul pentru urmãtorii ani
este de a nu rata oportunitãþile generate de noile tehnologii - 5G, inteligenþa artificialã, blockchain, quatum
computing, high-performance computing, stimulând astfel economia
datelor ºi construind o Piaþa Unicã

În momentul de faþã, se
iau toate mãsurile
pentru a dezvolta
domeniul IT&C,
punând bazele unor
strategii în acest sens.
De asemenea, sunt multe
proiecte în stadiul de
implementare care
dezvoltã acest
domeniu”, potrivit
MTIC.
Digitalã competitivitã la nivel global. ”În momentul de faþã, se iau toate mãsurile pentru a dezvoltã domeniul IT&C, dezoltând strategii în
acest sens. De asemenea, sunt multe
proiecte în stadiul de implementare
care dezvoltã acest domeniu”, potrivit MTIC.
Viitorul domeniului este incontestabil. n

”Industria IT este favorizatã, în aceste momente”
(Interviu cu Daniel Ilinca, CEO Softbinator Technologies)
Industria IT este favorizatã în aceste momente, când se pune ºi mai
mult accentul pe tehnologie, ca furnizor de instrumente de lucru ºi colaborative, pe soluþii de digitalizare a diverselor tipuri de interacþiuni:
între companii, cu clienþii, cu autoritãþile, ne-a spus Daniel Ilinca, CEO
Softbinator Technologies, într-un interviu. Potrivit domniei sale, companiile de tehnologie care deservesc industriile puternic afectate de criza Coronavirus vor fi ºi ele afectate, la rândul lor. “Estimarea noastrã
este cã vom înregistra la nivel de industrie o creºtere a cererii ºi consumului de tehnologie, mai ales pe unele verticale foarte prezente ºi foarte utilizate în aceastã perioada: e-commerce ºi retail, edutech, ehealth,
gaming”, a completat Daniel Ilinca.
Softbinator Technologies este o companie autohtonã specializatã în
proiecte de R&D în blockchain ºi Inteligenþã Artificialã, cu 70 de specialiºti IT în cele douã birouri din Bucureºti ºi Constanþa.
Pe lângã extinderea pe pieþele internaþionale ºi planurile de colaborare
cu firme locale, Softbinator Technologies mizeazã ºi pe colaborarea cu
zona academicã.

Reporter: Cum este afectatã piaþa
de IT&C de criza Coronavirus? Care
sunt oportunitãþile aduse de aceastã
crizã pentru sectorul pe care activaþi?
Daniel Ilinca: Industriile sunt conectate între ele de obicei, cu atât
mai mult în crizã. În principiu, industria IT este favorizatã în aceste momente, se pune ºi mai mult accentul
pe tehnologie cã furnizor de instrumente de lucru ºi colaborative, pe soluþii de digitalizare a diverselor tipuri de interacþiuni: între companii, cu
clienþii, cu autoritãþile. Pe de altã
parte, sigur, companiile de tehnologie care deservesc industriile puternic afectate de crizã Coronavirus vor
fi ºi ele afectate la rândul lor. Estimarea noastrã este cã vom înregistra la
nivel de industrie o creºtere a cererii
ºi consumului de tehnologie, mai
ales pe unele verticale foarte prezen-

te ºi foarte utilizate în aceastã perioada: e-commerce ºi retail, edutech,
ehealth, gaming. Pe termen mediu ºi
lung, sper cã vom vedea ºi o creºtere
semnificativã a proiectelor de transformare digitalã în mai multe companii ºi industrii, ceea ce ar însemna
o actualizare a proceselor ºi chiar a
producþiei, astfel încât sã se poatã rãspunde mai uºor ºi/sau mai rapid solicitãrilor clienþilor.
Reporter:Cum s-a modificat raportul cerere/ofertã în ultima perioadã?
Daniel Ilinca: Pentru noi, la Softbinator Technologies, proiectele în
derulare ºi prospectele au rãmas în
mare parte neschimbate. Desigur, cu
unele ajustãri corespunzãtoare situaþiei, în perioada urmãtoare acestea
vor continua ºi suntem pregãtiþi ºi sã
acomodãm posibile noi proiecte.
Reporter: Sunt influenþate pro-

Pasul cel mai important îl reprezintã
digitalizarea administraþiei publice. Asta va
genera încredere în interacþiunea firmelor (ºi a
persoanelor) cu administraþia ºi va încuraja
companiile sã îºi creascã prezenþa online, dar ºi
alte componente ale businessului bazate pe
tehnologie".

iectele pregãtite de dumneavoastrã
pentru acest an de noua crizã?
Daniel Ilinca: Ca pentru orice altã
companie, în aceastã perioadã ne
ajustãm ºi noi proiectele ºi predicþiile de dezvoltare pe toate orizonturile
de timp. Este posibil ca planurile noastre de angajare, de exemplu, sã fie
accelerate, iar eforturile de recrutare
sã fie crescute în aceeaºi mãsurã. Pe
de altã parte, planurile legate de noul
nostru sediu, în care ne-am mutat la
sfârºitul lui februarie, sunt deocamdatã în aºteptare. La fel, ne uitãm cu
atenþie ºi la zona de investiþii în startups ºi în cercetare de produs. Este
un moment în care vor apãrea cu
multe idei interesante, cu potenþial,
ºi vrem sã folosim oportunitãþile oferite de piaþã în direcþia asta.
Reporter: Care sunt problematicile domeniului ºi ce rezolvãri vedeþi
pentru acestea?
Daniel Ilinca: Estimarea noastrã
este cã una dintre cele mai mari provocãri pentru industria de tehnologie
– ºi anume recrutarea de specialiºti –
se va acutiza, posibil ºi în crizã, dar
mai ales dupã aceea. Dacã ne uitãm
la oportunitãþile pentru industria noastrã, estimarea generalã este cã vom
avea o creºtere a cererii, iar pentru ca
asta sã se transforme în proiecte livrate, vom avea nevoie de mai mulþi
oameni. Or, recrutarea în IT era deja
o barierã în dezvoltarea industriei ºi
în rãspunsul companiilor la cererea
de pe piaþã. Provocarea majorã va fi
sã continuãm sã avem un numãr
mare de noi angajaþi în industrie, din
orice resurse: fie mai mulþi absolvenþi de specialitate, fie programe de reconversie provesionalã care sã implice mai mulþi oameni, eventual din
industriile care ar putea avea de suferit pe termen mediu ºi lung.

Reporter: Oferã România un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastrã?
Daniel Ilinca: Nu suntem constrânºi în dezvoltare de cadrul legislativ curent într-un mod semnificativ.
Ceea ce ne-am dori mai degrabã þine
de sfera politicilor publice, care sã se
aplice unor domenii sau industrii,
astfel încât acestea sã fie încurajate
sau susþinute sã facã apel la tehnologie pentru dezvoltarea proprie. Nu ar
fi mãsuri care sã ne susþinã pe noi,
sau doar pe noi, ci mai degrabã ar
contribui substanþial la creºterea
competitivitãþii ºi eficienþei segmentelor respective. Un exemplu de genul aceasta, la nivel european, este
Directiva PSD2, care reglementeazã
standardele în baza cãrora se fac plãþile în spaþiul european.
Reporter: Ce cifrã de afaceri a realizat compania anul trecut ºi ce estimãri aveþi pentru 2020?
Daniel Ilinca: Softbinator Technologies este o companie tânãrã, iar
anul trecut am reuºit o creºtere de
50% a cifrei de afaceri. Sperãm cã
anul acesta, în baza modificãrilor de
structurã ºi a creºterii numãrului de
angajaþi, sã depãºim 2,5 mil euro.
Reporter: Ce servicii aveþi acum
pe piaþã ºi care sunt proiectele pe
care urmeazã sã le implementaþi?
Daniel Ilinca: Compania noastrã
livreazã proiecte pe câteva verticale,
pe care noi sperãm sã le vedem
crescând în continuare: digital banking, educaþie, e-commerce, gaming. Proiectele îºi urmeazã cursul,
iar în condiþiile în care clienþii noºtri
vor avea o mai mare stabilitate ºi predictibilitate pentru proiectelor proprii, sperãm sã ne putem extinde proiectele livrate cãtre ei.

Reporter: Câþi angajaþi aveþi în
România?
Daniel Ilinca: În acest moment
compania se apropie de 70 de angajaþi, în douã centre din România, Bucureºti ºi Constanþa, ºi ne propunem
ca în câteva luni sã ajungem la 100
de angajaþi.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei vine, din pãcate, ºi cu noi riscuri,
studiile arãtând tot mai multe cazuri
de atacuri cibernetice. În ce mãsurã
este pregãtitã þarã noastrã sã se protejeze în faþa acestora?
Daniel Ilinca: Conform barometrului european DESI (Digital Economy and Society Index), România
se aflã constant pe ultimele locuri în
ce priveºte adopþia de tehnologie, iar
în zona de business înregistrãm cel
mai mare decalaj faþã de media europeanã. Asta înseamnã cã majoritatea
firmelor româneºti nu sunt pregãtite
sã îºi deruleze business-ul în mediul
digital, fie cã asta înseamnã sã aibã
un website ºi sã interacþioneze cu
clienþii prin intermediul lui, sã accepte sau sã proceseze comenzi online, sã accepte plãþi electronice etc.
Nu mai discutãm despre procesele
interne sau despre relaþia cu autoritã-

cybersecurity, care trebuie solicitatã,
respectiv implementatã încã de la
începutul proiectelor.
Educaþia este ºi ea o componentã
importantã aici, atât pentru companie - în conºtientizarea ºi abordarea
riscurilor -, cât ºi pentru persoane
(angajaþi), întrucât ºtim cã orice sistem este pe atât de puternic pe cât
este cea mai slabã veriga sa.
Reporter: Care sunt caracteristicile ce aduc serviciile dumneavoastrã în faþa concurenþei?
Daniel Ilinca: Softbinator Technonologies este o companie care face
cercetare ºi dezvoltare de produs
(R&D), dar ne ºi implicãm alãturi de
clienþii ºi partenerii noºtri în dezvoltarea completã de noi componente ºi
soluþii care sã le creascã businessul.
Suntem în aceeaºi mãsurã consultanþi pentru creºterea businessului prin
soluþii de tehnologie, cât suntem ºi
dezvoltatori.
Reporter: Ce ar trebui sã facã autoritãþile pentru ca þara noastrã sã se
dezvolte din punct de vedere digital
ºi sã reducem decalajele faþã de statele din Uniunea Europeanã?
Daniel Ilinca: Probabil cã pasul
cel mai important îl reprezintã digi-

Compania noastrã livreazã proiecte pe câteva
verticale, pe care noi sperãm sã le vedem
crescând în continuare: digital banking, educaþie,
e-commerce, gaming".

þile (aici responsabilitatea pentru digitalizare este în zona oficialã). Prin
urmare, nici zona de riscuri informatice nu este una de care organizaþiile
sã fie conºtiente sau pentru care sã
fie pregãtite. Cel mai recent exemplu
vine din zona publicã: chiar zilele
trecute au apãrut informaþii cã un
spital a fost victima unui atac cibernetic, care s-a soldat cu plata unei
rãscumpãrãri. Deºi în cazul companiilor nu vorbim în toate situaþile de
date care sã fie la fel de sensibile ca
în cazul spitalului, este evident cã
procesul de digitalizare trebuie sã
aibã o componentã puternicã de

talizarea administraþiei publice. Asta
va genera încredere în interacþiunea
firmelor (ºi a persoanelor) cu administraþia ºi va încuraja companiile
sã îºi creascã prezenþa online, dar ºi
alte componente ale businessului
bazate pe tehnologie. Mai mult
decât eficientizarea administraþiei,
credem cã digitalizarea administraþiei publice ar fi un semnal clar despre direcþia în care se poate îndrepta
societatea ºi un model de susþinere a
creºterii economice, prin creºterea
productivitãþii ºi competitivitãþii
companiilor.
Reporter: Mulþumesc! n
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Þara noastrã este al doilea furnizor
de software ºi servicii din regiune
(Interviu cu Gabriela Mechea, director executiv ANIS)
Volumul veniturilor generate de companiile IT de la noi a crescut constant în
ultimii ani, ajungând la 5,9 miliarde de euro în 2019, ne-a spus Gabriela Mechea, Directorul Executiv al Asociaþiei Patronale a Industriei de Software ºi
Servicii (ANIS), care ne-a oferit mai multe rãspunsuri la chestiuni importante legate de prezentul ºi viitorul domeniului.
ANIS a fost fondatã în 1998 cu scopul de a reprezenta interesele companiilor de IT ºi de a sprijini dezvoltarea industriei. De la înfiinþare, printr-o abordare apoliticã, prin colaborarea apropiatã cu specialiºti ºi alte organizaþii,
ANIS a avut o contribuþie importantã în asigurarea unui cadru legislativ care
sã permitã dezvoltarea sectorului tehnologic autohton.

Reporter: Cum a evoluat industria de
IT ºi software din þara noastrã?
Gabriela Mechea: Conform celui
mai recent studiu ANIS, volumul veniturilor generate de companiile IT a crescut,
în ultimii ani, cu o ratã relativ constantã,
de aproximativ 500 de milioane de euro
pe an, ajungând la 5,9 miliarde de euro în
2019, din care 4,8 miliarde de euro reprezintã segmentul software ºi servicii, iar
1,1 miliarde alte activitãþi din piaþa de IT.
Totodatã, numãrul de angajaþi din industrie creºte constant, cu o medie de 10
procente/an, deºi continuã sã fie mult
sub nevoile pieþei. Spre exemplu, în
2018 aveam deja un deficit de 18.000 de
specialiºti IT în România. Deºi existã cerere mare, cifra de ºcolarizare în universitãþi a rãmas aproape constantã, ºi mult
în urma creºterii industriei din ultimii 15
ani.
Reporter: Care sunt perspectivele de
dezvoltare ale acesteia?
Gabriela Mechea: ANIS estimeazã
menþinerea cotei de creºtere anualã a pieþei, atingând un procent de 25% pânã în

2022, respectiv un volum de 7,3 miliarde
de euro. Þara noastrã este al doilea furnizor de software ºi servicii din regiune,
dupã Polonia, ºi în top 10 dintre toate þãrile din Europa. Dar pentru a accelera
dezvoltarea este nevoie ºi de implicarea
sectorului public, prin crearea unui mediu legislativ predictibil ºi stabil, ºi mai
ales prin demararea procesului de digitalizare a administraþiei ºi a companiilor
locale româneºti.
Reporter: Deºi salariile din industrie
sunt mai mari decât în alte sectoare,
totuºi mulþi specialiºti din domeniu aleg
sã plece în strãinãtate. Care este explicaþia ºi care ar fi rezolvarea problemei cu
forþa de muncã din piaþã?
Gabriela Mechea: Într-adevãr, avem
probleme serioase cu exodul specialiºtilor, deoarece ne lovim de o concurenþã
globalã ºi mulþi specialiºti preferã sã pãrãseascã þara, nu atât pentru salarii mai
mari, dar mai ales pentru servicii publice
mult superioare în þãri cu sisteme politice
ºi fiscale stabile. Reiterãm faptul cã facilitãþile fiscale au fãcut ºi menþin industria

Conform celui mai recent studiu ANIS,
volumul veniturilor generate de companiile IT
a crescut, în ultimii ani, cu o ratã relativ
constantã, de aproximativ

500 de milioane de euro
pe an".

IT româneascã competitivã, într-o cursã
cu alte þãri care oferã programatorilor
impozit pe venit zero, precum Ucraina,
Polonia sau Belarus.
Reporter: Ce obstacole întâmpinã
companiile de IT ºi software în derularea
activitãþii? Care considerati ca ar fi mãsurile ce trebuie adoptate pentru
depãºirea acestora?
Gabriela Mechea: Pentru menþinerea ºi dezvoltarea unei industrii IT puternice, care sã genereze în continuare rezultate remarcabile, ºi pentru a limita
exodul specialiºtilor, autoritãþile statului
trebuie sã susþinã în continuare atât investiþiile strãine, cât mai ales companiile
mici ºi medii din România, care au nevoie de un climat predictibil, respectiv de
mãsuri fiscale ºi condiþii economice care
sã încurajeze dezvoltarea. Totodatã,
ANIS recomadã continuarea investiþiilor
ºi iniþiativelor publice ºi private în domenii strategice precum educaþia ºi inova-

