Prezentare generala
Sustinem dezvoltarea
industriei romanesti
de software si servicii

anis.ro

ANIS

De 22 de ani contribuim activ la dezvoltarea industriei
romanesti de software si servicii.

Cumulat, membrii nostri au o cifra de afaceri de 47%
din totalul veniturilor generate de industria IT la nivel
national si aproximativ 34% din totalul angajatilor
industriei IT din Romania.

Reprezentam interesele a peste 130 de companii de
software si servicii cu profile foarte diferite.

Pentru a ne implica in dezvoltarea si implementarea
politicilor relevante la nivel national si european,
suntem membru in Digital Europe, Confederatia
Patronale Concordia si in Coalitia pentru Dezvoltarea
Romaniei.

ACTIVITATI SI PROIECTE
Activitatile echipei noastre executive sunt directionate exclusiv in beneficiul membrilor Asociatiei, in urmatoarele domenii:

Comunitate

Advocacy

Educatie

Reprezentam
vocea
companiilor de software si
servicii in mediul economic si
impreuna contribuim activ la
dezvoltarea
industriei
romanesti de tehnologie.

Derulam proiecte destinate
dezvoltarii
competentelor
digitale ale tinerilor din toate
formele
de
invatamant:
gimnazial, liceal si universitar.

Sustinem
dezvoltarea
companiilor de software si
servicii prin crearea unei
comunitati
puternice
si
representative pentru mediu IT
din Romania.

Militam pentru un mediu
economic stabil si predictibil si
un
sistem
educational
performant,
apte
sa
transforme Romania intr-un
centru tehnologic european
de performanta.
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Advocacy
De la infiintare, printr-o abordare apolitica, prin colaborarea apropiata cu specialisti si alte organizatii, dar si printr-un dialog permanent
cu institutiile publice, cu Guvernul si Parlamentul Romaniei, ANIS a avut o contributie importanta in asigurarea unui cadru legislativ care
sa permita dezvoltarea sectorului tehnologic romanesc:

Realizari

Proiecte in
derulare
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Legislatie Fiscala

Legislatia Muncii

Other fields

• scutirea de impozit a veniturilor
programatorilor (initiere, extindere,
mentinere);
• In urma adoptarii OUG 79/2017
(transferul contributiilor catre angajat +
taxarea pe CA < 1 mil eur) am contribuit la
emiterea OUG 3/2018 (mecanism
temporar de compensare a pierderilor) +
OUG 25/2018 - introducerea optiunii:
taxare impozit pe profit sau 1% pe CA
(pentru companiile < 1mil euro);
• Extinderea scutirii de impozit pentru
programatori la startup-uri si studenti si
corectarea erorilor legislative (Ordin nr.
1168/2018);
• Extinderea SOP pentru companiile
nelistate la bursa (Legea 30/2019 pentru
aprobarea HG 25/2018);
• Beneficii fiscale la achizitia de software
pentru companiile locale (art. 22, Legea
227/2015);
• Legea Business Angels.

• Legea Internship-ului;
• Legea Teleworking-ului;
• Prin apartenenta la CP Concordia,
obtinerea majorarii contingentului de
lucratori non-EU la 20.000 persoane
pentru anul 2019 iar din luna august
2019 am reusit majorarea la 30.000
persoane la nivel national

• Implementarea directivei GDPR in legislatia
nationala (proiectul de lege mai restrictiv
decat directiva europeana): discutii la nivel
guvernamental si obtinerea eliminarii
partiale a restrictiilor impuse in legislatia
nationala;
• Introducerea in agenda Presedintiei
Consiliului Uniunii Europene detinuta de
Romania a promovarii educatiei digitale la
nivel de mase si sustinerea temei in actiunile
Guvernului Romaniei;
• Realizarea si promovarea Ghidului pentru
Achizitii Software in sectorul public;
• Introducerea cursurilor de programare in
invatamantul gimnazial.

Digitalizarea sectorului public

Educatie si R&D

Colaboram indeaproape cu institutiile
guvernamentale si mediul de afaceri. Si facem parte
din:
• Comitetul
Tehnic
Consultativ
pentru
eGuvernare organizat de Secretariatul General
al Guvernului
• Consiliul Național pentru Transformare Digitală
din cadrul Autoritatii pentru Digitalizarea
Romaniei
• Consiliul de Export si Consiliul de Strategie
Economica organizate de catre Ministerul
Economiei.
•
Comitetul de Monitorizare al Programului
Operațional Competitivitate (CM POC) si
Grupul de Lucru privind viitorul program de
finanțare al inovării, antreprenoriatului și
digitalizării,
2021-2027,
din
cadrul
Ministerului Fondurilor Europene
•
Am creat Grupul de Lucru pentru pregătirea
poziției României în negocierile ONU privind
crearea unei legislații internaționale în
domeniul securității ciberbetice;
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• Introducerea informaticii ca obiect
de studiu obligatoriu in liceu;
• Simplificarea cadrului legislativ
pentru activitati R&D;
• Romanian Tech Nation – colaboram
cu Presedintia Romaniei pe teme
legate de educatie si politici publice.
Am propus pornirea unei campanii
de comunicare si o caravan in licee
despre avantajele unei cariere in IT,
sprijinita de industire si UPB.

Simplificarea procedurii de
angajare pentru cetateni non –
UE;
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Educatie
Prioritatea ANIS este realizarea unui parteneriat intre Industrie si Mediul Academic pentru sustinerea cadrelor didactice in integrarea
unor tehnologii noi in programa universitara si a unor metode inovative de predare.

