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Despre ANIS 



Despre ANIS – cine suntem 

 Asociația companiilor de software din România 
 Înființată în 1998 
 ~130 de companii membre, cu reprezentare națională  
 Cifra de afaceri totală a membrilor  ~1 miliard EUR (~40% din cifra de 

afaceri a sectorului) 
 Numărul total de angajați ai membrilor ~16.000 (~20% din numărul 

de angajați din sector) 



Despre ANIS – ce facem 

Misiune strategică: creșterea industriei românești de software  
 Priorități strategice: 

• Sprijinirea companiilor în dezvoltarea de noi modele de business, 
inclusiv dezvoltarea de produse 

• Creșterea pieței și consumului intern de tehnologie, inclusiv prin 
promovarea utilizării tehnologiei în segmentul IMM 

• Promovarea României ca furnizor in proiecte externalizate cu 
valoare adăugată mare  
 



Industria românească de software 
și servicii IT 



Industria românească de software și servicii IT 

 Pe piața locală, administrația publică este unul dintre cei mai mari 
cumpăratori (32%), împreună cu sectorul de industrie (16%) și cel 
financiar-bancar (14%) 

 Companiile locale încep să se dezvolte mai bine decât companiile 
internaționale prezente local  

 România este un centru de livrare de servicii de dezvoltare recunoscut 
internațional 
• Livrare către clienți din SUA, Europa de vest și de curând din 

Orientul Mijlociu 
• ~50 centre offshore – 30% orientate pe servicii IT, 20% centre de 

cercetare-dezvoltare 
• ~93.000 specialiști care lucrează în industria IT&C (2014, INS), 

dintre care ~80.000 în IT (2015, ANIS) 
 

 



Industria românească de software și servicii IT 

Cifra de afaceri a industriei românești de software și servicii 
• 2014 - 2.42 miliarde EUR (creștere de 13% față de 2013) 
• 2015 - 2.74 miliarde EUR (creștere estimată de 14% față de 2014) 
• Creșterea prognozată pentru următorii 3 ani : 11 % 

 
• Ponderea exporturilor în veniturile industriei: 

 2013: 60% 
 2014: 65% 
 Până în 2018: +70% 

• Rata de creștere anuală a exporturilor pentru ultimii 3 ani: +17% 

Sursa: “Software and IT Services in Romania”, ANIS-PAC, iunie 2015 



Ecosistemul de companii software 
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Ecosistemul de companii software și servicii IT 

Vendori internaționali 
 Venituri generate din 

vânzarea de licențe și servicii 
de mentenanță pentru 
aplicațiile software proprii 
 Producția și drepturile de 

proprietate intelectuală nu 
sunt localizate în România 
 Nu contribuie la producția 

locală 
 Exemple: HP, IBM, Microsoft, 

Oracle, SAP, Siebel 

Vendori 
internationali 



Ecosistemul de companii software și servicii IT 

Centre de cercetare-dezvoltare 
 Venituri generate din vânzarea 

de licențe și servicii de 
mentenanță pentru aplicațiile 
software proprii 

 Drepturile de proprietate 
intelectuală nu sunt localizate în 
România 

 Producția este localizată în 
România, prin centre captive de 
cercetare-dezvoltare 

 Exemple: Adobe, Freescale, 
Intel, IXIA  

Vendori 
internaționali Centre C&D 



Ecosistemul de companii software și servicii IT 

Companii de outsourcing 
 Veniturile sunt generate din 

servicii de dezvoltare pentru terți  
 Producția este localizată în 

România și contribuie la cifra de 
afaceri a pieței 

 Drepturile de proprietate 
intelectuală aparțin clienților 

 Exemple: Axway, Cegeka, 
Codespring, Fortech, Kepler, 
Pentalog, RINF 
 

Vendori 
internaționali Centre C&D 

Companii de 
outsourcing 



Ecosistemul de companii software și servicii IT 

Companii de produs 
 Veniturile rezultă din vânzarea de 

licențe și servicii de mentenanță 
pentru propriile aplicații  

 Productia este localizată în 
România 

 Drepturile de proprietate sunt 
localizate unde este înregistrată 
compania 

 Exemple: Avangate, Bitdefender, 
Siveco, Total Soft, Wizrom 

Vendori 
internationali Centre C&D 

Companii de 
outsourcing 

Companii de 
produs 
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Oportunitati și riscuri pentru industria IT românească 

Domenii majore de interes 
• Antreprenoriat 
• Investiții financiare 
• Investiții strategice 
• Sprijin guvernamental 

 
 
 