COVID-19 sau când guvernele
ar avea multe de învãþat de la
securitatea ciberneticã în materie
de gestionare a crizei
l Atacurile din martie 2020 sunt cu 1500% mai multe decât cele din
martie 2019 ºi cu 500% mai multe decât cele din luna februarie... si mai
creºte acest “cyber-tsunami”...
Pentru a oferi o dimensiune metafori- pandemiei virale umane ºi a pandemiei
cã la ceea ce se întâmplã în lumea digita- cibernetice virale constã în faptul cã faclã, dacã COVID-19 ar fi fost un virus torul politic este absent în cazul celei din
multimedia unic, numãrul victimelor urmã. Coerenþa, rigoarea, calificarea
sale (asimptomatice, simptomatice, care profesionalã excelentã ºi interacþiunea
se pot vindeca ºi care nu mai pot fi vinde- interdisciplinarã ºi transnaþionalã conscaþi) ar fi avut cu cel puþin patantã a celor care se ocupã, în
tru zerouri mai mult decât pertoatã lumea, de urgenþa digitasoanele care au contractat boalã actualã sunt, prin comparala. Mai rãu, prin faptul cã acest
þie, diametral opuse faþã de ce
virus nu ar ataca un singur sivedem pe frontul „fizic” ºi
stem (precum sistemul respirauman.
tor, în cazul virusului real), ci
Apariþia acestei miºcãri
fiecare parte interioarã ºi extemondiale este legatã de straterioarã din corpul nostru ar fi în
gia statelor mai avansate ºi a
LAURENT
pericol. Atacurile din martie CHRZANOVSKI companiilor de securitate. Pe
2020 sunt cu 1500% mai multe
mãsurã ce pandemia s-a extins,
decât cele din martie 2019 ºi cu 500% cel mai negru dintre scenarii se desfãºoarã
mai multe decât cele din luna februarie... – exploatarea de cãtre grupãri infracþionasi mai creºte acest “cyber- tsunami”...
le a mediatizãrii pandemiei, urmãrindu-i
Pe teren, gestionarea europeanã a îndeaproape evoluþia ºi adaptându-se raCOVID-19 (Coronavirus) este catastrofi- pid: atacuri la scarã largã, strategii multicã. Planuri naþionale de urgenþã cu mãsuri ple, folosind toate mijloacele ºi toate limtot mai restrictive care apar într-un ritm bile pentru a ajunge la toate tipurile de utinãvalnic, închiderea graniþelor, izolarea lizatori ºi la toate instrumentele posibile
indivizilor, populaþii sub stare de asediu ºi (hard, soft, clou, app).
panicate, într-o oarecare mãsurã.
Ca întotdeauna, remarcãm proactiviToate acestea, dublate de un cinism tatea unor þãri care sunt în prima linie în
politic arareori întâlnit. Urgenþa este tri- ceea ce priveºte publicarea imediatã nu
plã în cazul guvernelor: de a lupta în mod doar a noilor vulnerabilitãþi ale materiaeficient împotriva extinderii virusului, lelor ºi ale aparaturilor (precum ºi a
de a face ca economia sã funcþioneze cât patch-urilor dezvoltate de producãtorii
mai bine ºi de a nu afecta popularitatea respectivi), dar ºi a descrierii, mai întâi
electoralã. În think-tank-urile liderilor generaliste, apoi, cât mai repede posibil,
europeni, aceste trei fronturi, fiecare cu tehnice, a diferitelor tipuri de ransomenecesitãþi clare ºi precise, sunt complet ware, viruºi ºi „zero-days”, cum ar fi
contradictorii. Rezultatul e vizibil, trãim Singapore, care deþine cel mai dinamic
într-un haos în care fiecare stat aplicã sistem CERT din lume în privinþa coleclegi de urgenþã, mãsuri sanitare ºi aprobã tãrii, trierii ºi diseminãrii de informaþii.
folosirea de tratamente diferite...
Este de menþionat nu doar faptul cã SingÎn schimb, securitatea ciberneticã ºi Cert face parte integrantã din departacoordonarea sa globalã este exemplarã, mentul de securitate ciberneticã al serviîn comparaþie cu majoritatea alegerilor ciilor de informaþii ale statului, dar ºi cã
sanitare ºi de securitate guvernamentale.
are un numãr record de colaborãri cu alte
Pentru a face faþã unei game foarte state sau cu companii private, mari ºi
largi de atacuri ce vizeazã minori ºi adulþi mijlocii. Un model de eficienþã.
deopotrivã ºi care încearcã sã se insinueLa celãlalt capãt al lumii, Statele Unize în toate activitãþile private ºi profesio- te ale Americii au fãcut un salt cuantic în
nale, marea diferenþã între gestionarea materie de calitate: pentru a evita nenu-

mãrate cãutãri ºi consultãri de site-uri
web publice ºi private, ONG-ul Staysafeonline a pus la dispoziþie de o lunã o
„Bibliotecã de resurse despre securitatea
ciberneticã în contextul COVID-19”, foarte utilã ºi actualizatã constant. Explicaþia e simplã: platforma Staysafeonline a
fost creatã de cãtre National Cybersecurity Alliance, un grup de lucru foarte puternic care cuprinde Department of Homeland Security ºi aproape toate companiile specializate în securitate, companii
mari ºi mijlocii, precum ºi asociaþii de
white hats ºi universitãþi. Aceastã alianþã
este consideratã în prezent ca ecosistemul de parteneriat public-privat cel mai
eficient din lume.
Un singur exemplu pentru ilustrarea
frontului care se construieºte în lupta
împotriva atacurilor în masã: pentru a
face faþã asediului asupra tuturor obiectelor conectate ºi asupra utilizatorilor
acestora din toatã lumea, rãspunsul cel
mai impresionant a venit miercuri, 25
martie.
Co-fondatorul celebrului congres
DefCon, Marc Rogers, a creat
COVID-19 Cyber Threat Intelligence
(CTI) League, la care au aderat deja 400
de experþi de nivel înalt din mai mult de
40 de state, aleºi prin cooptare ºi pe bazã
de voluntariat. Liga CTI a semnat deja
protocoale de colaborare cu numeroase
state, dar si direct cu zeci de agenþiile de
inteligenþã ciberneticã din diferite þari.
Rogers a justificat crearea acestui grup
de elitã plecând de la o remarcã: „n-am
mai vãzut niciodatã un asemenea volum
de phishing. Descopãr mesaje de phishing
literalmente în toate limbile lumii”. Rezultatele Ligii (care nu-ºi doreºte publicitate) vor avea fãrã îndoialã efecte rapide ºi eficiente, fãrã ca utilizatorul de rând
sã-ºi dea mãcar seama. n
Laurent Chrzanovski este Prof. Univ.,
HDR Dr., Director ºi fondator Cybersecurity Dialogues & Trends

þia, menite sã susþinã cresterea pe termen
mediu ºi lung a industriei de software ºi
servicii pe plan local.
Reporter: Reuºeºte cadrul legislativ
sã satisfacã nevoile jucãtorilor din piaþã?
Gabriela Mechea: Din pãcate, industria este afectatã nu doar de instabilitate
fiscalã, dar ºi de condiþiile generale din
economie, toate având impact major
într-o societate dominatã de tehnologie.
Sperãm ºi luptãm pentru a avea un cadru
legislativ cât mai atractiv, dar ºi pentru
un sistem de educaþie apt sã valorifice talentul existent în societate ºi îndreptarea
cãtre zone cu valoare adaugatã mare.
Reporter: Cum credeþi cã va arãta industria de IT odatã cu implementarea reþelelor 5G?
Gabriela Mechea: Sperãm cã ritmul
de creºtere se va accelera odatã cu introducerea tehnologiei 5G, a demarãrii proiectelor de digitalizare în economie ºi în
administraþiile centrale ºi locale, a intro-

ducerii pe scarã tot mai largã a sistemelor
bazate pe Artificial Intelligence etc.
Reporter: Cum susþine ANIS dezvoltarea sectorului IT?
Reporter: ANIS a fost fondatã în
1998 cu scopul de a reprezenta interesele
companiilor de IT ºi de a sprijini dezvoltarea industriei ce urma sã devinã unul
dintre cele mai importante motoare de
creºtere a întregii economii naþionale.
De la înfiinþare, printr-o abordare apoliticã, prin colaborarea apropiatã cu specialiºti ºi alte organizaþii, dar ºi printr-un
dialog permanent cu instituþiile publice,
ANIS a avut o contribuþie importantã în
asigurarea unui cadru legislativ care sã
permitã dezvoltarea sectorului tehnologic românesc. Pentru ca industria tech sã
continue sã creascã cel puþin în acelaºi
ritm cã pânã acum, ANIS are ca prioritãþi
strategice pe termen mediu educaþia, cu
obiectivul concret de a dubla numãrul de
absolvenþi IT ºi inovaþia, direcþie pentru

care ne propunem creºterea numãrului
de startupuri active ºi de succes în industria noastrã. La nivel de educaþie, prioritatea noastrã este realizarea unui parteneriat între industrie ºi mediul academic
pentru susþinerea cadrelor didactice în
integrarea unor tehnologii noi în programa universitarã ºi a unor metode inovative de predare. În acest scop am iniþiat
proiectul ”Burse ANIS”, proiect ce urmãreºte dezvoltarea sectorului IT prin
creºterea performanþei sistemului de
învãþãmânt universitar. Astfel, urmãrim
stimularea abilitãþilor de predare ale cadrelor didactice tinere, încurajarea studierii tehnologiilor emergente ºi introducerea unor metode inovative de predare.
Proiectul constã în oferirea unor sponsorizãri de 5.000 euro cadrelor didactice tinere ce introduc în curricula universitarã
cursuri din zone noi de tehnologie ºi metode noi de predare atât în facultãþile de
tehnologie cât ºi în universitãþi non-IT.
În anul 2019 am accesat fonduri europene prin programul Tech TalentGrowth
ºi, începând cu anul 2020, vom organiza
la nivel naþional cursuri de programare,
securitate ciberneticã, webdev, testare,
cu scopul formãrii unui numãr de peste
400 profesioniºti IT. O altã prioritate a
noastrã este alinierea intereselor ºcolilor
non-formale de IT cu cele ale industriei,
cu scopul de a creºte numãrul specialiºtilor bine pregãtiþi. Þinem sã menþionãm
cã peste 150.000 de elevi, studenþi ºi cadre didactice ºi-au îmbunãtãþit competenþele digitale cu ajutorul programelor
de educaþie demarate de firmele de IT
din România, initiaþive care au fost premiate în cadrul Galei ANIS. Considerãm
cã am reuºit sã punem România pe harta
europeanã de tech, alãturi, desigur, de
partenerii ANIS din ambele sectoare, public ºi privat. În prezent, ANIS reprezintã interesele a 130 de membri, companii
cu capital românesc sau strãin, care au
venituri cumulate anuale de peste 2.5 miliarde de euro ºi peste 38.000 de angajaþi.
Reporter: Mulþumesc! n
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Comunicaþiile fixe ºi mobile
au devenit infrastructuri critice
(Interviu cu Murielle Lorilloux, CEO Vodafone Romania)

Reporter: Cum este afectatã
piaþa de IT&C de aceastã crizã?
Care este rolul unui operator de comunicaþii în aceastã perioadã?
Murielle Lorilloux: Cu siguranþã, în aceste timpuri comunicaþiile fixe ºi mobile au devenit infrastructuri critice, pilonul pe care se
prijinã tot ceea ce facem. Misiunea
noastrã, acum mai mult ca oricând,
este sã menþinem toþi clienþii conectaþi ºi sã le asigurãm toate serviciile de comunicaþii de care au nevoie pentru a lucra ºi a învãþa, pentru a rãmâne în legãturã cu familia
ºi prietenii, pentru a avea acces la
servicii medicale ºi servicii de urgenþã. Multe companii se bazeazã
pe serviciile noastre pentru a asigura continuitatea afacerilor lor. Pentru cei care lucreazã de la distanþã,
este esenþial ca serviciile de conectivitate în bandã largã ºi cele mobile sã îi susþinã în tot ceea ce au nevoie sã facã.
Mai ales în aceste momente, rezilienþa reþelelor de comunicaþii,
capacitatea de a absorbi trafic sporit fãrã a afecta calitatea serviciilor
conteazã atât de mult. Este critic ca
reþelele sã suporte intensificarea
lucrului de la distanþã, a educaþiei
ºi a divertismentului online. Investiþiile constante ale Vodafone ºi
inovaþia se traduc prin faptul cã reþeaua noastrã are cel mai ridicat
standard pentru a face faþã cererii
sporite de trafic, lucru reconfirmat
de certificarea recentã „Best in
Test”, din partea auditorului independent umlaut AG, obþinând cel
mai ridicat scor total pentru calita-

þine pe toþi clienþii noºtri, fie cã
sunt companii, autoritãþi ºi departamente guvernamentale, instituþii
medicale, clienþi rezidenþiali, asigurându-le conectivitate de cea
mai bunã calitate ºi serviciile de
comunicaþii de care au nevoie.
Pentru siguranþa clienþilor
noºtri, ne-am concentrat ºi mai
mult eforturile pentru a-i încuraja
ºi a le oferi asistenþã în utilizarea
instrumentelor Vodafone online
pentru gestionarea contului de utilizator ºi a serviciilor, precum ºi
pentru plata facturii, astfel încât
aceºtia sã evite deplasãrile care nu
sunt necesare, pentru operaþiuni ce
pot fi efectuate digital. Astfel, abonaþii îºi pot vizualiza ºi plãti factura online, în aplicaþia My Vodafone, precum ºi direct pe site-ul
nostru. Avem soluþii similare ºi
pentru utilizatorii prepaid, care pot
sã reîncarce cartela utilizând My
Vodafone sau direct pe site-ul vodafone.ro.
Ca furnizor de servicii critice de
conectivitate ºi de comunicaþii care
susþin societatea noastrã digitalã,
Vodafone România ºi-a activat
Planul de continuitate a afacerilor
de la primele semne ale pandemiei
ºi a implementat proceduri specifice pentru a monitoriza ºi asigura
reacþia rapidã ori de câte ori este
nevoie. Având în vedere creºterea
de trafic atât în reþeaua fixã, cât ºi
mobilã, inginerii noºtri fac eforturi
uriaºe sã menþinã calitatea reþelei ºi
sã intervinã pentru creºterea capacitãþii oricând este necesar.
Obiectivul nostru principal este

Suntem bine poziþionaþi pentru a susþine o
creºtere a traficului în reþea ºi vom extinde cât
mai mult posibil capacitatea reþelei pentru a
gestiona cererea în creºtere".

tea ºi performanþa reþelei noastre
mobile.
Suntem bine poziþionaþi pentru a
susþine o creºtere a traficului în reþea ºi vom extinde cât mai mult
posibil capacitatea reþelei pentru a
gestiona cererea în creºtere. De
asemenea, vom lua toate mãsurile
pentru a ne asigura cã orice posibilã congestie din reþea nu va avea un
impact negativ asupra misiunii critice ºi a altor comunicaþii esenþiale
în aceastã perioadã, cum ar fi accesul telefonic ºi digital la sãnãtate ºi
educaþie, sau capacitatea oamenilor de a lucra de acasã.
Reporter: Care au fost deciziile
de business pe care organizaþia
dumneavoastrã le-a luat de la începutul crizei provocare de pandemia
de Covid 19?
Murielle Lorilloux: Sãnãtatea
ºi siguranþa angajaþilor ºi clienþilor
noºtri reprezintã prioritatea noastrã numãrul 1. La Vodafone România am luat toate mãsurile necesare
pentru a proteja sãnãtatea angajaþilor noºtri ºi pentru a continua sã ne
servim clienþii cât mai bine. Am
prioritizat sãnãtatea ºi siguranþa
echipelor noastre prin utilizarea
tehnologiilor care ne permit sã lucrãm de acasã ºi prin implementarea de mãsuri de protecþie pentru
angajaþii noºtri din magazine ºi de
pe teren, iar, în acelaºi timp, depunem toate eforturile pentru a-i sus-

sã servim cât mai bine societatea
româneascã în timpuri atât de dificile în felul în care Vodafone poate
cu adevãrat. Sprijinirea societãþii
româneºti în aceastã crizã fãrã precedent este foarte importantã pentru noi, iar Fundaþia Vodafone
România s-a implicat imediat în

susþinerea mai multor iniþiative, cu
precãdere în sãnãtate ºi educaþie,
dar ºi a unor platforme digitale menite sã informeze corect populaþia,
din surse oficiale.
Pentru centrul de triaj din Arad,
Fundaþia Vodafone România a
sponsorizat achiziþia unei maºini
de testare ºi a 5.000 de teste, care
sunt folosite pentru testarea persoanelor care vin în România prin
punctul de frontierã Nãdlac, iar
pentru Spitalul Marie Curie a cump ã r a t e c h i p a me n t me d i c a l ,
constând în 100 de inhalatoare individuale pentru secþia de neonatologie, 50 pompe de aer, 5 purificatoare de aer pentru suprafeþe mari
ºi 5 mini-inhalatoare. De asemenea, Fundaþia Vodafone România a
finanþat achiziþia de mãºti ºi echipament de protecþie pentru Spitalul
de Copii Victor Gomoiu, ºi, prin
Asociaþia Zi de Bine, pentru Spitalul de Boli Infecþioase din Braºov.
Mai mult, pentru Institutul de Boli
Infecþioase Matei Balº, Fundaþia
Vodafone România a finanþat achiziþia de dispozitive ºi servicii de
comunicaþii care sã le permitã pacienþilor aflaþi în izolare sã comunice cu doctorii, pãstrând în acelaºi
timp o distanþã sigurã. La fel, Fundaþia a sprijinit financiar achiziþionarea de tablete ºi abonamente de
date pentru medicii de la Spitalul
de Copii Victor Gomoiu, pentru a-i
ajuta pe aceºtia sã comunice cu
personalul medical de la Institutul
de Boli Infecþioase Matei Balº.

Ne-am concentrat pe susþinerea clienþilor noºtri
cu oferte adaptate, care sã faciliteze
comunicarea acestora cu familia ºi prietenii, cu
apeluri de roaming nelimitate gratuite cãtre
România din Franþa, Italia, Spania, Germania,
Marea Britanie ºi Austria, precum ºi cu minute
internaþionale pentru apeluri din România cãtre
aceste destinaþii".

Copiii ºi profesorii din zonele
rurale pot continua activitãþile educaþionale online într-un mod eficient ºi interactiv, prin intermediul
platformei educaþionale digitale,
oferite de Fundaþia Vodafone
România în cadrul programului
ªcoala din valizã. De asemenea,
Fundaþia Vodafone România a
încheiat parteneriate cu CISCO,
IBM, ºi World Vision pentru a oferi
licenþe Webex gratuite profesorilor
timp de 180 de zile. Cu ajutorul
acestei platforme, profesorii pot
susþine cursuri în timp real, prin video-conferinþã, cu toþi elevii prezenþi, chiar dacã sunt la distanþã.
Reporter: Ce mãsuri concrete a
luat Vodafone România pentru
protejarea angajaþilor?
Murielle Lorilloux: Am acþionat imediat pentru protejarea tuturor angajaþilor noºtri, cu mãsuri
specifice pentru toate ariile ºi tipurile de activitãþi pe care le derulãm
în cadrul organizaþiei noastre – birouri, magazine, operaþiuni de reþea desfãºurate pe teren ºi intervenþii la clienþi.
Ca mãsurã imediatã, am intensificat sistemul de muncã de acasã,
adoptând acest model în toate funcþiunile de business în care acest lucru a fost posibil, inclusiv la nivelul echipelor de relaþii cu clienþii, ºi
le-am asigurat angajaþilor noºtri
cele mai bune tehnologii pentru ca
aceºtia sã-ºi poatã desfãºura activitatea. Peste 80% dintre angajaþii
noºtri lucreazã de acasã, având acces la reþeaua internã a Vodafone ºi
la aplicaþii, la soluþii de videoconferinþã, servicii de VOIP ºi cloud
care sã le permitã organizarea de
întâlniri online ºi schimbul de informaþii. Ca urmare a închiderii
unor magazine ºi a limitãrii unora
din operaþiunile din teren, o parte
dintre aceste echipe au fost redistribuite pentru a prelua ativitãþi de
back office ºi de relaþii cu clienþii.
Colegii noºtri din magazinele
care au rãmas deschise au un program de lucru redus ºi am implementat un set de reguli de conduitã,
pentru protecþia ºi siguranþa tuturor, care sunt actualizate constant,
în funcþie de evoluþia situaþiei ºi în
conformitate cu mãsurile anunþate
de autoritãþi. De asemenea, am implementat accesul restricþionat în
magazine, au fost montaþi indicatori de podea cu distanþa de siguranþã
care trebuie respectatã, precum ºi
ecrane de protecþie. Am asigurat
materiale de protecþie pentru angajaþii noºtri ºi îi susþinem pe partenerii noºtri de vânzãri (dealeri, magazine în francizã etc) sã asigure
un mediu de lucru sigur ºi sãnãtos

atât pentru angajaþi, cât ºi pentru
clienþi.
Echipele noastre din teren, în
special cele care lucreazã direct cu
clienþii, au primit echipament de
protecþie ºi au fost instruite cu privire la acþiunile preventive pe care
trebuie sã le ia pentru a se proteja
pe ei ºi pe clienþi. Avem mãsuri
foarte stricte în acest sens, iar echipele noastre din teren nu deruleazã
nicio lucrare la domiciliul sau sediul clienþilor fãrã echipament de
protecþie. Toþi angajaþii ºi contractorii noºtri trebuie sã rãmânã în si-

blemele cu care se confruntã. Fie
cã vorbim despre echipele noastre
de relaþii cu clienþii, de colegii
noºtri din magazine sau de managerii de cont dedicaþi clienþilor
companii, cu toþii depun eforturi
pentru a trata punctual fiecare solicitare din partea clienþilor noºtri
pentru a gãsi cea mai bunã soluþie
pentru fiecare, având în vedere cã
aceºtia se confruntã cu situaþii ºi
provocãri diferite în aceasta perioadã. Asistenþa acordatã clienþilor
noºtri în utilizarea instrumentelor
digitale pentru gestionarea serviciilor, accesarea ºi plata facturii,
reprezintã astãzi o mare parte din
activitatea noastrã de relaþii cu
clienþii.
Cred, totodatã, cã ceea ce clienþii
mai aºteaptã de la noi sunt oferte ºi
soluþii relevante, care sã-i ajute cu
adevãrat. Ne-am concentrat, astfel,
pe susþinerea clienþilor noºtri cu
oferte adaptate, care sã faciliteze
comunicarea acestora cu familia ºi
prietenii, cu apeluri de roaming nelimitate gratuite cãtre România din
Franþa, Italia, Spania, Germania,
Marea Britanie ºi Austria, precum
ºi cu minute internaþionale pentru
apeluri din România cãtre aceste
destinaþii.
De asemenea, susþinem accesul
elevilor la educaþia online printr-o
ofertã dedicatã, Student Pack, disponibilã în aplicaþia Vodafone Shake, ce le oferã acestora 40GB de
trafic lunar de date, pentru a urmãri
cursurile online #Teleªcoalã pe canalul de YouTube al TVR. În plus,
tinerii cu vârste între 16 ºi 26 de ani
pot beneficia de acces gratuit, fãrã
sã consume trafic de date, la o serie
de platforme educaþionale, precum
subiecte.edu.ro, manuale.edu.ro,
lectii-virtuale.ro, profesoronline.ro sau www.scoaladinvaliza.ro/.
Pentru clienþii companii oferim
mai multe opþiuni, în funcþie de ne-

Copiii ºi profesorii din zonele rurale pot continua
activitãþile educaþionale online într-un mod
eficient ºi interactiv, prin intermediul platformei
educaþionale digitale, oferite de Fundaþia
Vodafone România în cadrul programului ªcoala
din valizã".

guranþã ºi sã fie bine protejaþi.
Monitorizãm constant situaþia la
nivel naþional ºi vom acþiona în
consecinþã pentru a ne proteja angajaþii, dupã cum este necesar, ºi cu
respectarea tuturor recomandãrilor
anunþate de autoritãþi.
Reporter: Care sunt aºteptãrile
clienþilor de la Vodafone în aceastã
perioadã? Cum s-au schimbat acestea faþã de perioada anterioarã?
Murielle Lorilloux: Cred cã
ceea ce aºteaptã clienþii de la noi
este sã le fim alãturi ºi sã fim un
partener de încredere pentru ei în
aceastã perioadã dificilã. Angajamentul nostru este sã fim un partener de încredere pentru clienþi ºi
pentru societatea româneascã.
Cu siguranþã, clienþii aºteaptã de
la noi, acum mai mult ca oricând,
servicii de comunicaþii mobile ºi
fixe de cea mai bunã calitate, o reþea capabilã sã susþinã tot ceea ce
au nevoie sã facã în aceste zile, un
rãspuns rapid la solicitãrile ºi pro-

voile afacerii lor, constând în minute internaþionale gratuite în reþele mobile ºi fixe cãtre Italia, Spania, Germania, Franþa, Marea Britanie, Austria ºi toate þãrile din
Spaþiul Economic European, voce
sau date naþionale nelimitate sau
minute internaþionale gratuite în
cadrul SEE. Mai mult, îi susþinem
în derularea activitãþii de la distanþã, cu soluþii dedicate, pecum VPN,
Wi-Fi mobil, soluþii complete de
audio-video conferinþã.
Mai multe oferte adaptate vor fi
implementate pentru a-i ajuta în
continuare pe toþi consumatorii
într-un mod relevant. Odatã cu
încheierea fuziunii dintre Vodafone ºi UPC România, la sfârºitul lunii martie, suntem acum o companie convergentã, având oportunitatea de a aduce împreunã tot ce este
mai bun din cele douã lumi – servicii fixe, TV ºi mobile – pentru
clienþii noºtri.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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“Am reuºit sã ne derulãm
activitatea ca în perioadele
de normalitate”
(Interviu cu Valentin Popoviciu, Vicepreºedinte CA Digi / RCS&RDS)
Reporter: Care este strategia
companiei pentru a ieºi din aceastã
crizã?
Valentin Popoviciu: Grija noastrã este sã depãºim criza sanitarã cu
echipa motivatã ºi în bunã stare de
sãnãtate, iar clienþii sã fie la fel de
mulþumiþi de serviciile noastre ca în
situaþia de normalitate. Toate mãsurile pe care le-am luat în ultima lunã
au avut douã direcþii: în primul rând,
sã asigurãm condiþiile pentru ca angajaþii noºtri sã fie sãnãtoºi, dat fiind
cã, prin specificul activitãþii noastre,
circa 75% din personal nu poate lucra de la domiciliu. Am reuºit, pânã
acum, sã securizãm majoritatea locurilor de muncã ºi veniturile celor
aproape 13.000 de angajaþi, am rãsplãtit suplimentar eforturile colegilor cu expunere ridicatã ºi suprasolicitare în aceastã perioadã. În al doilea rând, am cãutat constant soluþii ºi
am asigurat cu mari eforturi stocurile
necesare de echipamente ºi materiale igienico-sanitare.
În privinþa relaþiei cu clienþii, am
cãutat sã menþinem funcþionale cât
mai multe canale de interacþiune cu
ei ºi, atât timp cât condiþiile legale ºi
starea generalã de siguranþã ne-o vor
permite, vom continua sã þinem active toate punctele de contact cu clienþii. Pe tot parcursul situaþiei de urgenþã, peste 300 de puncte de vânzare Digi din cele 420 existente în toatã

din cauza pandemiei?
Valentin Popoviciu: În România,
compania noastrã a luat toate mãsurile necesare pentru a-ºi derula activitatea la fel ca în perioadele de normalitate, fãrã a renunþa la planul de
business propus la începutul anului.
Unele mãsuri legate de dezvoltarea
capacitãþilor tehnice au fost prioritiAu crescut comenzile
zate, pentru a susþine creºterile de
trafic din aceastã perioadã, în care
online (creºtere de
comunicarea online a fost în conti8-10% în martie faþã
nuã creºtere. Cred cã toate investiþiide februarie), dar ºi
le fãcute în ultimii 10-15 ani în dezplãþile online cu cardul voltarea unei reþele de comunicaþii
de ultimã orã, care înglobeazã tehno(cu circa 30% faþã de
logii avansate, au dat roade ºi de aceea acum am fost capabili sã ne deruluna anterioarã) ºi
lãm activitatea ca în perioadele de
activãrile de facturi
normalitate, tocmai mulþumitã aceselectronice (+130 % în tor investiþii. Din punctul nostru de
vedere, reþeaua Digi este capabilã sã
martie faþã de
susþinã un trafic de 2-4 ori mai mare.
februarie)".
Reporter: Cum a evoluat pânã
acum piaþa pe care activaþi ºi ce perþara au rãmas funcþionale. ªtim cã spective vedeþi pentru acest an?
serviciile noastre au fost ºi sunt
Valentin Popoviciu: Industria teesenþiale pentru cei mai mulþi dintre lecomunicaþiilor din România a fost
români, pentru a-ºi pãstra locurile de la înãlþime de la începutul epidemiei
muncã, pentru a fi în legãturã cu cei pânã în prezent, serviciile au funcapropiaþi sau pentru a-ºi þine active þionat fãrã probleme, la fel ca în peafacerile.
rioadele de normalitate, deºi a existat
Reporter: Pe care dintre segmen- ºi încã existã o creºtere importantã a
te aþi simþit cea mai mare creºtere?
traficului. Cred cã aceastã crizã ne-a
Valentin Popoviciu: Dacã ne ra- întãrit pe toþi ºi anumite concluzii se
portãm la rezidenþial, constatãm o vor trage dupã aceastã perioadã de
creºtere a cererii de servicii de date ”stat acasã”. Multe companii au funfixe ºi televiziune prin cablu. Nevoia cþionat bine în regimul de workde a fi conectaþi, mai ales dupã insti- from-home, tocmai pentru cã angatuirea situaþiei de urgenþã ºi a extin- jaþii aveau la domiciliu servicii de
derii modului de lucru de acasã, a calitate ºi, þinând cont de poziþia nocontribuit la o menþinere a cererii pe astrã de lider pe serviciile de internet
segmentul serviciilor fixe. Aceasta fix, aº spune cã Digi a þinut motoares-a reflectat ºi într-o creºtere a trafi- le economiei pornite.
cului de date în orele de vârf cu circa
Am constatat o creºtere a interesu20-30%, mai ales seara. De aseme- lui clienþilor, ºi mã refer aici mai ales
nea, a crescut ºi consumul de tv, ceea la cei din B2B, pentru soluþii optimice s-a tradus într-un progres al acti- zate în industriile afectate de crizã ºi
vãrilor de extra-opþiuni tv (Film am rãspuns prompt la diversitatea de
Now, HBO, MaxPack, 4K).
provocãri venite din industriile suAu crescut comenzile online port (sãnãtate, retail, curierat,
e-commerce, utilitãinstituþii publice).
Cred cã toate investiþiile fãcute þi,
Unii au renunþat la
în ultimii 10-15 ani în
anumite servicii care
nu erau critice, dar au
dezvoltarea unei reþele de
cerut o consolidare
comunicaþii de ultimã orã, care sau diversificare a
înglobeazã tehnologii avansate, soluþiilor pentru
acele servicii absolut
au dat roade ºi de aceea acum
necesare bunei deruam fost capabili sã ne derulãm
lãri a operaþiunilor.
Ne-am concentrat
activitatea ca în perioadele
pe fidelizarea clienþide normalitate".
lor prin servicii de
customer-care ºi
mentenanþã ºi prin
(creºtere de 8-10% în martie faþã de
februarie), dar ºi plãþile online cu oferte customizate specifice care imcardul (cu circa 30% faþã de luna an- plicã ºi software/aplicaþii/soluþii de
terioarã) ºi activãrile de facturi elec- digitalizare/cyber security/servicii
tronice (+130 % în martie faþã de cu valoare adaugatã pe lângã serviciile de comunicaþii electronice, în
februarie).
Reporter: Aveþi proiecte care ar special pentru clienþii din domeniul
fi urmat sã fie lansate ºi le-aþi amânat public.

Am reuºit, pânã acum, sã securizãm majoritatea
locurilor de muncã ºi veniturile celor aproape
13.000 de angajati, am rãsplãtit suplimentar
eforturile colegilor cu expunere ridicatã ºi
suprasolicitare în aceastã perioadã".

În perioada urmãtoare, probabil
vom vedea o cerere mai mare de
soluþii pentru supraveghere video ºi
sisteme de back-up/cloud, VPN, video-conferinþã, call centere ºi aplicaþii pentru facilitarea ºi monitorizarea lucrului la distanþã, securitate ciberneticã.
Nu în ultimul rând, în condiþiile
crizei de azi, ºi nu mã voi referi
doar la industria de telecomunicaþii, trebuie sã ne aplecãm cu mai
mare atenþie asupra conceptului
”made in Romania” ºi sã îl susþinem, atât noi, la nivel antreprenorial, cât ºi statul.
Reporter: Cum au evoluat preþurile în domeniul în care activaþi?
Valentin Popoviciu: În aceastã
perioadã atât de dificilã pentru economie în ansamblu, responsabilitatea se traduce ºi prin grija faþã de pãstrarea unui raport just între calitatea
serviciilor ºi preþurile practicate.
Aºadar, preþurile nu au evoluat, ci
dimpotrivã. Am avut o abordare personalizatã a nevoilor de suspendare a
serviciilor sau amânare a plãþilor, în
cazul clienþilor care au fost impactaþi
de ordonanþele militare. În cazul
clienþilor corporate, focusul a fost ºi
este pe sprijinirea eforturilor acestora de a se adapta rapid la condiþiile

Am avut o abordare
personalizatã a
nevoilor de suspendare
a serviciilor sau
amânare a plãþilor, în
cazul clienþilor care au
fost impactaþi de
ordonanþele militare".
noi de business, utilizând expertiza
echipelor ºi optimizând resursele de
care dispunem acum. Am preferat sã
limitãm cât mai mult investiþiile sau
achiziþiile de echipamente/tehnologii conjuncturale ºi, pentru a þine costurile sub control, am cãutat soluþii
pentru eficientizarea soluþiilor de
care dispunem deja.
Reporter: Sunteþi satisfãcuþi de
cadrul legislativ din þara noastrã?
Valentin Popoviciu: Evoluþia
companiei noastre în cei 27 de ani de
existenþã, amploarea operaþiunilor
derulate în România, faptul cã am
ales sã ne listãm la Bursa de Valori
Bucureºti sunt dovezi ale faptului cã
þara noastrã a oferit un mediu economic propice dezvoltãrii business-ului nostru. Desigur, existã loc
de mai bine. Despre digitalizarea
sectorului public se vorbeºte suficient, nu voi mai insista asupra acestui aspect. Dar ne-am dori ca partea
de autorizare pentru dezvoltarea infrastructurii sã fie mai flexibilã. Regimul autorizãrilor, accesul la dome-

niul public, atât la nivel central, cât ºi
pe plan local, sunt câteva dintre
aspectele care pot fi îmbunãtãþite,
aºa cum vedem în celelalte þãri în
care operãm.
Reporter: Cum apreciaþi decizia autoritãþilor de amânare a lici-

taþiei 5G?
Valentin Popoviciu: Dat fiind
contextul, este pertinentã. Ne dorim
ca perioada aceasta de incertitudine
sã se încheie ºi sã ne întoarcem la o
perioadã predictibilã pentru dezvoltarea serviciilor viitoare.
Reporter: Ce cifrã de afaceri a realizat compania anul trecut ºi ce estimãri aveþi pentru 2020?
Valentin Popoviciu: În 2019,
operaþiunile globale ale companiei
-mamã, Digi Communications NV,
au atins cifra de 1,2 miliarde euro,
venituri în creºtere cu 14,2% faþã de
2018.
Activitãþile derulate în România
au generat 64% din veniturile consolidate, dar filiala din Spania a fost
”performer-ul” grupului, cu o
creºtere de 52,6% a veniturilor în
2019 faþã de 2018. Este dificil ºi hazardat sã facem o estimare acum, în
condiþiile în care toate pieþele pe care
activãm au fost, într-o mãsurã mai
micã sau mai mare, afectate de pandemie, iar analizele economice trate-

azã mai puþin problematica industriilor care nu au fost direct impactate.
Probabil vom avea o imagine mai
clarã dupã rezultatele pentru semestrul întâi al anului.
Reporter: Ce cotã de piaþã are
compania?
Valentin Popoviciu: Suntem liderul de piaþã al serviciilor de date
fixe ºi televiziune prin cablu, cu o
cotã de piaþã de peste 50% pe fiecare dintre aceste segmente. Pe
piaþa serviciilor de telefonie mobilã suntem lideri la portabilitate,
de la înfiinþarea serviciului în
2008 pânã în prezent, cu peste 2
milioane de numere de telefonie
mobilã portate, ºi suntem al patrulea operator, dupã cota de piaþã,
potrivit datelor comunicate de
ANCOM. În total, în România,
aveam peste 11,4 milioane de unitãþi generatoare de venituri (RGU)
sau servicii, la 31 decembrie 2019,
cei mai mulþi clienþi deþinând cel
puþin 2 servicii Digi.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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”Piaþa din România este foarte
competitivã ºi ofertantã”
(Interviu cu Claudiu Constantinescu, Regional Manager Endava Europa Centrala ºi de Est)
l Una dintre principalele oportunitãþi ale pandemiei este o accelerare a cererii pentru servicii de transformare digitalã, chiar ºi din partea companiilor
care nu se aflã în vârful valului tehnologic
Reporter: Cum ºi-a pus amprenta actuala crizã sanitarã asupra industriei de
IT&C?
Claudiu Constantinescu: La nivel
global, vedem un impact mai scãzut asupra pieþei IT&C, în raport cu alte domenii
de activitate. Pe mãsurã ce multe afaceri
existente sunt împinse cãtre spaþiul digital, au nevoie de mai multa tehnologie acestea adãugându-se firmelor noi care încep
acum sã ofere noi servicii adaptate acestui
context, care au, de asemenea, nevoie de
tehnologie. Totuºi, sunt ºi linii de activitate
care s-au oprit sau ºi-au încetinit activitãþile
considerabil în aceastã perioadã.
Endava continuã sã fie o afacere solidã
ºi ne menþinem operaþiunile curente, cu
toate cã în prezent toate activitãþile sunt
efectuate lucrând la domiciliu, iar trecerea
a fost realizatã foarte eficient, în doar câteva zile, în majoritatea centrelor noastre de
livrare. Acest lucru este posibil datoritã
culturii noastre, metodologiei de livrare
adaptabile, experienþei noastre digitale ºi
instrumentelor ºi sistemelor pe care le folosim deja pentru a interacþiona în proiectele noastre. Endava era deja o oragnizaþie
nativ digitalã înainte de criza actualã acum am trecut doar la munca de acasã
complet digitalizatã. Una dintre principalele oportunitãþi observate este o accelerare a cererii pentru servicii de transformare
digitalã, chiar ºi din partea companiilor
care nu se aflã în vârful valului tehnologic
(de la domenii precum FMCG, medical
sau logisticã). Transformarea digitalã este
unul dintre principalele servicii pe care le
oferim de mulþi ani, iar aplicabilitatea nu
este doar pe fluxurile IT, ci acoperã întreaga organizaþie partenerã - procese operaþionale, planificare bugetarã, prioritizarea
portofoliului, ajungând pânã la nivelul
echipelor ºi a funcþiilor de suport operaþional, concentrându-ne pe un model de
optimizare end-to-end. Aceastã transformare face organizaþia clientului mai adaptabilã la schimbãri în mediul lor de afaceri
ºi ajutã la punerea mai rapidã a produselor
ºi serviciilor pe piaþã – dar ºi o monetizare
mai rapidã.
O altã oportunitate în contextul actual
este dorinþa organizaþiilor, care se confruntã cu o scãdere a cererii, de a cãuta sã
optimizeze ºi sã reducã costurile, sã consume mai puþine resurse etc. Adesea, optimizarea implicã tehnologie ºi procese mai
eficiente. Lucruri pe care noi, cei de la
Endava, le facem cel mai bine! Ajutãm
clienþii sã identifice provocãrile, sã evalueze opþiunile, sã creeze sinergii ºi sã reimagineze relaþiile dintre oameni ºi tehnologie. Folosim automatizarea în cadrul
proceselor agile: testare, integrare ºi implementare continuã, precum ºi automatizarea proceselor operaþionale, începând
de la nivelul funcþional cu BPM ºi pânã la
nivelul de execuþie cu RPA, folosind diverse instrumente ºi platforme.
De asemenea, pe lângã oportunitãþile
ce vin din sectorul privat, la nivel global,
credem cã aceastã situaþie este o bunã
ocazie de a accelera digitalizarea în administraþia publicã, care este necesarã, ºi va
produce beneficii mult timp dupã actuala
perioadã de izolare. Digitalizarea este o
bunã mãsurã ce poate fi luatã de stat pentru a atenua recesiunea, aceastã investiþie
creând cerere pentru companii ºi profesioniºti specializaþi în zona de tehnologie, reorientaþi dinspre verticale de business care
au activitãþile oprite sau reduse temporar
(turism, HoReCa etc.).
Reporter: Care este evoluþia cererii, în
ultima perioadã?