Antreprenoriat 

Oportunități 
• Dezvoltarea de produse software de nișă cu competiție mică pe piața 

globală 
• Livrarea de proiecte mici și medii ca resurse, dar maximizate ca valoare  
• Customizarea și implementarea soluțiilor și tehnologiilor globale pe plan 

local 
• Spin-offs din companiile mari pentru dezvoltarea de produse 
• Atragerea specialiștilor cu nivel înalt de expertiză ca parteneri  
 

 
 
 



Antreprenoriat 

Riscuri 
• Dificultate pentru companiile mici de a atrage resurse umane foarte 

calificate 
• Lipsa competentelor și expertizei manageriale și a culturii financiare, 

fundamentale pentru faza de dezvoltare a companiilor 
• Accesul extrem de dificil al startup-urilor locale la resurse de finanțare, 

ceea ce le determină să se înregistreze fiscal în alte țări  
• Tendința investitorilor financiari de a sub-evalua startup-urile care 

activează sau sunt înregistrate exclusiv în România 
 

 
 



Investiții financiare 

Oportunități 
• Preluarea companiilor IT românești solide, cu referințe bune, cu 

specialiști de nivel înalt și portofoliu de produse sau servicii, dar care se 
află sub presiune financiară 

• Integrarea ca acționar minoritar al companiilor în plină dezvoltare, care 
au nevoie de sprijin financiar pentru dezvoltarea de produse software cu 
potențial pe piața internațională 

• Implicarea financiară (cumpărare de acțiuni, majorare de capital, 
împrumuturi) în companiile software românești care nu au suficiente 
resurse sau capacitatea de management pentru a trece la următorul 
nivel de dezvoltare, pentru creșterea cotei de piață sau dezvoltarea 
produselor din portofoliu 



Investiții financiare 

Riscuri 
• Companiiile românești profitabile au dificultăți în a atrage investiții cu 

profitabilitate mare 
• 2 din 5 startups nu vor genera profitul așteptat sau chiar vor genera 

pierderi pe termen mediu (3-5 ani) 
• Companiile de produs românești care au cotă de piață relevantă nu vor 

avea neapărat același succes și pe piața globală 
• Modificările fiscale și legislative pot schimba ipotezele inițiale ale 

profitabilității estimate pentru investiția într-o companie 

 
 



Investiții strategice 

Oportunități 
• România este o piață importantă în regiune pentru multe companii 

multinaționale, care pot să își dezvolte prezența și proiectele locale 
• Companiile românești sunt interesante din punctul de vedere al 

investițiilor – pentru accesul la piața locală și respectiv la resursele 
locale, pentru livrarea de servicii pe piața globală 

• Evaluarea companiilor românești de software și servicii IT este 
gestionată de companii listate în Europa sau SUA, ceea ce poate 
genera profitabilitate de la inceput 

• Prin integrarea unei companii locale în una internațională, aceasta își 
poate adăuga în portofoliu clienți noi, referințe și acces la proiecte 
publice finanțate prin fonduri europene  

 
 



Investiții strategice 

Riscuri 
• Din perspectivă legală, contractele companiilor românești de IT sunt 

adesea în avantajul clienților și nu ii protejează suficient și similar cu 
condițiile contractuale ale acestora 

• Modificările fiscale și legislative locale pot schimba ipotezele inițiale ale 
profitabilității estimate pentru investiția într-o companie 

• Multe dintre companii depind de fondatorul companiei, iar când acesta 
părăsește organizația, continuitatea proceselor se pierde 

• Așteptările proprietarilor companiilor depășesc valoarea la care 
potențialii investitori strategici sunt dispuși să investească  

 



Sprijin guvernamental 

5 piloni de intervenție care să susțina producerea de valoare 
adăugată 
1. Educație – adaptarea pentru a răspunde nevoilor pieței (număr de 

absolvenți, dar și competențe) 
2. Sprijinirea inovației – pentru dezvoltarea de produse și servicii cu 

valoare adăugată mare 
3. Finanțarea incubatoarelor IT – în cel putin 5 centre universitare mari 

și susținerea accesului companiilor pe piața globală 
4. Stimularea dezvoltării bursei locale și listarea companiilor IT 
5. Alocarea de fonduri din resurse bugetare și europene pentru 

proiecte IT transparente, cu rezultate reale și funcționale 
 

 
 



Nicolae Filipescu 39-41, 1st floor, 

sector 2, Bucharest, 020961 

+40-21-3121397 
www.anis.ro 
 

www.facebook.com/anis.romania 

www.twitter.com/ANIS_RO  

Valerica Dragomir 
director executiv 
valerica.dragomir@anis.ro  
 
 

Vă mulțumesc !  
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