cererea de servicii software ne permite sã
continuãm angajãrile în toate oraºele unde
suntem prezenþi. Specificul activitãþii
noastre este de a construi parteneriate de
lungã duratã cu clienþii noºtri ºi, de regulã,
contractele noastre sunt acorduri multianuale. Astfel, evoluþia globalã a companiei este mai previzibilã ºi mai stabilã. Pe
termen lung, este dificil de anticipat evoluþia pieþelor, aflându-ne probabil încã la
începutul acestei perioade de declin economic, în special în anumite zone geografice - cum ar fi Statele Unite. Deºi sectorul
IT nu este lovit direct în acest moment,
contaminarea este posibilã, deoarece economia globalã este foarte conectatã. Cheia
este gãsirea de soluþii pentru a continua pe
majoritatea, dacã nu toate, liniile noastre
de activitate în noi moduri. În prezent, ne
concentrãm sã-i ajutãm pe clienþii existenþi
ºi cei noi sã-ºi îndeplineascã obiectivele
de business.
Reporter: Cum rãspundeþi provocãrilor create de pandemia actualã?
Claudiu Constantinescu: Acum, mai
mult ca niciodatã, ne concentrãm sã asigurãm bunãstarea angajaþilor noºtri, reuºind
în acelaºi timp sã livrãm soluþii de calitate
cãtre clienþi. Prioritatea noastrã principalã
este pãstrarea siguranþei ºi respectarea tuturor mãsurilor de precauþie recomandate,
în beneficiul colegilor noºtri ºi a familiilor
acestora. Analizând business-ul ºi
uitându-ne pe diferite aspecte strict corelate cu direcþiile strategice ale grupului
nostru ºi a planului de continuare a activitãþii în situaþii de urgenþã, direcþia globalã
a companiei noastre nu se modificã. Abordarea noastrã end-to-end, de la idee la producþie, a fãcut ca serviciile oferite sã rãspundã provocãrilor activitãþii din aceastã
perioadã ºi sã livreze rezultate optime care
sã rãspundã eficient nevoii de schimbare
ºi adaptare a clienþilor noºtri. Aceste servicii sunt bazate pe un model de livrare
near-shore, deservind partenerii din întreaga lume, folosind capacitãþi de furnizare
de servicii software în zone cu fus orar
apropiat. Pentru fiecare zonã geograficã
avem prezenþã localã, combinatã cu centre near-shore. Aceastã abordare va continua cu ajustãrile deja realizate în cadrul
companiei (trecerea la munca de acasã, folosirea sistemelor virtuale existente, trecerea de la vizite la întâlniri virtuale, etc.).
România este o componentã esenþialã a
operaþiunilor noastre din EC (Europa
Centralã), care asigurã servicii cu valoare
adãugatã ridicatã. De asemenea, la nivel
local, ne-am concentrat pe un parteneriat
multianual cu Banca Transilvania prin
care am livrat prima aplicaþie de tip portofel-electronic din România (printre alte
proiecte) ºi suntem foarte activi în spaþiul
de consultanþã în domeniul PCI-DSS,
punând în valoare experienþa în livrarea
de sisteme financiare complexe în întreaga lume ºi asigurându-ne cã tranzacþiile
sunt realizate în siguranþã pentru fiecare
client. Toate aceste proiecte continuã integral. Accentul pe termen lung rãmâne acelaºi: redefinirea relaþiei dintre oameni ºi
tehnologie, consolidarea serviciilor cu valoare adãugatã ridicatã, dezvoltarea zonei
de excelenþã tehnologicã pentru soluþiile
noastre ºi menþinerea parteneriatelor strategice puternice pe care le avem cu clienþii
noºtri. Strategia noastrã este mai curând
concentratã pe calitatea livrãrii, pe susþinerea clienþilor noºtri în dezvoltarea din
mediul digital ºi pe oferta de soluþii pentru
business, noi fiind implicaþi pe întregul ciclu de dezvoltare al aplicaþiilor, de la analiza funcþionalã, arhitecturã software ºi

Abordarea noastrã end-to-end, de la idee la
producþie, a fãcut ca serviciile oferite sã rãspundã
provocãrilor activitãþii din aceastã perioadã ºi sã
livreze rezultate optime care sã rãspundã eficient
nevoii de schimbare ºi adaptare a clienþilor noºtri".
Claudiu Constantinescu: Subiectul
trebuie privit din douã unghiuri: piaþa serviciilor IT ºi piaþa forþei de muncã - evident, noi operãm în ambele, observãm ºi
ne adaptãm la evoluþia echilibrului dintre
cerere ºi ofertã. Am comentat deja puþin,
anterior, despre piaþa serviciilor IT. Pe
scurt, pânã acum, nu vedem un impact
major asupra peraþiunilor noastre; unele
activitãþi încetinesc (transportul de persoane, HoReCa, etc.), altele accelereazã
(FMCG, logisticã, medical, etc.). Din pãcate, pe piaþa forþei de muncã vedem deja
impactul. Unele companii au dificultãþi în
a face faþã crizei ºi se vãd efecte neplãcute
în limitarea extinderilor, unele încetiniri
ºi, uneori, reduceri temporare ale veniturilor persoanelor, sub diferite forme. Acest
efect nu este dramatic la nivelul pieþei globale, întrucât piaþa IT a fost destul de
„efervescentã” mai mulþi ani, iar acum
încetineºte puþin. Din acest punct de vedere, în Endava suntem norocoºi, pentru cã

date, la dezvoltarea completã, implementarea ºi întreþinerea de produse ºi
platforme.
Pe scurt, ADN-ul nostru nativ digital
ne-a ajutat sã ne adaptãm perfect la noile
circumstanþe ºi vom continua sã ne concentrãm pe toate proiectele existente, pe
toatã durata acestei crize ºi ulterior.
Reporter: Care sunt perspectivele pieþei pentru acest an?
Claudiu Constantinescu: Putem observa cã Asia ºi cea mai mare parte a Europei prezintã semne de restrângere a numãrului de cazuri noi ºi cred cã, începând cu
luna mai, vom vedea, probabil, relaxarea,
cel puþin parþialã, a unor mãsuri de izolare.
Acest lucru va avantaja economiile locale
ºi va ajuta la repornirea motoarelor economiei.
Aºa cum am precizat, nu preconizez un
impact major asupra industriei IT. Aceastã
piaþã a crescut chiar ºi în perioadele precedente de recesiune economicã - în prezent,

orice afacere este interconectatã cu tehnologia, iar acest lucru va rãmâne valabil ºi
în viitor - în special într-o lume din ce în ce
mai digitalizatã. Aº descrie aceastã perioadã ca fiind una bazatã mai curând pe
prudenþã ºi revizuirea aºteptãrilor. Pentru
restul anului, sper ca situaþia sã devinã mai
bunã în cursul verii ºi toamnei, dar, probabil, va trebui sã fim prudenþi pe mãsurã ce
intrãm în sezonul rece. Speranþa mea este
cã în perioada urmãtoare industria farmaceuticã sã aibã destul timp, în primul
rând, pentru a dezvolta medicamente
pentru tratarea persoanelor afectate, pentru ca mai apoi sã reuºeascã identificarea
unui vaccin.
Reporter: Provocãri ºi soluþii ale domeniului?
Claudiu Constantinescu: Una dintre
provocãrile din domeniul nostru este în jurul proiectelor de anvergurã ºi operaþiunilor complexe de livrare, care acum trebuie
mutate în întregime online, într-un timp
foarte scurt, dar ºi pãstrarea aceloraºi indicatori cheie de performanþã (ICP). Este o
provocare majorã, care acoperã multe
aspecte: cultura organizaþionalã, metodologia de livrare, gestionarea timpului, instrumente, sisteme, infrastructurã ºi altele.
Noi am reuºit sã facem acest lucru în 1-2
zile, în toate sediile, fãrã întreruperi ale
operaþiunilor, însã alte companii nu au
fost la fel de eficiente. Unele au trecut repede la munca de acasã, dar se confruntã
cu dificultãþi generate de adaptabilitatea
metodologiei de livrare, altele nu au experienþa necesarã gestionãrii programelor
complexe cu echipe virtuale, iar altele
sunt ºi mai puþin norocoase, pentru cã nu
au putut nici mãcar trece la munca de acasã, din cauza lipsei de echipament (laptopuri) sau de infrastructurã (angajaþii nu au
acces la o conexiune la internet fiabilã sau nu au niciun fel de conexiune la reþeaua globalã). Soluþia pentru aceastã provocare se aflã în elementele menþionate anterior, în special: culturã organizaþionalã,
metodologie de livrare ºi infrastructurã disponibilã. O altã provocare este legatã de
prevederile legale. În România, pentru ca
oamenii sã poatã lucra de acasã, trebuie sã
existe anumite condiþii definite de lege clauze contractuale de muncã, respectarea
cerinþelor de sãnãtate ºi securitate etc.
Din nou, în Endava, am fost pregãtiþi
pentru cã deja aveam un plan, bazat pe
munca de acasã, funcþional în toate sediile
noastre, iar elementele necesare erau, în
mare parte, implementate - prin urmare,
aceasta este o soluþie pe care deja o aveam.
Celelalte provocãri rãmân aceleaºi ca înainte de pandemie, una dintre ele fiind investiþiile în educaþie, la toate nivelurile,
pentru a susþine dezvoltarea IT rapidã ºi
impactul ulterior în acest domeniu, la nivelul întregii societãþi. Aici, existã douã
soluþii: parteneriatul firmelor din domeniu
cu sistemul educaþional de stat – susþinerea companiilor pentru a þine pasul cu cele
mai recente necesitãþi de pe piaþã ºi, în paralel, investiþiile în educaþie, finanþate exclusiv de companii sub formã de programe educaþionale interne sau sprijinirea
entitãþilor de formare specializate aflate
sub patronaj privat.
Reporter: Care este tabloul competiþiei din piaþã?
Claudiu Constantinescu: Piaþa din
România este foarte competitivã ºi foarte

ofertantã, având un potenþial excelent în
ceea ce priveºte competenþele în specialitãþile funcþionale, tehnice ºi de management. Deºi competenþele IT se dezvoltã pe
multe pieþe din Europa de Est ºi Asia, în
cele mai multe cazuri acestea sunt foarte
tehnice. În România, avem acces la consultanþi excelenþi specializaþi în domenii
de activitate complexe - mai ales pe piaþa
dezvoltatã din Bucureºti, dar ºi în oraºe de
nivel secundar(din perspectiva pieþei IT),
cum ar fi Cluj, Iaºi, Timiºoara ºi Braºov.
Cu investiþiile corespunzãtoare, vedem
chiar ºi oraºe de nivelul 3, care se dezvoltã
repede ºi dobândesc noi competenþe – iar
acest lucru este vizibil direct în centrele
noastre din Piteºti ºi Târgu Mureº.
Din punct de vedere tehnic, avem avantajul de a avea universitãþi de stat ºi private
recunoscute si cu experienþã; avem parteneriate atât cu organizaþii de formare IT
informale, dar ne ºi dezvoltãm propriile
programe de dezvoltare pentru a susþine
creºterea comunitãþilor IT în care suntem
prezenþi. Nu în cele din urmã, în ceea ce
priveºte dezvoltarea abilitãþilor de conducere, combinãm programele interne cu
abilitãþile pe care le gãsim pe piaþã.
Bucureºtiul este încã una dintre cele
mai mari ºi mai generoase pieþe ºi prezintã
câteva avantaje concurenþiale, atât în
România, cât ºi regiune (aº menþiona specialiºtii în zona de date, analiza funcþionalã specializatã pe mai multe domenii, AI,
BPM, CRM, ºi multe altele).
Clujul are un mare centru IT de mai
mulþi ani ºi continuã sã creascã foarte repede pentru noi, la fel ºi Timiºoara ºi
Braºov, în timp ce în partea de nord-est
avem Iaºi - care este, probabil, piaþa IT din
România cu cea mai rapidã dezvoltare din
ultimii ani. Unele companii îºi vor încetini
temporar creºterea în aceastã perioadã,
dar cred cã activitãþile lor vor fi reluate pe
mãsurã ce restul economiei îºi va reveni ºi
sunt sigur cã vom mai vedea câþiva noi jucãtori, care vor veni cu servicii inovatoare
ºi care vor profita (în mod pozitiv) de câteva avantaje specifice acestei recesiuni.
Reporter: România oferã un cadru juridic adecvat pentru dezvoltarea activitãþilor companiei dumneavoastrã?
Claudiu Constantinescu: Luând în
considerare situaþia actualã, România
fiind cea mai mare þarã în ceea ce priveºte
forþa de muncã angajatã de Endava ºi
având aici 7 centre de livrare, cred cã rãspunsul se subînþelege.
Ca întotdeauna, mai sunt posibile
îmbunãtãþiri, dar cred cã avem un mediu
bun pentru sectorul IT în România ºi acest
lucru va ajuta þara în diverse moduri: sã
devinã un centru pentru servicii de tehnologie de vârf, cercetare, dezvoltare ºi inovare, dezvoltarea de servicii complementare.
Sper ca Guvernul sã continue sã menþinã sau chiar sã îmbunãtãþeascã acest mediu prin investiþii în educaþia IT la toate nivelurile, investiþii directe în servicii ºi
platforme IT (acestea vor aduce ºi beneficii în sectorul public) ºi menþinerea scutirii de impozite cât mai mult timp posibil,
pentru a þine pasul cu mãsuri similare care
existã în þãrile învecinate.
Reporter: Care a fost cifra de afaceri
înregistratã de companie anul trecut ºi ce
aºteptãri aveþi pentru 2020?
Claudiu Constantinescu: Endava este

o societate înregistratã în Marea Britanie
ºi cotatã la bursa din New York ca emitent
privat strãin. Exerciþiul nostru financiar
începe la 1 iulie ºi se terminã la sfârºitul
lunii iunie.
Am finalizat primul an ca societate pe
acþiuni ºi în aceastã perioadã performanþa
noastrã a fost foarte bunã, continuând sã
creºtem pe toate pieþele verticale, precum
ºi în toate zonele geografice. Pentru exerciþiul financiar 2019, venitul a fost de
287,9 milioane de lire (326,65 milioane de
euro), ceea ce reprezintã o creºtere de
32,3% comparativ cu aceeaºi perioadã a
anului precedent.
La 31 decembrie 2019, Endava avea
6,267 de angajaþi în întreaga lume, comparativ cu 5,389 la sfârºitul anului 2018. O
mare parte din echipa globalã se aflã în
centrele de livrare din România - Braºov,
Bucureºti, Cluj, Iaºi, Piteºti, Târgu Mureº
ºi Timiºoara. Cât despre previziunile pentru acest exerciþiu financiar, nu putem sã
oferim declaraþii anticipative, pentru cã
societãþile comerciale cotate la bursã trebuie sã respecte standardul SOX.
Reporter: Cu ce servicii sunteþi prezenþi în piaþã?
Claudiu Constantinescu: Principala
ofertã de piaþã a companiei Endava acoperã servicii de transformare la nivel organizaþional, concentrate pe Agile ºi Digital.
Acestea au scopul de a ajuta organizaþia
client sã rãspundã mai repede la evolutiile
din mediul lor de afaceri ºi sã se adapteze
rapid la modificarea de context - ceea ce
este deosebit de relevant în perioade de recesiune, precum cea din contextul actual.
Folosim automatizarea în cadrul proceselor Agile: testare, integrare continuã, livrare continuã în producþie, etc., precum
ºi automatizarea proceselor operaþionale,
începând cu RPA(Automatizarea activitãþilor prin robotizare) ºi pânã la BPM (Managementul ºi gestionarea proceselor operaþionale de business). Strategia noastrã
end-to-end, de la idee la producþie a fãcut
ca serviciile oferite de Endava sã rãspundã
provocãrilor ºi sã obþinã eficienþã ºi transfromare acceleratã. Aceste servicii sunt
bazate pe un model de afaceri near-shore,
care serveºte clienþii din întreaga lume, cu
un accent pe Europa de Vest, þãrile nordice
ºi Statele Unite, folosind capabilitãþi de livrare aflate în zone cu un fus orar apropiat.
Pentru fiecare zonã geograficã avem o
prezenþã localã, combinatã cu centre de
tip near-shore.
Reporter: Câþi angajaþi aveþi?
Claudiu Constantinescu: La 31 decembrie 2019, Endava avea 6.267 de angajaþi în sediile din America de Nord ºi
Europa de Vest ºi centre de livrare în
România, Moldova, Bulgaria, Serbia,
Macedonia de Nord, Argentina, Uruguay,
Venezuela ºi Columbia. Nu putem oferi

Claudiu Constantinescu: Este o întrebare la care este puþin mai greu de rãspuns
unitar, pentru cã mediul de afaceri în sectoarele mentionate ale economiei nu este
aliniat la aceleaºi standarde ºi aceeasi
maturitate „digitalã”. De asemenea, în România, nu sunt disponibile studii independente relevante pe aceastã zonã.
Am colaborat cu bãnci ºi instituþii financiare mari din România ºi cred cã au o
poziþie bunã (aº mentiona BT si ING dar
mai sunt multe altele). Unele dintre ele se
aflã în avangarda revoluþiei digitale ºi
continuã sã inoveze în domeniu. Deci,
cred cã domeniile bancar ºi financiar sunt
bine plasate în era digitalã. Am observat
un nivel bun de digitalizare ºi în zona furnizorilor privaþi de servicii medicale - lucru care apare în mod natural, pentru cã îºi
doresc sã optimizeze eficienþa operaþionalã ºi sã ofere cele mai bune servicii clienþilor din portofoliu. Pe de altã parte, cred cã
suntem în urmã cu digitalizarea instituþiilor publice. Am observat progrese ºi aici
(ghiºeul.ro, alte portaluri, etc.), dar nu
sunt suficiente pentru o þarã membrã UE,
mai ales o þarã care este foarte puternicã în
domeniul IT. De asemenea, este necesarã
conectarea sistemelor ºi integrarea între
baze de date ºi servicii gânditã pentru a
simplifica, în principal, viaþa oamenilor ºi
în secundar a funcþionarilor ºi instituþiilor
care le opereazã.
Acum este un moment bun pentru a investi în aceastã zonã, atât pentru beneficiul imediat de a putea continua activitãþile economice cât timp suntem în izolare,
cât ºi pentru a ajuta la relansarea economiei, atrãgând aici profesioniºti ºi companii care trec printr-o scãdere a activitãþii în
alte zone.
Reporter: Care sunt avantajele ce plaseazã serviciile dumneavoastrã în fruntea
competiþiei?
Claudiu Constantinescu: Pe scrut,
cred cã toate elementele principale, care
ne menþin în fruntea competiþiei, vin din
obiectivele companiei ºi din cultura noastrã organizaþionalã. Ne concentrãm pe livrarea de soluþii end-to-end, de la idee la
producþie, dezvoltãm parteneriate pe termen lung cu clienþii noºtri pentru a înþelege provocãrile, nevoile ºi contextul în care
activeazã, creãm soluþii ºi strategii, implementãm ºi dezvoltãm platforme ºi aplicaþii, le facem disponibile, le menþinem ºi le
îmbunãtãþim pentru a asigura functionarea ºi dezvoltarea acestora pe termen lung.
Multe alte companii acoperã doar una sau
câteva din aceste zone, clientul fiind nevoit sã propunã soluþia - ºi, adesea, clienþii
nu au competenþe tehnologice foarte dezvoltate. Ajutãm clienþii sã îºi accelereze
capacitatea de inovare, atât în pieþele lor,
cât ºi în cadrul propriilor organizaþii. Cãutãm împreunã idei noi care utilizeazã teh-

România este o componentã esenþialã a operaþiunilor noastre din EC (Europa Centralã), care
asigurã servicii cu valoare adãugatã ridicatã".
detalii legate de numãrul angajaþilor din
România.
Reporter: Dezvoltarea tehnologiei,
vine, din pãcate, cu câteva riscuri noi asociate. Studiile indicã o creºtere a atacurilor
cibernetice. Credeþi cã þara noastrã este
pregãtitã sã se protejeze de acestea?
Claudiu Constantinescu: Orice tehnologie vine cu riscuri noi - dar riscurile
sunt ºi mai mari dacã nu þinem pasul cu
tehnologia de ultimã orã. Cred cã România este bine pregãtitã sã reziste atacurilor ºi am ajutat ºi alte þãri în materie de securitate ciberneticã (aº aminti aici doar
Ucraina, în contextul ajutorului oferit de
UE). Avem companii locale foarte puternice, recunoscute la nivel internaþional,
care oferã servicii ºi platforme în acest
domeniu, dar ºi companii internaþionale
cu centre de excelenþã în România - aici
putem aminti Bitdefender, Avira ºi multe
altele. De asemenea, avem expertizã în
România pentru a lupta împotriva fraudelor, spãlãrii de bani ºi pentru a optimiza
securitatea tranzacþiilor cu cardul, protejând împotriva utilizãrii necorespunzãtoare a informaþiilor personale. Am menþionat deja printre serviciile oferite local
de Endava consultanþa PCI DSS.
Foarte important de menþionat este faptul cã facem parte din UE ºi aplicãm toate
standardele de protecþie convenite la nivel
internaþional (PCI DSS, RGPD, acorduri
pentru lupta împotriva spãlãrii banilor ºi
multe altele). Acesta este ºi unul dintre
motivele pentru care suntem atât de bine
poziþionaþi pentru a fi unul dintre centrelel
IT ale Europei.
Multe dintre sectoarele economiei,
cum ar fi sistemul bancar, sistemul financiar, medical etc., urmeazã digitalizarea
sistemelor pe care le folosesc.
Reporter: Unde este România pe harta
europeanã a digitalizãrii?

nologia în diferite moduri ºi apoi îi sprijinim sã schiþeze ºi sã proiecteze sisteme de
înaltã calitate, gata de producþie, care sã livreze valoare comercialã realã. Ne concentrãm pe oameni, suntem pasionaþi sã
înþelegem cum ºi de ce utilizatorii noºtri
vor sã interacþioneze cu un produs sau un
serviciu ºi punem aceste cunoºtinþe în centrul a tot ce construim pentru a permite utilizatorilor sã profite din plin de toatã interacþiunea cu aceºtia, produsul sau serviciul lor. Þintim mereu excelenþa tehnicã:
inginerii noºtri proiecteazã ºi construiesc
platforme tehnologice flexibile, scalabile
ºi accesibile pentru a susþine activitatea ºi
clienþii acestora într-un mod optim, permiþându-le sã livrreze produsele mai repede, sã îºi amplifice capacitatea de rãspuns
ºi sã îºi sporeascã calitatea pentru clienþii
pe care îi deservesc. În cuvintele directorului nostru executiv, John Cotterell: „În
ultimele douã decenii, Endava a redefinit
interacþiunea oamenilor cu tehnologia ºi
lumea din jurul lor, combinând strategii de
produs ºi tehnologie, experienþe inteligente ºi inginerie de talie mondialã pentru a ne
ajuta clienþii sã devinã mai deschiºi, mai
adaptabili ºi mai eficienþi.”
Reporter: Ce ar trebui sã facã autoritãþile pentru ca þara noastrã sã se dezvolte
digital astfel încât sã se reducã diferenþele faþã de membrii din afara Uniunii Europene?
Claudiu Constantinescu: În primul
rând sã continue ºi sã accelereze investiþiile în educaþie la toate nivelurile ºi sã adauge elemente de educaþie tehnologicã încã
din anii de început. Apoi este transformarea digitalã care este unul dintre sectoarele
ce poate fi un motor pentru redresarea
economicã, atât pe parcursul acestei perioade, cât ºi dupã - ºi mã refer, în special,
la digitalizarea administraþiei publice.
Reporter: Vã mulþumesc! n
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Sunt necesare investiþii
în infrastructura IT pentru
lucrul de acasã
(Interviu cu Alexandru Lãpuºan, CEO Zitec)
Problematica sectorului IT&C în perioade de crizã (economicã,
sanitarã...), paºii de urmat pentru industrie, digitalizarea serviciilor publice, oportunitãþile ºi multe alte chestiuni interesante din
domeniu au fost abordate de Alexandru Lãpuºan, CEO ºi
co-fondator Zitec, în cadrul interviului de mai jos.
Reporter: Ce avantaje ºi ce dezavantaje are sectorul de IT&C din
criza Coronavirus?
Alexandru Lãpuºan: Similar
cu ce s-a întâmplat în timpul crizei
economice din 2008, vedem ºi
astãzi o suspendare temporarã a
deciziilor de achiziþie, în mai toate
achiziþiile ne-esenþiale pentru o
companie. Este normal sa vedem
acelaºi fenomen ºi în cazul serviciilor de dezvoltare software. Este
o reacþie normalã a managerilor la
volatilitatea din aceste luni. În cazul serviciilor de digital marketing
impactul a fost mult mai mare,
deoarece comportamentul consumatorilor s-a modificat dramatic,
multe campanii nemaifiind eficiente. Pe de altã parte, consider cã
este un moment bun de comunicare, oamenii au nevoie de ºtiri pozitive ºi de optimism, iar companiile
au ºansa sã se concentreze în aceastã direcþie ºi sã beneficieze de aceastã oportunitate. De asemenea
este un moment bun pentru a lansa
produse ºi abordãri noi, atât timp
cât se suprapun cu tendinþele de
consum din aceastã perioadã. Vorbim de o crizã atipicã pentru generaþia noastrã. Dacã evoluþia pandemiei nu dã semne de încetinire, distanþarea socialã va continua.
Astfel, obiceiurile noastre de zi cu
zi, inclusiv cele de consum se schimbã, iar comunicaþiile la distanþã sau
cumpãrãturile online vor deveni
indispensabile. Toate acestea presupun investiþii în IT, prin urmare

babil minimum douã luni. Pentru
proiectele care depindeau direct de
zona de comerþ ºi mai ales de comportamentul consumatorilor, e foarte posibil ca acesta sã dureze mai
mult, poate 6-12 luni, pânã s-ar putea reveni la obiceiurile de consum
cu care eram familiarizaþi pânã
acum.
Reporter: Vedeþi riscuri care
v-ar putea afecta proiectele pregãtite?
Alexandru Lãpuºan: Momentan nu avem motive sã credem cã în
proiectele pregãtite existã riscuri
majore, iar pe un orizont mediu de
timp ne aºteptãm la rezultate foarte
bune, inclusiv pentru luna aprilie,
aºa cum au fost cele pe luna martie.
Vom continua procesul de recrutare de la distanþã pentru extinderea
echipei, inclusiv pentru poziþiile
tehnice. În ceea ce îi priveºte pe
partenerii noºtri, am discutat încã
de la debutul crizei care este impactul pe care îl resimt asupra afacerilor lor, asupra planurilor de
dezvoltare software, a bugetelor
alocate activitãþilor de marketing ºi
cum pot trece mai uºor peste aceastã perioadã fãrã sã resimtã consecinþele economice.
Reporter: Cum a evoluat pânã
acum piaþa pe care activaþi ºi ce
perspective vedeþi pentru acest an?
Alexandru Lãpuºan: Credem
în continuare cã piaþa de IT o sã
creascã. Faptul cã oamenii lucreazã de acasã în aceastã perioadã a
demonstrat firmelor cã este nevoie

Sectorul de e-commerce cu siguranþã va creºte
puternic în perioada urmãtoare. Inclusiv jucãtorii
clasici, offline, care vindeau înainte de crizã
undeva pe la 5-10% prin magazinul online, ºi nu
au avut o strategie bine definitã privind digitalul,
cred cã acum îºi vor recalcula prioritãþile ºi vor
aloca o mai mare importanþã vectorului online".

mã aºtept ca întregul sector IT sã
fie pe un trend ascendent în urmãtoarea perioadã. Mai mult decât
atât, pe toatã durata crizei va trebui
sã analizãm cât mai pragmatic fiecare situaþie pentru a vedea oportunitãþile, care cu siguranþã existã
într-o formã sau alta.
Reporter: Cum percepeþi cererea din piaþã, în ultimele luni?
Alexandru Lãpuºan: Majoritatea companiilor, mai ales cele impactate direct de crizã, dar ºi cele
impactate indirect sau chiar neimpactate au intrat într-o notã de amânare a deciziilor bugetare pentru a
putea avea o imagine mai clarã asupra modului în care le vor fi afectate veniturile în perioada urmãtoare.
Prin urmare, ºi decizii care erau
aproape de finalizare, fie cã vorbim de contracte de prestãri servicii sau investiþii, au trecut într-un
mod de stand-by care va dura pro-

sã trateze mai serios acest mod de
lucru de la distanþã. Prin urmare,
cred cã se va investi mai mult în infrastructura IT necesarã pentru lucrul de acasã. Iar aici nu mã refer
numai la softuri de conferinþe,
înseamnã ºi aplicaþii sau soluþii
back-office care sã permitã companiilor un mod de lucru mai eficient
la distanþã. De asemenea, sectorul
de e-commerce cu siguranþã va
creºte puternic în perioada urmãtoare. Inclusiv jucãtorii clasici, offline, care vindeau înainte de crizã
undeva pe la 5-10% prin magazinul online, ºi nu au avut o strategie
bine definitã privind digitalul, cred
cã acum îºi vor recalcula prioritãþile ºi vor aloca o mai mare importanþã vectorului online, pentru cã
urmeazã o perioadã în care se va
comanda mai mult de acasã ºi se va
plãti mai mult electronic, cu cardul.

Din pãcate, evident cã firmele de
IT cu expunere pe zonele afectate
precum HoReCa (hoteluri, restaurante), vor fi în continuare afectate
pentru cã nu mã aºtept ca în acest
sector sã asistãm la o revenire rapidã. Cred cã oamenii vor fi mai calculaþi în urmãtoarea perioada ºi reticenþi în a-ºi cheltuii economiile
mai ales în cãlãtorii peste graniþã.
Reporter: Cu ce probleme vã
confruntaþi în activitatea zilnicã?
Alexandru Lãpuºan: În primul
rând, dinamica pieþei muncii din
România. Cererea de forþã de muncã în domeniul IT rãmâne în continuare ridicatã. Cu atât mai mult din
perspectiva lucratului de acasã, ºi
firmele vestice vor fi poate mai dispuse sã lucreze cu specialiºtii din
România în regim remote, ceea ce
va pune o presiune mai mare pe
companiile locale. Problema noastrã de lipsã de talente comparativ
cu cererea de talente se va accentua, ceea ce va duce din nou la
creºterea salariilor ºi, implicit, la
creºterea costului forþei de muncã
din IT. Totodatã, vom asista la o
scãdere a competitivitãþii în cazul
firmelor româneºti care au nevoie
sã cumpere servicii de IT, pentru cã
orice va presupune consultanþã ºi
soluþii personalizate va fi mai
scump.
Reporter: Oferã þara noastrã un
cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei
dumneavoastrã?
Alexandru Lãpuºan: Pe de o
parte credem într-o piaþã liberã ºi
un stat neintervenþionist. Pe de altã
parte, avem un dezavantaj clar faþã
de state din zonã precum Polonia
sau Bulgaria, þãri cu care concurãm
de multe ori direct în ceea ce înseamnã produsele ºi serviciile de IT
pe piaþa internaþionalã, ºi ale cãror
Guverne oferã mãsuri de stimulare
pentru piaþa de IT. În prezent, primim o jumãtate din ce presupunea
iniþial deducerea fiscalã pentru IT,
ºi se vehiculeazã cã ºi aceasta va fi
eliminatã în curând. Dacã celelalte
state oferã mãsuri mult mai bune
pentru a atrage proiecte, investitori
ºi talente, iar noi nu le avem, este
evident din start nu vom mai fi
competitivi în context internaþional. Într-o comparaþie a þãrilor vecine ºi concurente în aceastã piaþã
globalã, România se va diferenþia
negativ, prin lipsa oricãrei politici
de susþinere a IT-ului.
Reporter: Cu ce rezultate finan-

ciare aþi încheiat anul trecut?
Alexandru Lãpuºan: Am
încheiat anul 2019 cu o cifrã de afaceri de circa 7 milioane de euro, o
creºtere de 34% faþã de rezultatele
obþinute în 2018. Am continuat,
astfel, o serie de zece ani de succes
pentru Zitec, în care creºterea
anualã a afacerilor a fost, în medie,
de 24%. Sperãm ca în acest an sã
avem o creºtere procentualã similarã celei de anul trecut, de peste
30%.
Reporter: Cu ce servicii veniþi
în piaþã ºi ce aveþi în pregãtire?
Alexandru Lãpuºan: Pentru
anul acesta mizãm pe dezvoltarea
ºi creºterea produselor proprii:
”Regista” ºi ”Mirro”, dar ºi pe consolidarea poziþiei în topul furnizorilor de servicii de digital marketing.
Primul produs propriu din portofoliul nostru, ”Regista”, este lider
pe piaþã pe segmentul aplicaþiilor
de registraturã ºi managementul
documentelor în administraþia publicã localã. Susþinem activ digitalizarea instituþiilor publice, reducerea eternei birocraþii la minimum
ºi simplificarea comunicãrii dintre
cetãþean ºi instituþiile publice.
Pânã în prezent, aplicaþia dezvoltatã de noi a ajutat la eficientizarea
activitãþii interne din peste 500 de
instituþii publice ºi companii private din 40 de judeþe din þarã.
Pentru a sprijini ºi accelera procesul de digitalizare în special în
contextul actual, am anunþat de
curând cã oferim autoritãþilor locale trei luni de licenþã gratuitã pentru aplicaþiile de Managementul
documentelor ºi e-Guvernare ale
aplicaþiei ”Regista”.
Cel de-al doilea produs dezvoltat in-house este ”Mirro”, prima
soluþie completã de performance
management din þarã, lansatã anul
trecut. Putem spune cã ”Mirro”
este rezultatul experienþei noastre
de aproape 17 ani ca angajatori de
top în industria de IT. Am dezvoltat
”Mirro” pentru a stimula productivitatea echipelor ºi a încuraja feedback-ul în timp real, sugestiile de
îmbunãtãþire ºi, în general, comunicarea între colegi. Totodatã, pentru companiile interesate de simplificarea lucrului de acasã, impus
de condiþiile dificile actuale, oferim timp de trei luni acces gratuit la
aplicaþia ”Mirro”.
În ceea ce priveºte divizia noastrã de digital marketing, aceasta a

avut o creºtere semnificativã anul
trecut, fapt pentru care ne-am mãrit
echipa de la 6 specialiºti la începutul anului trecut la 16 specialiºti
cu certificãri Google AdWords ºi
Google Analytics pentru a acoperi
creºterea constantã a numãrului de
clienþi. Pentru anul în curs avem
noi parteneriate atât cu clienþi din
România, cât ºi din strãinãtate, în
care mizãm foarte mult pe soluþii
personalizate adaptate obiectivelor
lor de performanþã.
Marele avantaj al faptului cã divizia Zitec de Digital Marketing
funcþioneazã ca o agenþie de digital
integratã într-o companie de tehnologie, este cã avem o abordare 360
grade – toatã paleta de servicii ce
poate deservi un client: de la strategie la lansarea pe piaþã. În plus,
echipa de online marketing lucreazã cu clienþi din mai multe þãri din
Europa ºi Statele Unite, iar experienþa internaþionalã ne aduce un
plus de know-how relevant ºi rar
pe piaþa localã.
Reporter: Cât aþi bugetat sã
cheltuiþi pentru investiþiile din
acest an?
Alexandru Lãpuºan: Pentru
2020 avem în plan investiþii de circa 1 milion de euro, din care
300.000 de euro vor fi distribuiþi
pentru cursuri, certificãri, infrastructurã hardware ºi software, iar
700.000 euro în dezvoltarea produselor proprii Zitec.
Reporter: Cu ce avantajele vin
produsele Zitec în piaþã, faþã de
cele ale concurenþei?
Alexandru Lãpuºan: Cred cã
în primul rând experienþa pe care
am dobândit-o în cei aproape 17
ani de activitate ºi faptul cã suntem
una dintre puþinele companii româneºti certificatã Microsoft Application Development, Microsoft
Gold Cloud Platform, Amazon
AWS Technology Partner ºi Google Cloud Partner, precum ºi singura companie româneascã Partener
Magento ºi unic furnizor în România al platformei de soluþii e-commerce în cloud VTEX.
De asemenea, menþinem o legãturã foarte strânsã ºi dezvoltãm
parteneriate strategice cu clienþi
care se aflã în plin proces de trans-

bancar, fiscal, sanitar etc., urmãresc digitalizarea sistemelor în care
activeazã. Cum ne situãm faþã de
þãrile dezvoltate din Europa, pe
harta digitalizãrii?
Alexandru Lãpuºan: România
se situa în 2019 pe ultimul loc în
ceea ce priveºte gradul de digitalizare la nivelul serviciilor publice în
rândul statelor din Uniunea Europeanã, potrivit clasamentului realizat de DESI. Raportul analizeazã
opt indici, precum gradul de interacþiune online al utilizatorilor cu
administraþiile publice, mãsura în
care diferite cereri pot fi soluþionate online sau accesul rapid la informaþie. Cred cã acum, în contextul
în care ne aflãm cu toþii, se simte
cel mai acut aceastã lipsã de digitalizare în rândul autoritãþilor ºi
instituþiilor publice. Odatã cu distanþarea socialã ºi limitarea deplasãrilor, toate interacþiunile dintre cetãþeni ºi funcþionarii publici
trebuie sã se desfãºoare electronic, indiferent cã vorbim de cereri
pentru eliberarea unor documente
sau de posibilitatea de a face sesizãri online.
Prin ”Regista” am încercat sã
acoperim aceastã nevoie. O bunã
parte dintre instituþiile publice au
înþeles cât este de importantã transformarea digitalã pentru activitatea lor, celelalte probabil vor trebui
sã se conformeze odatã cu evoluþia
crizei.
Reporter: Ce ar trebui sã facã
autoritãþile pentru ca þara noastrã
sã se dezvolte din punct de vedere
digital ºi sã reducem decalajele
faþã de statele din Uniunea Europeanã?
Alexandru Lãpuºan: Chiar ºi
acum, în al doisprezecelea ceas,
este un moment bun ca autoritãþile
sã introducã o serie de politici de
sprijinire ºi de accelerare a digitalizãrii. Un prim pas a fost decizia
statului de a solicita instituþiilor
publice o rezolvare electronicã a
solicitãrilor din partea cetãþenilor.
Conform articolului 6 din OUG
38/2020, intratã în vigoare începând cu data de 7 aprilie 2020, autoritãþile ºi instituþiile publice sunt
obligate sã punã la dispoziþia cetãþenilor portaluri online pentru pri-

Pentru 2020 avem în plan investiþii de circa

1 milion de euro

,
din care 300.000 de euro vor fi distribuiþi pentru
cursuri, certificãri, infrastructurã hardware ºi
software, iar 700.000 euro în dezvoltarea
produselor proprii Zitec".

formare digitalã din industrii variate, atât la nivel naþional, cât ºi internaþional. În plus, prin proiectele
pe care le dezvoltãm în peste 15 þãri
de pe trei continente beneficiem de
o experienþã internaþionalã ºi de
acces la tehnologii nou lansate,
înainte de a fi disponibile pe piaþa
din România.
Reporter: Câþi angajaþi aveþi în
România?
Alexandru Lãpuºan: În prezent, din echipa Zitec fac parte 170
de colegi în ambele sedii, din Bucureºti ºi Braºov.
Reporter: Multe dintre sectoarele economiei, printre care cel

mirea documentelor electronice.
Acest lucru simplificã extraordinar
de mult relaþia funcþionar-cetãþean,
cât ºi activitatea funcþionarilor publici, prin reducerea birocraþiei,
dar ºi limitarea totalã a deplasãrilor
prin comunicarea la distanþã.
În ceea ce priveºte companiile
private, acestea ar trebui sã beneficieze de vouchere pentru digitalizare din partea statului, stabilite în
funcþie de dimensiunea ºi de industria în care activeazã, ºi care sã le
permitã sã opereze de la distanþã,
sã poatã vinde online ºi astfel sã le
asigure funcþionalitatea.
Reporter: Mulþumesc! n
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TELECOMUNICATII

”Criza Coronavirus este
ºi un moment ce poate
aduce oportunitãþi”
(Interviu cu Miroslav Majoros, CEO Telekom Romania)
O crizã de tipul celei pe care o parcurgem este un eveniment prin
care nimeni nu-ºi doreºte sã treacã, însã, cu toate acestea, este
ºi un moment care poate aduce oportunitãþi, considerã Miroslav
Majoros, CEO Telekom Romania. Printre altele, domnia sa ne-a
spus, într-un interviu, cã, în aceastã perioadã, a existat o
creºtere a cererii de la clienþi pentru servicii fixe ºi mobile ºi a
estimat, pentru urmãtorul interval de timp, creºteri ale traficului
de bandã largã fixã ºi ale traficului de bandã largã mobilã.
Reporter: Cum este afectatã
piaþa de IT&C de criza Coronavirus?
Miroslav Majoros: Compania, la
fel ca întreaga industrie telco, se
aflã acum într-o situaþie relativ stabilã, în care serviciile noastre - fixe
ºi mobile, înregistreazã o cerere în
creºtere din partea clienþilor, datã
de modificarea nevoilor lor. Cu toate acestea, ca toate companiile, ne
confruntãm cu riscuri specifice crizei ºi ne asigurãm cã luãm toate
mãsurile necesare pentru contracararea efectelor sale. În aceastã perioadã a existat o creºtere a cererii
de la clienþi pentru servicii fixe ºi
mobile.
Reporter: Sunt influenþate planurile de investiþii de noua crizã?
Miroslav Majoros: Într-adevar,
unele dintre proiecte au fost impactate, ºi vã dau un exemplu în acest
sens: pe 6 aprilie am lansat oferta
Smart Stick TV pentru clienþii rezi-

funcþionarea reþelei în parametri
optimi.
Reþeaua Telekom Romania este
bine dezvoltatã ºi dimensionatã
pentru a asigura continuitatea serviciilor în domenii critice, cum ar fi
autoritãþile, clinicile ºi spitalele, ºi
pentru a face faþã traficului de date
sporit la nivel naþional, având în
vedere adoptarea telemuncii de cãtre tot mai multe companii, dar ºi
nevoia de a ne informa.
Dacã vor exista blocaje, suntem
pregãtiþi sã intervenim, astfel încât
activitatea sã se desfãºoare în parametri normali.
Reporter: Cum caracterizaþi
competiþia din piaþã?
Miroslav Majoros: Observ cã
în acest moment suntem cu toþii
conºtienþi de rolul nostru de furnizori de conectivitate pentru companii ºi persoane fizice: oamenii se
uitã la televizor pentru a rãmâne informaþi, îi sunã pe cei dragi, priete-

Telekom Romania a înregistrat, în 2019, venituri
totale de 980 milioane de euro, în urcare cu 5%
faþã de 2018, iar EBITDA a crescut cu 29%, la
178 milioane de euro".

denþiali, cu avantaje multiple pentru aceºtia. Iniþial, în planurile pentru 2020, aceastã ofertã urma sã fie
lansatã în varã, însã criza coronavirus a schimbat comportamentul ºi
nevoile românilor, astfel cã am
grãbit lansarea sa. Pachetul Smart
Stick TV reprezintã o soluþie rapidã ºi foarte ieftinã în aceastã perioadã de izolare de a transforma, cu
efort minim, un televizor cu ecran
plat într-unul smart pentru a avea
acces la informaþie relevantã ºi divertisment.
O crizã de tipul celei pe care o
parcurgem este un eveniment prin
care nimeni nu-ºi doreºte sã treacã;
cu toate acestea, este ºi un moment
care poate aduce oportunitãþi.
Rãmânem conectaþi la nevoile
clienþilor noºtri, analizãm contextul actual ºi încercãm sã le oferim
cele mai bune soluþii.
Încheiem satisfacator trimestrul,
însã mai multe informatii pot fi furnizate dupã ce vom avea o situaþie
consolidatã pentru aceastã perioadã.
Reporter: Care sunt obstacolele
pe care le întâlniþi în activitatea
dumneavoastrã?
Miroslav Majoros: Pentru urmãtoarea perioadã, estimãm
creºteri ale traficului de bandã
largã fixã ºi ale traficului de bandã largã mobilã. Monitorizãm
îndeaproape evoluþia traficului ºi
luãm mãsurile necesare pentru

ni, parteneri de afaceri, acceseazã
internetul.
Noi, Telekom, ne-am asumat misiunea de a þine România conectatã. Ne punem în slujba românilor
resursele ºi know-how-ul, pentru a
rãspunde cât mai bine ºi în timp
real nevoilor lor în aceastã perioadã dificilã.
Reporter: Vã aºteptaþi la noi intrãri/exituri/fuziuni/achiziþii pe
piaþa de profil?
Miroslav Majoros: Piaþa de telco româneascã este maturã, însã
oricând pot apãrea noutãþi în dinamica sa.
Reporter: Cum apreciaþi cadrul

Sper cã 2020 va fi un
an fãrã schimbãri
legislative majore, în
contrast cu ultimii doi
ani, în care a fost
foarte greu sã ne
planificãm ºi sã ne
punem strategia în
practicã" .

legislativ din þatra noastrã?
Miroslav Majoros: Industria
telecom localã s-a confruntat, în
ultimii ani, cu multe provocãri legate de costuri tehnologice, mãsuri legislative ºi schimbãri neaºteptate în politica fiscalã. Nu a fost
uºor sã facem faþã acestor provocãri. A trebuit sã ne regândim ºi sã
ne adaptãm planurile de investiþii,
pentru a putea depãºi aceste perioade dificile.
Sper cã 2020 va fi un an fãrã
schimbãri legislative majore, în
contrast cu ultimii doi ani, în care
a fost foarte greu sã ne planificãm
ºi sã ne punem strategia în practicã.
Reporter: Care sunt tendinþele
pe piaþa smartphone-urilor?
Miroslav Majoros: Smartphone-urile astãzi ne þin conectaþi, mai
mult ca oricând, cu informaþia, în
special în contextul actual, când
suntem nevoiþi sã lucrãm ºi sã învãþãm de acasã, sã pãstrãm distanþa
socialã, dar totuºi sã fim conectati
în fiecare moment.
Este o perioadã care relevã cât de
importantã este evoluþia tehnologicã ºi a specificaþiilor smartphone-urilor. Vorbim de ecrane mari,
de putere mare de calcul, specificaþii disponibile atât pe modelele
flagship, cât ºi la cele affordable,
fapt care ne permite sã oferim tuturor clienþilor soluþiile tehnologice
cele mai avansate.
Mai mult, este o perioadã în care
traficul de date este crescut, iar reþeaua 4G Telekom face faþã cu brio
acestui peak de consum, dovedind
încã o datã eficienþa investiþiilor în
calitatea reþelei.
Un alt beneficiu al clienþilor Telekom este faptul cã noi oferim, de
ceva timp de altfel, internet nelimitat. Pe de-o parte, accesul la inter-

În perioada ce a urmat declarãrii stãrii de urgenþã, Telekom Romania nu a luat vreo decizie comercialã de
modificare a preþurilor, ba din contrã, a venit în sprijinul persoanelor fizice ºi juridice, prin lansarea unor
pachete unice pe piaþa româneascã de telecomunicaþii, ne-a explicat Miroslav Majoros. Acesta ne-a spus
cã, pentru clienþii rezidenþiali, oferta Smart TV Stick,
care transformã orice televizor cu ecran plat in smart
tv, include acces la 47 de canale TV online relevante
pentru români (ºtiri, sport, muzicã, filme), disponibile
prin intermediul platformei Telekom TV ºi dispozitivului Google Chromecast, care permite utilizatorilor
sã redea conþinutul aplicaþiilor de pe smartphone, direct pe ecranul televizorului. Oferta este valabilã în
douã variante de preþ: la 2 euro/lunã, cu 47 de canale
incluse ºi la 5 euro/lunã, cu 71 de canale, incluse
timp de 24 de luni. Dispozitivul Chromecast este oferit în chirie cu reducere 100% pe întreaga perioadã
contractualã.

net nelimitat acoperã nevoia clienþilor de a fi conectaþi ºi de a consuma conþinut online, iar pe de altã
parte potenþeazã capacitãþile tehnologice ale smartphone-urilor, favorizând nevoia de specificaþii din
ce în ce mai sofisticate.
Reporter: Ce cifrã de afaceri a
realizat compania anul trecut ºi ce
estimãri aveþi pentru 2020?
Miroslav Majoros: Telekom
Romania a înregistrat, în 2019, venituri totale de 980 milioane de
euro, în urcare cu 5% faþã de 2018,
iar EBITDA a crescut cu 29%, la
178 milioane de euro.
Continuãm sã ne concentrãm pe
nevoile clienþilor noºtri ºi sã implementam strategia de transformare;
suntem încrezãtori cã vom putea
raporta evoluþii pozitive ºi pentru
anul 2020.
Cheia succesului este sã acþionãm raþional, sã luam decizii curajoase dacã este necesar ºi sã rãmânem întotdeauna orientaþi cãtre
clienþi.
Reporter: Care sunt proiectele
investiþionale pe care urmeazã sã le
implementaþi?
Miroslav Majoros: Una dintre
prioritãþile noastre pentru anul
2019 a fost simplificarea ca direcþie strategicã, care ne permite
creºterea sustenabilã a business-ului pe termen lung. Simplificarea se va reflecta asupra tuturor
zonelor din organizaþie, de la portofoliul comercial pânã la modul în
care lucrãm ºi relaþionãm cu clienþii noºtri.
În acelaºi timp, investim în capabilitãþi pentru viitor. Spre exemplu,
în anul precedent am îmbunãtãþit
performanþele digitale ale companiei, dublând procesele de automatizare prin intermediul roboþilor în
12 luni ºi vom continua sã facem

acest lucru ºi pe parcursul acestui
an.
Continuãm sã investim în îmbunãtãþirea reþelei, tehnologiei ºi a
noilor metode de a creºte satisfacþia clienþilor noºtri prin oferte inovatoare. Ne dorim sã creãm oferte
care sã rãspundã nevoilor ºi cerinþelor acestora, la preþuri atractive.
În acest sens, este important un
control disciplinat al costurilor ºi

Telekom în faþa concurenþei, ca
format al pachetelor de servicii?
Miroslav Majoros: Vrem sã
înþelegem rapid problemele clienþilor pentru a propune soluþii viabile. Astfel, încercãm sã pãstrãm
contactul cu clienþii noºtri, sã le
identificãm, în timp real, nevoile,
sã rãmânem flexibili ºi empatici,
iar acest mod de a funcþiona ne oferã ºansa de a fi alãturi de ei oferindu-le soluþii reale, cu aplicabilitate
imediatã.
Vã dau un exemplu: în martie
am rulat un studiu asupra companiilor ºi am aflat cã peste 80% dintre ele nu deþin toate instrumentele
necesare pentru a-ºi desfãºura activitatea în condiþiile actuale, peste jumãtate au adoptat work from
home ºi peste 40% cãutau activ soluþii digitale. Am rãspuns imediat
nevoilor lor cu pachetul “Continuitatea afacerii”, prin care orice
companie poate beneficia de servicii gratuite de comunicaþii, audio-video de conferinþe ºi de securitate ciberneticã, în functie de necesitãþile sale.

Smartphone-urile astãzi ne þin conectaþi, mai mult
ca oricând, cu informaþia, în special în contextul
actual, când suntem nevoiþi sã lucrãm ºi sã
învãþãm de acasã, sã pãstrãm distanþa socialã,
dar totuºi sã fim conectati în fiecare moment".

al managementului numerarului.
2020 este marcat de pandemia de
coronavirus ºi, în acest context, noi
am regândit ofertele pentru clienþii
rezidenþiali ºi persoane juridice,
astfel încat sã oferim soluþii reale
nevoilor lor actuale.
Reporter: Cu ce avantaje vine

Clienþii care se aboneazã în perioada 6 aprilie 2020 –
17 mai 2020 la serviciul de televiziune de la Telekom
beneficiazã de 50% reducere din costul abonamentului, timp de ºase luni, HBO ºi HBO GO incluse 12 luni ºi
de oferta Smart TV Stick, fãrã costuri suplimentare,
împreunã cu livrarea gratuitã la domiciliu a dispozitivului Google Chromecast Smartphone în rate, împreunã
cu abonamentul Mobil 6, pentru 24 de luni, la 9
euro/lunã, în primele 12 luni de la portare, ne-a mai
spus CEO-ul Telekom Romania.
Potrivit domniei sale, pentru persoanele juridice, compania oferã comunicaþii nelimitate, cu o reducere de
100%, tuturor clienþilor companii care au planuri tarifare cu trafic inclus, timp de o lunã, începând de pe
data de 14 aprilie.
Prin pachetul ”Continuitatea Afacerii” se pot achiziþiona, cu reducere 100%, pentru trei luni, servicii de conectivitate mobilã nelimitatã, voce ºi internet 4G, so-

Apoi am venit cu o nouã soluþie-suport: tuturor clienþilor din
baza actualã care nu optaserã anterior pentru pachetele cu comunicaþii nelimitate, le-am oferit acum o
extraopþiune valabilã o lunã de
zile.
Reporter: Mulþumesc! n

luþii de securitate Norton Security Online pentru dispozitive, dar ºi aplicaþii pentru organizarea de audio ºi videoconferinþe de la partenerii strategici, Cisco ºi Microsoft.
“Telekom Romania a extins ofertele comerciale lansate la începutul anului ºi pentru antreprenorii care se
porteaza în reþeaua Telekom atât online, cât ºi offline,
pânã pe 17 mai 2020, ºi care opteazã pentru abonamentul Freedom 5. Astfel, aceºtia vor beneficia de conectivitate mobilã nelimitatã, voce ºi internet 4G, cu
100% reducere din costul abonamentului în primele
ºase luni de la portare.
Pentru continuarea studiilor de la distanþã în unitãþile
de învãþãmânt de stat, Telekom oferã un pachet gratuit ce include atât licenþele de acces în platforma de
management educaþional Adservio, cât ºi conectivitate mobilã nelimitatã 4G”, a adãugat Miroslav Majoros. n
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“Creºterea industriei IT&C este un dat”
(Interviu cu Florin Popa, Director B2B Orange România)
l "Relevanþa soluþiilor de oraº inteligent a crescut, în aceste circumstanþe" l "Conectivitatea va fi mai importantã ca niciodatã"
Reporter: Care sunt efectele negative, dar ºi oportunitãþile create de criza Coronavirus pentru piaþa de IT&C?
Florin Popa: La nivelul activitãþii
companiilor, actuala crizã poate fi privitã din douã perspective - cea a impactului negativ asupra puterii de
cumpãrare a oamenilor ºi a reducerii
activitãþii economice ºi cea a transformãrii digitale a companiilor ºi a regândirii modului de a face business.
Inevitabil, unele industrii vor fi mai
afectate decât altele, însã aceastã perioadã cere un nivel crescut de adaptare din partea tuturor. Aici, piaþa de
IT&C joacã un rol cheie.
În interval de câteva zile, planul de
digitalizare al companiilor - creat pentru urmãtorii ani, a fost pus spre implementare, forþând o schimbare de paradigmã inimaginabilã în alte condiþii.
Canalele digitale au devenit primare pentru realizarea activitãþilor de business de zi cu zi, iar acest lucru va
continua chiar ºi dupã ce starea de urgenþã este încheiatã. Schimbarea este
una profundã, la nivelul întregii societãþi. Procesele s-au automatizat sau
sunt în proces de automatizare, ceea ce
deschide oportunitãþi atât în ceea ce
priveºte reconversia profesionalã a
forþei de muncã, dar regândirea întregului lanþ de producþie pentru a fi mai
flexibil ºi sustenabil în noile condiþii
de piaþã.
Reporter: Care este evoluþia cererii
ºi a ofertei din IT&C în pandemia Covid 19?
Florin Popa: La Orange Business
Services, creºterea ITC pe primul trimestru din 2020 versus aceeaºi perioadã din 2019 este de 21%.
Remarcãm în special evoluþia pozitivã de 147% comparativ cu T1 2019
pentru segmentul de IMM-uri. 68%
dintre soluþiile accesate de companiile
mici ºi mijlocii sunt de securitate ciberneticã.
De asemenea, în contextul în care

mulþi dintre noi lucrãm de acasã, serviciile Microsoft au cunoscut, de asemenea, o crestere semnificativã atât pentru IMM-uri, cât ºi pentru companiile
mari.
Dealtfel, majoritatea cererilor din
aceastã perioadã au fost pentru soluþii
de muncã la distanþã fie cã vorbim despre asigurarea conexiunilor ºi a securitãþii acestora, fie despre livrarea unor
soluþii de video/audio conferinþã sau
soluþii pentru centre de date ºi cloud.
Pe lângã toate acestea, am încercat
sã fim alãturi de clienþii noºtri ºi sã-i
ajutãm sã se adapteze ºi sã depãºeascã
mai uºor aceastã perioadã. Spre exemplu, companiilor care foloseau deja
servicii fixe Orange, le-am crescut capacitatea conexiunilor de acces la sedii pentru a face faþã traficului crescut
în reþelele lor, trafic generat de numãrul mare de angajaþi care au început sã
lucreze de acasã. Am oferit gratuit
acest lucru pânã la finalul lunii martie.
Totodatã, am alocat, resurse de date
mobile suplimentare, atât prin bonusul
de 50 GB, cât ºi prin optimizarea pachetului de date mobile, Business Net
9, cu 1000 GB bonus lunar în primele
trei luni de la activare.
Pentru anumite servicii am oferit fie
luni de gratuitate, fie discounturi substanþiale.
Mai mult, sunt multe ONG-uri ºi
companii care au iniþiat programe de
ajutorare a persoanelor vulnerabile în
aceastã perioadã sau de susþinere a sistemului medical ºi care au nevoie de
soluþii IT&C. Solicitãrile primite au
fost tratate cu prioritate ºi mulþumitã
colegilor mei care au avut astfel ocazia
de a se implica direct în eforturile de limitare a efectelor pandemiei.
Spre exemplu, alãturi de partenerii
noºtri de la While1 Voice, am oferit
gratuit soluþii de call center de la distanþã pentru Centrul de urgenþe sociale Iaºi ºi pentru Opera comicã pentru
copii. La solicitarea Consiliului Jude-

þean Timiº, am pus la dispoziþia Spitalului Clinic de Boli Infecþioase Victor
Babeº Timiºoara 50 de telefoane ºi
SIM-uri cu resurse naþionale. Acestea
au fost repartizate personalului autorizat pentru monitorizarea stãrii de sãnãtate a persoanelor aflate în carantinã
sau izolate acasã.
De asemenea, susþinem unitatea de
suport medical Bucureºtii Noi, proiect
iniþiat de Auchan ºi Leroy Merlin, prin
asigurarea întregii infrastructuri de comunicaþii mobile ºi fixe. Am instalat
puncte de acces Wi-Fi ºi o soluþie de
acces dedicat la internet, securizatã
prin pachetul Business Internet Security. Acestea vor fi utilizate atât pentru
echipamentele ºi aplicaþiile unitãþii de
suport medical, precum ºi pentru accesul la internet gratuit pentru pacienþi.
Unitatea a fost dotatã ºi cu telefoane
fixe ºi fax.
Reporter: Sunt proiecte la care aþi
renunþat în aceastã perioadã?

Florin Popa: Cum spuneam mai
devreme, multe industrii sunt direct
afectate de aceastã perioadã ºi de restricþiile impuse de strarea de urgenþã.
Astfel, avem clienþi care au amânat
anumite proiecte din zona IT&C.
Cu toate acestea, creºterea industriei (IT&C) este un dat. Pentru a se
adapta noii realitãþi de acum ºi dupã
ieºirea din starea de urgenþã, trebuie
regândit modul în care facem business
ºi modul în care rãspundem noilor
aºteptãri ºi nevoi ale oamenilor.
Cred ca relevanþa soluþiilor de oraº
inteligent a crescut în aceste circumstanþe, fie cã vorbim despre clase digitale, monitorizarea calitãþii aerului sau
soluþii de tipul City Analytics care pot
ajuta autoritãþile sã monitorizeze în
mod anonimizat aglomerãri urbane.
Conectivitatea va fi mai importantã
ca niciodatã, fie cã vorbim despre 4G,
5G sau reþele dedicate Internet of
Things de tipul LoRaWAN sau

LTE-M. Acestea din urmã sunt esenþiale pentru digitalizarea spaþiilor industriale care vor ajuta companiile sã
menþinã regulile de distanþare socialã
ºi, totodatã, sã îºi reia activitatea. De
asemenea, reþelele LoRaWAN pot fi
folosite în implementarea de soluþii inteligente de monitorizare ºi gestionare
a sistemelor de utilitãþi publice, ceea
ce va reduce ºi mai mult nevoia de a
trimite echipe în teren.
Reporter: Ce perspective vedeþi
pentru acest an?
Florin Popa: Proiecþiile de viitor
sunt încã în lucru - existã multã incertitudine cu privire la cum va evolua
aceastã pandemie în lunile ce urmeazã. Ceea ce este clar este faptul cã digitalizarea este un proces care trebuie sã
continue dacã vrem sã þinem în viaþã
economia.
Pe lângã partenerii tehnici tradiþionali, lucrãm îndeaproape cu startup-urile din Orange Fab. Acestea au o

mai mare agilitate la schimbãrile din
piaþã ºi împreunã putem ajuta clienþii
business sã gãseascã soluþii personalizate industriilor din care acestea fac
parte.
Reporter: Cum se prezintã Orange
în faþa concurenþei, ca format al pachetelor de servicii?
Florin Popa: Este cunoscut faptul
cã piaþa de telecomunicaþii din România este una dintre cele mai competitive. Unul din principalele avantaje pe
care le avem este experienþa internaþionalã Orange Business Services
(OBS) pentru serviciile IT&C. Orange
Business Services este reprezentatã pe
plan local prin divizia de business a
Orange România.
Clienþii noºtri au acces la noi tehnologii ºi la inovaþiile OBS în domenii
precum reþele de comunicaþii inteligente, internetul lucrurilor conectate
(IoT), cloud computing, securitate ciberneticã, data analytics, machine learning ºi inteligenþã artificialã.
Tehnologiile, serviciile ºi parteneriatele OBS sunt integrate într-un ecosistem construit în jurul datelor, ca resursã esenþialã de dezvoltare a companiilor mari ºi mici deopotrivã. Conceptul care unificã toate etapele prin
care informaþiile digitale devin resurse
de business se numeºte “Data Journey” ºi include colectarea datelor,
transportul acestora prin reþele fixe ºi
mobile, stocarea în cloud, procesarea
ºi analiza informaþiilor, precum ºi utilizarea acestora de cãtre managerii ºi
angajaþii companiei, într-un mediu securizat împotriva oricãror ameninþãri
cibernetice. Soluþiile de sub umbrela
Data Journey sunt mai relevante ca
oricând, în aceste momente.
Reporter: Ce cifrã de afaceri a realizat compania anul trecut?
Florin Popa: Cifra de afaceri totalã
pentru 2019 este de 1,112 miliarde
euro.
Reporter: Mulþumesc! n

Cumîmimenþinafacereaînsiguranþã
deladistanþã?
Pe mãsurã ce companiile mutã mare parte din activitate la
domiciliul angajaþilor, se intensificã activitatea comercialã online, iar în operaþiunile curente sunt integrate mecanisme de
raportare ºi procese automate de lucru, evaluarea datelor stocate ºi protejarea lor devin extrem de importante.
Atacurile informatice sunt un eveniment deja obiºnuit ºi care
ne afecteazã pe noi toþi: cetãþeni, companii ºi guverne. Daunele
produse de atacurile informatice variazã de la pierderi financiare, daune reputaþionale, la pierderea încrederii clienþilor. Soluþiile propuse de Orange ajutã clienþii sã fie mai bine pregãtiþi
pentru astfel de incidente de securitate.
În condiþiile în care atât de mulþi angajaþi lucreazã de acasã,
principala recomandare a fost securizarea conexiunilor. Drept
urmare, a crescut numãrul cererilor pentru activarea de la distanþã a serviciului Business Internet Security (BIS) peste legãturile fixe de Internet ale Orange România. Creºterea a fost reflectatã fie prin activarea unui serviciu nou cu opþiuni de securitate
pentru locaþiile remote, fie prin activarea unor opþiuni de securitate suplimentare pentru clienþii existenþi. De asemenea, au
fost activate mai multe soluþii de managementul securitãþii ºi al
politicilor de administrare pentru dispozitivele mobile de tip
MDM (mobile device management).
Nivelul de preocupare privind securitatea ciberneticã þine
într-o mare mãsurã de dimensiunea companiei, de resursele disponibile, dar ºi de nivelul de educaþie digitalã. În general, companiile mai mari sunt mai conºtiente de riscurile de securitate
ciberneticã, însã, în noul context social ºi economic generat de
pandemie, se observã o tendinþã pozitivã în rândul companiilor mici ºi mijlocii care investesc pentru a se proteja. În mod particular, IMM-urile au accesat cu 68% mai multe servicii de securitate ciberneticã faþã de primul trimestru al anului trecut.
În ultimele 30 de zile, pentru companiile care folosesc Business Internet Security, Orange a observat o creºtere de aproximativ 45% a ameninþãrilor îndreptate cãtre industriile de transporturi ºi retail comparativ cu o luna obiºnuitã de anul trecut.
Industria auto ºi autoritãþile publice au înregistrat o scãdere
a numãrului de atacuri cu aproximativ 40%. Dintr-un total de
1,6 milioane de evenimente raportate în
aceastã perioadã, 36,3% au vizat transporturile, 22,7% retailul, iar 16,7 % industria
energeticã.

Business Internet Security
Business Internet Security (BIS) este o
soluþie completã de securitate informaticã ce oferã un nivel ridicat de protecþie

împotriva ameninþãrilor cibernetice prin detecþia în timp real ºi
prevenirea intruziunilor. Serviciul este deosebit de uºor de instalat, fãrã modificãri ale infrastructurii clientului ºi poate fi gestionat chiar ºi de cãtre personalul non-tehnic.
Soluþia oferitã de Orange asigurã securitatea informaþiilor
transmise pe internet, precum ºi protecþia datelor companiei,
ale angajaþilor ºi vizitatorilor împotriva atacurilor cibernetice,
atunci când aceºtia acceseazã internetul.
Clienþii au posibilitatea de a bloca sau de a limita anumite tipuri de conþinut pe internet, pentru a evita probleme legale ºi
de securitate, sau pentru a creºte productivitatea angajaþilor,
având la dispoziþie un sistem complex de detecþie, raportare ºi
prevenire a atacurilor informatice, viruºilor ºi altor ameninþãri.
De asemenea, prin BIS, clienþii au acces la Remote Access VPN
prin care se pot conecta în mod securizat la resursele companiei, indiferent de tipul de acces la Internet disponibil. De asemenea, companiile dispun de putere nelimitatã de procesare ºi
flexibilitate în creºterea capacitãþii serviciului, acesta putând fi
adaptat numãrului de angajaþi care lucreazã de acasã. Serviciul
permite integrarea cu sistemele de autentificare existente ºi im-

plementarea autentificãrii multi-factor.
În plus faþã de accesul VPN, soluþia Business Internet Security
vine la pachet cu o mulþime de funcþionalitãþi de control ºi securizare a infrastructurii clientului. Toate funcþiile de securitate
specifice pachetului de protecþie instalat în locaþia principalã se
pãstreazã ºi se regãsesc ºi pentru accesul remote.
Business Internet Security se integreazã perfect cu celelalte
soluþii de la Orange, cum ar fi soluþia fixã de acces la internet
(Dedicated Internet Access) ºi mobilã (Business Wi-Fi).

Mãsuri pentru a te proteja acasã de atacurile
cibernetice
Asigurã-te cã reþeaua Wi-Fi de acasã este protejatã prin
schimbarea parolei default, asigurã-te cã foloseºti criptare ºi autentificare WPA2 PSK, dezactiveazã funcþiile de remote access la
router-ul tãu ºi asigurã-te cã router-ul tãu are software-ul actualizat în mod permanent.

n

Dacã foloseºti laptop-ul de serviciu, asigurã-te cã eºti conectat prin VPN la reþeaua corporate, de la birou, ºi evitã, pe cât
posibil, sã foloseºti acel laptop pentru activitãþi personale. Este
de preferat sã foloseºti laptop-ul business exclusiv pentru activitãþi business.

n

Asigurã-te cã respecþi toate procedurile de securitate ale
companiei ºi nu instala aplicaþii ce nu sunt utile activitãþii profesionale, nu dezactiva soluþiile anti-malware sau cele DLP (data
loss prevention).

n

n Dacã foloseºti laptop-ul personal pentru activitãþile de
serviciu, asigurã-te cã are software-ul actualizat, ca antimalware-ul este activ ºi funcþional ºi ca foloseºti un serviciu VPN
de încredere. De asemenea, este recomandat sã foloseºti o
soluþie de colaborare ºi de distribuire de fisiere de încredere ºi
cã foloseºti soluþii de teleconferinþã de încredere.
În ultimele sãptãmâni, numãrul de atacuri de tip
phishing a crescut substanþial la nivel global. Pentru a te proteja de astfel de ameninþãri dar ºi de scam-uri, asigurã-te cã nu
descarci ºi deschizi ataºamente din e-mail-uri ce par suspecte.

n

Foloseºte autentificarea multi factor
pentru toate serviciile ce permit o astfel
de autentificare ºi nu împãrtãºi cu nimeni parolele de la conturile tale, sau
codul PIN al cardului tãu. Foloseºte
parole sigure, complexe, pentru toate
serviciile la care te autentifici ºi schimbã
parolele la un interval regulat, de 90120 de zile.

n
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Huawei România a asigurat
ºi va asigura stabilitatea reþelelor
în toatã Europa
De fiecare datã când ne vom uita
în urmã la momentele istorice generate de criza COVID-19, oricine
va privi la eforturile depuse în lupta împotriva pandemiei, va descoperi, alãturi de profesioniºtii sistemului medical, epidemiologi sau
cercetãtori ºi prezenþa Huawei
România.
Din vârful inovaþiei tehnologice
ºi a ºtiinþei, pânã la prima linie de
luptã pentru protejarea prietenilor
români aflaþi la nevoie, angajaþii
noºtri extraordinari au fost acolo,
în sprijinul clienþilor noºtri operatori de telecomunicaþii (Orange,
Vodafone, Telekom, RCS-RDS),
pentru securizarea ºi stabilizarea
reþelelor aflate în vârf al traficului
de internet, asigurând rezilienþa în
momentele cele mai dificile.
Povestea noastrã, a celor de la
Huawei România, se scrie încã din
2003. Au trecut aproape 18 ani, în
tot acest timp dezvoltându-ne prezenþa pe piaþa româneascã. Pas cu
pas, an de an, cu pasiune ºi dedicaþie, cu atenþie pentru calitatea fiecãrui serviciu ºi detaliu, am crescut
odatã cu economia româneascã ºi
ne-am adus contribuþia la dezvoltarea industriei de telecomunicaþii
locale. România are astãzi printre
cele mai mari performante servicii
de date ºi voce mobile din lume.
Este o realitate care se datoreazã în
mare parte ºi inovaþiilor Huawei.
În toþi aceºti ani, am descoperit
România, am ajuns sã-i iubim oamenii ºi tradiþiile. Familia Huawei
din România este astãzi mai mare
ºi mai puternicã decât oricând în
istoria recentã. Cei peste 2.400 de
angajaþi, cei peste 2.300 de parteneri locali ºi milioanele de români

La solicitarea autoritãþilor
privind extinderea de
urgentã a capacitãþii
reþelei radio ca urmare a
creºterii traficului de
internet, Huawei România
a rezolvat problema
într-un interval de doar

7 ore

,
cu o echipã de

5 ingineri.
îºi mãreascã echipa localã. Peste
120 de ingineri români s-au alãturat Huawei România. Politica de
recrutare de tinere talente va continua pe parcursul anului, în conformitate cu planurile Huawei
România de dezvoltare pe mai departe a prezenþei sale pe piaþa româneascã.

þii. Ca orice crizã, provocãrile generate de COVID-19 au arãtat importanþa ºi valoarea solidaritãþii.
Alãturi de autoritãþi publice, companii private, organizaþii neguvernamentale sau simpli cetãþeni,
familia Huawei a fãcut un pas în
faþã pentru a ajuta.
Ultimele douã luni au arãtat un
exemplu impresionant de implicare ºi solidaritate. Huawei a fost în
prima linie a acestui efort comun
naþional. Fie cã vorbim de donaþia

Cei peste 2.400 de angajaþi, cei peste 2.300 de
parteneri locali ºi milioanele de români care
sunt beneficiarii finali ai inovaþiilor Huawei,
sunt toþi parte ai familiei Huawei. ªi, ca în orice
familie, suntem aici pentru a ne implica ºi pentru
a ajuta, contribuind prin tot ceea ce facem la
atingerea progresului colectiv.
care sunt beneficiarii finali ai inovaþiilor Huawei, sunt toþi parte ai
familiei Huawei. ªi, ca în orice familie, suntem aici pentru a ne implica ºi pentru a ajuta, contribuind
prin tot ceea ce facem la atingerea
progresului colectiv.

„Prietenul la nevoie se
cunoaºte” sau atunci
când faptele vorbesc
cel mai bine
Criza COVID-19 în România, la
fel ca în majoritatea statelor lumii,
a creat un moment de presiune nu
doar asupra sistemului medical,
dar ºi asupra economiei ºi societã-

de 20.000 de produse medicale,
care au asigurat unui nivel suplimentar de protecþie pentru cadrele
medicale din judeþul Suceava, sau
de 90.000 de echipamente medicale de protecþie donate cãtre IGSU
pentru a fi distribuite comunitãþilor
locale din toatã þara, Huawei a fost
alãturi de români în acest moment
dificil.
Fiind cetãþean corporativ responsabil, Huawei s-a angajat sã
urmeze un comportament etic ºi
corect în afaceri, astfel cã ne-am
implicat prin numeroase proiecte
de responsabilitate socialã în susþinere a comunitãþilor locale din
România. De aceea, în contextul
pandemiei generate de COVID-19,

era firesc sã fim alãturi de România
ºi români.

Creºterea traficului
mobil de voce ºi data –
susþinutã tehnic de
munca echipelor
Huawei
Pandemia a schimbat fundamental modul în care lucrãm, modul în
care angajaþii comunicã ºi colaboreazã. Mobilitatea ºi comunicarea
la distanþã au înlocuit interacþiunea
fizicã. Volumul de date ºi voce mobile a crescut cu peste 20%. Traficul de date în reþelele broadband
fixe a crescut ºi el cu pânã la 90%.
Huawei România a dat, astfel, un
test major de rezilienþã al reþelelor
sale de telecomunicaþii. Atât din
perspectiva vieþii de zi cu zi a oamenilor, cât ºi pentru pãstrarea conectivitãþii în afaceri, a fost vital ca
reþelele de comunicaþii sã preia traficul suplimentar menþinând calitatea cea mai înaltã a serviciilor
oferite clienþilor finali.
Tehnologia Huawei este coloana
vertebralã a sistemelor actuale de
telecomunicaþii din România. Ca
atare, angajaþii Huawei au depus
un efort extraordinar în aceastã perioadã pentru a îmbunãtãþi atât relaþia cu partenerii cât ºi cu clienþii,
fiind mereu prezenþi ºi disponibili
în acest ecosistem dificil pentru a
asigura funcþionarea optimã a reþelelor de telecomunicaþii. Activitatea noastrã esenþialã ºi exclusivã
este rezultatul acestei munci
invizibile pentru publicul larg, dar
extrem de importantã.
La solicitarea autoritãþilor privind extinderea de urgentã a capacitãþii reþelei radio ca urmare a
creºterii traficului de internet,
Huawei România a rezolvat problema într-un interval de doar 7
ore, cu o echipã de 5 ingineri. Echipa noastrã a primit solicitarea operatorului la ora 10 dimineaþa, a livrat echipamentele necesare la
punctul de lucru în aceeaºi dupã
amiazã ºi a finalizat procesul de extindere prin darea în funcþiune a
noilor capacitãþi în cursul aceleiaºi
seri. Acesta este modul în care
Huawei înþelege sã funcþioneze, sã
fie la dispoziþia partenerilor ºi
clienþilor sãi, fãcând, în cele din
urmã, diferenþa calitativã pentru
clienþii finali.
Tot în aceastã perioadã, Huawei
a asigurat suportul tehnic pentru o
videoconferinþã între doctorii din
peste 30 de unitãþi medicale din
România ºi omologi din Shanghai
(China), asigurând schimbul de
informaþii medicale, atât de nece-

sare înelegerii fenomenului pandemic.

plementarea tuturor mãsuri de siguranþã impuse de aceastã crizã. Prin

Tot în aceastã perioadã, Huawei a asigurat
suportul tehnic pentru o videoconferinþã între
doctorii din peste 30 de unitãþi medicale din
România ºi omologi din Shanghai (China),
asigurând schimbul de informaþii medicale,
atât de necesare înelegerii fenomenului
pandemic.

Ne-am adaptat rapid ºi
am funcþionat la
parametri normali
Fãrã a pune în pericol sãnãtatea si
bunãstarea angajaþilor noºtri, Huawei România a continuat sã lucreze
în aceastã perioadã, de la birou, de
acasã ºi pe teren. Am pus siguranþa
angajaþilor pe primul loc prin im-

mijloace electronice de comunicare
ºi telecomunicaþii, am asigurat disponibilitatea pentru clienþi ºi parteneri, respectând în acelaºi timp toate mãsurile de limitare a riscului de
rãspândire a COVID-19 în rândul
echipei noastre.
Deºi actualul context economic
este dificil, Huawei a continuat în
primul trimestru al anului 2020 sã

Singuri trebuie sã
facem faþã lumii de
astãzi, doar împreunã
putem schimba lumea
în bine
Aºa cum ºtim, Huawei este lider
global în sectorul ICT. Este o poziþie pe care o vom consolida ºi în
viitor. Vom continua investiþiile în
cercetare ºi dezvoltare, vom stimula ºi recompensa creativitatea ºi
vom fi în prima linie a inovaþiei
tehnologice. Atenþia cãtre nevoile
partenerilor ºi clienþilor noºtri va
continua la cel mai înalt nivel. Succesul nostru depinde de aprecierea
ºi satisfacþia pe care aceºtia o vor
avea pentru serviciile ºi proiectele
Huawei pe viitor.
Telecomunicaþiile au un impact
asupra comunicãrii interumane la
nivel personal, dar ºi de afaceri,
având numeroase aplicaþii în diverse sectoare. Puterea transformatoare a ICT nu poate fi negatã. Ea este
principalul motor al progresului
societãþii umane în prezent. În aces
sens, unul din obiectivele Huawei
este sprijinirea României pentru a
deveni una dintre cele mai avansate pieþe telecom din lume. Aceastã
mãsurã are o importanþã majorã
pentru dezvoltarea economiei ºi
societãþii româneºti în viitor.
De aceea, este cu atât mai importantã crearea unui cadru de politici
publice axat pe susþinerea creºterii
pe mai departe a industriei de telecomunicaþii din România, inclusiv
prin promovarea noilor tehnologii
precum 5G, inteligenþa artificialã
sau serviciile cloud.
(C)

Telecomunicaþiile au un impact asupra comunicãrii interumane la nivel
personal, dar ºi de afaceri, având numeroase aplicaþii în diverse sectoare.
Puterea transformatoare a ICT nu poate fi negatã. Ea este principalul
motor al progresului societãþii umane în prezent. În aces sens, unul din
obiectivele Huawei este sprijinirea României pentru a deveni una dintre
cele mai avansate pieþe telecom din lume.
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„România este vãzutã ca având
una dintre cele mai bune
infrastructuri din lume”
(Interviu cu George Zhang, CEO Huawei România)
Reporter: Cum a fost primitã pe
piaþã seria P40 ºi ce aºteptãri aveþi
în ceea ce priveºte vânzãrile?
George Zhang: Noua generaþie
de telefoane, seria P40, a fost îndelung aºteptatã la nivelul întregii
pieþe. Seria P40 reprezintã, ca
întotdeauna, angajamentul companiei noastre de a oferi utilizatorilor
acces la cele mai noi produse, cu
performanþe de vârf în materie de
tehnologie ºi fotografie, dar ºi un
design cu o esteticã inovatoare. Seria P40 recent lansatã continuã aceastã tradiþie în materie de excelenþã
a imaginii ºi revoluþioneazã fotografia ºi videografia cu telefonul
mobil prin tot ceea ce aduce nou
sau îmbunãtãþit. Spre exemplu,
doar la nivel fotografic, HUAWEI
P40 vine echipatã cu cel mai avansat sistem de camere Huawei de
pânã acum, o camerã Ultra Vision
cu unghi-larg de 50MP, cu cel mai
puternic senzor de care a beneficiat
un smartphone pânã acum. Astfel,
flagship-urile din seria P40 permit
utilizatorilor sã realizeze imagini
de o calitate fãrã precedent.
Anul acesta am avut o prezentare
ineditã a noii game – o lansare
complet digitalã la nivel internaþional, care a putut fi urmãritã ºi local,
precum ºi o campanie de pre-comandã, care a dovedit încã o datã
deschiderea ºi interesul consumatorilor români pentru produse premium, cu performanþe remarcabile, mai ales în privinþa camerei
foto. Reacþiile consumatorilor au
fost foarte bune pânã acum, într-un
context în care vânzãrile s-au concentrat cu precãdere în mediul online. Desigur, ne aflãm într-o perioadã în care nu este uºor sã estimãm
evoluþia vânzãrilor, dar suntem
încrezãtori cã rãspunsul nostru rapid la schimbarea pieþei cãtre zona
digitalã, precum ºi capabilitãþile
extraordinare ale telefoanelor ne
vor menþine în topul preferinþelor
consumatorilor.
Reporter: Mai vine Huawei ºi
cu alte noutãþi pe piaþã anul acesta?
George Zhang: În acest an, în
pofida normelor riguroase de distanþare socialã, Huawei a reuºit sã
respecte calendarul lansãrii seriei
sale de smartphone de top, P40 series, în 26 Martie. În data de 31
martie, Huawei a publicat raportul
rezultatelor sale pentru anul financiar 2019. În 21 aprilie, Huawei a
prezentat primul raport trimestrial
de activitate pentru anul 2020.
Deºi anul 2020 va fi unul cu numeroase provocãri, Huawei va continua sã se axeze pe dezvoltarea inovaþiilor sale ºi sã ofere astfel de
tehnologii ºi produse ºi mai avansate pe piaþa globalã. Pe viitor, vom
continua sã lansãm pentru utilizatorii fideli de produse Huawei
Mate Series, inclusiv, dar nu limitat, seria de smartphone-uri Huawei Mate ºi Huawei Vision. Pentru
produsele de reþea, avem noua generaþie SmartLi UPS, Wi-Fi 6,
switch-uri pentru campusuri,

switch-uri pentru centre de date ºi
routere de acces. Existã, aºadar,
multe veºti minunate, precum ºi
produse incredibile la care trebuie
sã vã aºteptaþi în acest an.
Reporter: Cum trebuie îmbunãtãþit cadrul legislativ actual pentru
o dezvoltare mai rapidã a industriei
IT&C?
George Zhang: Este bine cunoscut faptul cã industria de IT&C
aduce beneficii imense þãrii. Din
acest motiv, orice modificare legislativã ar trebui sã
ajute la dezvoltarea
ei, la fel cum, în
procesul de realizare a cadrului normativ, Huawei considerã cã ar trebui sã
fie promovatã o
abordare mai deschisã ºi mai transparentã în consultarea
companiilor din dome n i u . H u a w e i
considerã binevenite orice discuþii deschise ºi transparente asupra politicilor legislative bazate pe informaþii reale ºi tehnologie. În timpul actualei crize generate de Covid-19,
am putut cu toþii sã asistãm la beneficiile pe care industria IT&C le
poate aduce. Astfel, sperãm ca viitoarele iniþiative de reglementare
sã promoveze dezvoltarea acestei
industrii ºi nu sã împiedice dezvoltarea noilor tehnologii în România.
În acelaºi timp, dacã autoritãþile ar
putea ajuta mai mult la dezvoltarea
noilor tehnologii, prin implicarea
mai multor actori din lanþul de
aprovizionare, industria IT&C ar
înflori.
Reporter: Anul 2020 se anunþã a fi unul plin de provocãri pentru Huawei, având în vedere prezenþa companiei pe lista neagrã a

În acest an, în pofida normelor riguroase de
distanþare socialã, Huawei a reuºit sã respecte
calendarul lansãrii seriei sale de smartphone de
top, P40 series, în 26 Martie".

SUA, dar ºi din prisma crizei actuale. Ce mãsuri de redresare aveþi în vedere?

cã are amânarea licitaþiei 5G pentru domeniul IT, dar ºi pentru poziþia þãrii noastre în acest domeniu?

În ultimii 33 de ani de existenþã ºi dezvoltare a
Huawei, am trãit explozia bulei Internetului în
anii 2000, criza ipotecarã subprime din anul
2007 ºi pandemia cu noul coronavirus în anul
2020. Toate aceste evenimente au adus
provocãri majore nu numai pentru viaþa de zi
cu zi a oamenilor, dar ºi pentru afaceri".

George Zhang: În ultimii 33 de
ani de existenþã ºi dezvoltare a
Huawei, am trãit explozia bulei
Internetului în anii 2000, criza ipotecarã subprime din anul 2007 ºi
pandemia cu noul coronavirus în
anul 2020. Toate aceste evenimente au adus provocãri majore nu numai pentru viaþa de zi cu zi a oamenilor, dar ºi pentru afaceri. Aceste
momente dificile din istoria noastrã au arãtat importanþa tehnologiilor de comunicaþii ºi a conexiunilor la internet. Tratamentul incorect adus Huawei de cãtre guvernul
american, toate acuzaþiile fãrã niciun fundament lansate la adresa
noastrã, vor prezenta un risc imens
pentru cele aproape 6.000 de locuri
de muncã create de cãtre Huawei în
România (cele actuale si cele din
viitor). În urmãtorii cinci ani, pot
afecta direct sau indirect contribuþii de 6,7 miliarde euro la creºterea
PIB-ului României.
Huawei este gata oricând sã facã
faþã provocãrilor, indiferent de
unde ar veni, ºi va implementa contramãsurile necesare, în baza unor situaþii reale ºi nu ipotetice. Credem cã
atât timp cât vom
þine cont de valoarea
centratã pe client a
companiei noastre,
produsele ºi serviciile noastre vor fi
apreciate de ei. Suntem deschiºi sã colaborãm cu partenerii
ºi furnizorii noºtri,
pentru a depãºi aceste dificultãþi.
Reporter: Ce implicaþii consideraþi

George Zhang: Anticipând impactul economic negativ al crizei
medicale, investiþiile în noile tehnologii sunt vitale pentru revenirea
economiei. În momentul în care licitaþia 5G va fi ºi mai mult amânatã, veniturile statului
ºi profiturile financiare din implementarea noului spectru
vor fi limitate. În
acelaºi timp, va descuraja operatorii telecom sã investeascã
în noile tehnologii.
În cele din urmã,
acest lucru va influenþa negativ revenirea economiei în
România, afectând în
mod direct ºi posibilitatea românilor de a
avea acces la cea mai
nouã tehnologie disponibilã pe piaþã.
Reporter: Cum afecteazã amânarea licitaþiei 5G activitatea Huawei?
George Zhang: Fiind una dintre
cele mai competitive ºi serioase
companii de tehnologie care opereazã în România, de-a lungul anilor am avut ºi perioade mai bune ºi
mai puþin bune, fie cã a fost vorba
de fluctuaþii în activitãþile comerciale sau de evenimente neprevãzute care au afectat operaþiunile
noastre. În fiecare ocazie am continuat sã ne urmãrim misiunea ºi am
fost hotãrâþi sã depãºim dificultãþile pe care le-am întâmpinat. Hauwei este o companie rezilientã ºi va
continua sã meargã mai departe cu
planurile ei de dezvoltare. Aceastã
determinare ºi permanenta noastrã
dedicare pentru clienþii ºi partene-

rii noºtri sunt incorporate profund
în valorile de bazã ale companiei
noastre. Þinând cont de acest lucru,
planurile investiþionale pe termen
lung ale Huawei în România ºi extinderea serviciilor noastre nu vor
fi direct afectate de un singur eveniment.
Reporter: Cum apreciaþi cã va
evolua activitatea companiei
într-un scenariu în care Huawei
participã la implementarea reþelelor 5G?
George Zhang: Când România
a acordat primele licenþe 3G ºi 4G,
Huawei a colaborat îndeaproape cu
partenerii de afaceri locali pentru a
distribui rapid echipamentele de reþea, astfel încât aceste tehnologii sã
ajungã cât mai repede la consumatori. Suntem încrezãtori cã, pe viitor, beneficiind de aceleaºi oportunitãþi, vom putea sã reeditãm succesul nostru îndelung dovedit.
Reporter: Ce avantaje are România atunci când vorbim de digitalizare?
George Zhang: Pe baza experienþei de peste 18 ani pe care o are
Huawei în România, credem cã
România prezintã numeroase
avantaje în domeniul digital. În
primul rând, Romania are un mediu de afaceri care încurajeazã con-

IT&C intrã în câmpul muncii, iar
Huawei este prima care recunoaºte
faptul cã România are rezervele
importante de talent. Mai mult,
este deja un lucru bine cunoscut cã
România se bucurã de o infrastructurã de reþele maturã, ceea ce este
bine primit de industria IT&C,
pentru cã aceastã maturitate tehnologicã a României este cea care a
permis apariþia multor start-up-uri
de tehnologie.
Reporter: Unde apreciaþi cã se
poziþioneazã România pe harta digitalizãrii globale?
George Zhang: În ceea ce priveºte reþelele ICT, România este
vãzutã ca având una dintre cele mai
bune infrastructuri din lume. Dacã
luam în calcul ºi avantajele prezentate anterior, România are un potenþial enorm de a fi un lider în digitalizare. Cu toate acestea, deºi
baza este bunã, trebuie sã continuãm investiþiile în dezvoltarea ei
suplimentarã pentru a permite României sã profite de acest avantaj
competitiv. Prin continuarea unei
politici de deschidere ºi colaborare
reciproc avantajoasã, trebuie sã exploatãm beneficiile tehnologiile pe
care le aduce globalizarea ºi sã profitãm de oportunitãþile oferite de
noile tehnologii pentru a transforma sectoarele care se dezvoltau în
mod tradiþional pe verticalã,
crescând, astfel, aportul economiei
digitale în actuala structurã a produsului intern brut. Toate aceste
elemente vor deveni puncte cheie
în efortul României de a-ºi îmbunãtãþi poziþia în cursa globalã a digitalizãrii.
Reporter: Cum credeþi cã va
evolua tehnologia informaþiei ºi a
comunicaþiilor la noi în þarã?
George Zhang: În ultimii 30 de
ani, pe lângã investiþiile serioase
ºi susþinute în sectorul ICT, atât
din partea jucãtorilor privaþi cât ºi
a statului, România a acumulat active serioase pentru infrastructura
reþelelor. Din perspectiva Huawei,
valoarea totalã a activelor achiziþionate ºi a investiþiilor depãºeºte
5 miliarde de euro în ultimii 20 de
ani. Continuãm sã consolidãm poziþia de top a Huawei prin investiþii susþinute în sectoare inovatoare
cum ar fi 5G, inteligenþa artificialã, serviciile cloud, puterea de calcul partajatã ºi condusul autonom.
Prin prisma prezenþei noastre ma-

Romania are un mediu de afaceri care
încurajeazã concurenþa loialã ºi beneficiazã
de un cadru legislativ complet, ceea ce
trimite un semnal puternic de încredere
pentru investitorii interesaþi de aceastã
piaþã. Pe deasupra, în fiecare an, peste 6.000
de absolvenþi de înaltã calificare în sectorul
IT&C intrã în câmpul muncii, iar Huawei
este prima care recunoaºte faptul cã
România are rezervele importante de talent".
curenþa loialã ºi beneficiazã de un
cadru legislativ complet, ceea ce
trimite un semnal puternic de
încredere pentru investitorii interesaþi de aceastã piaþã. Pe deasupra,
în fiecare an, peste 6.000 de absolvenþi de înaltã calificare în sectorul

ture pe piaþa din România, suntem
aici pentru a contribui la efortul
comun de dezvoltare a economiei
digitale în România ºi de îmbunãtãþire a calitãþii vieþii pentru români.
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