Bursele ANIS
Prin acest proiect se stimuleaza cadrele didactice universitare tinere pentru introducerea de cursuri si metode moderne de
predare in tehnologii noi: Big data, Cybersecurity, Artificial Intelligence, Fintech, Health Tech, Machine Learning, IoT.

Primele doua
editii

62 cursuri
inscrise

17 facultati
participante

7 orase

22 castigatori

110 000 euro
valoarea totala
a burselor

3 colaborari intre
companii si mediul
academic pe proiecte
R&D

Instruire
Suplimentar fata de preocuparea adaptarii legislatiei la nevoile tehnologice ale societatii, ANIS deruleaza in mod activ urmatoarele
proiecte cu impact in instruirea specialistilor:

Cursuri ISTQB
ANIS organizeaza periodic urmatoarele cursuri:
− Cursuri si certificari ISTQB
− Cursuri si certificari Agile Tester
− Cursuri si certificari CMAP – Mobile Tester

Cursuri de Securitate Cibernetica
Incepand din acest an, oferim cursuri de instruire in domeniul securitatii
cibernetice, pe urmatoarele teme:
− Advanced course for in-depth intrusion detection - FORENSIC
− Advanced course for specialists in advanced FORENSIC memory
analysis for storing information
− Security embedded by design for SECURE DEVELOPMENT &
testing
− Advanced course for IT managers: the legal framework in security
and cyber investigations

Tech Talent Growth
Incepand din 2020, am inceput un nou program, prin accesarea Fondurilor Europene. Scopul este de a instrui 380 de
specialist din tara in urmatoarele domenii: programare, webdev, baze de date.

38 cursuri
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BENEFICII MEMBRI
Knowledge transfer & networking
Pentru a ajuta companiile membre in activitatea lor, impreuna cu specialisti din domenii diferite ANIS organizeaza periodic - exclusiv si
gratuit pentru membri - sesiuni de informare si discutii pe teme de actualitate si interes (MeetUps).
Teme recente abordate in cadrul MeetUps:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Fiscalitate si Beneficiile Acordate Angajatilor - in colaborare cu Deloitte Romania;
M&A - oportunitate sau provocare – in colaborare cu Noerr Romania;
Cum putem vinde software cu ajutorul unui contract de software Escrow, in colaborare cu bpv Grigorescu Stefanica;
Provocarile internship-ului, in colaborare cu Stagii pe Bune si bpv Grigorescu Stefanica;
De la UX la EX – Cum crestem engagementul echipei si retentia talentelor? – idei si aspecte practice, in colaborare cu Up
Romania – in Bucuresti si Iasi.
Biroul viitorului – loc pentru munca sau loc pentru oameni, in colaborare cu Colliers Romania
Compensation and Benefits Trends in High Tech Industry 2019 – in colaborare cu Mercer Romania, organizat in Bucuresti
si Cluj.
Understanding the Path to Digital Maturity – in colaborare cu Google Romania
Internationalizarea afacerii si lucrul cu echipe transfrontaliere – o perspectiva fiscala - in colaborare cu Deloitte Romania;

Evenimentul anual “Gala ANIS” reuneste si premiaza cei mai buni performeri din industrie, iar Gala “Bursele ANIS” reuneste mediul
academic, reprezentanti ai institutiilor publice si mediul privat si are ca scop premierea celor mai bune cursuri nou introduce in curricula
universitara.

Sumar
Gala ANIS 2020
Puteti vedea aici toate
proiectele inscrise si
descrierea lor.

74 proiecte
inregistrate

50 aplicanti

8 categorii

+200 participanti

Acces la informatii si studii
Din 2013, realizam anual singurul studio dedicat industriei in care oferim atat o imagine de ansamblu asupra industriei, dar
enuntam si trendurile viitoare. Studiul “Software and IT Services in Romania este oferit gratuity membriilor ANIS.
De asemenea, cautam activ cele mai recente studii și rapoarte relevante pentru industria IT și oferim acces gratuit tuturor
membrilor la informații și resurse. Puteți găsi mai multe aici.
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Discounturi
Membrii ANIS beneficiaza de urmatoarele discounturi:

Cursuri
−

10% pentru toate cursurile si

Studii Salariale
−

examenele organizate de ANIS
−

10% pentru cursurile Luxoft

−

30% pentru cursul ”Despre roboti
si automatizare – intre mit si
realitate” organizat de catre
Asociatia E-Civis.

Evenimente & Conferinte

10% pentru Studiul Salarial “Compensation
and Benefits Report IT&C Dashboard”, realizat
de Cteq

−

−

50% pentru Studiul Salarial ”Compensation
& Benefits Trends in High Tech industry”,
realizat de Mercer-Marsh Romania
“HR Barometer – Compensation Report”
realizat PwC. Este oferit gratuit companiilor
din comunitatea ANIS care participa la studiu.

−

−

10%

pentru

competitia

de

iachting

“Regatta IT”

−

15% pentru evenimentele organizate de
The Diplomat

−

10 - 30% pentru Conferintele si
evenimentele organizate de partenerii
nostril: How to Web, iCEE.fest, Business Days,
Bucharest Technology Week etc.

“PwC PayWell Salary and Benefits survey
2020” – oferit gratuit companiilor membre

care au sub 20 angajati si participa la
studiu. Celelalte companii care participa la
studio vor avea parte de discounturi
semnificative.

Promovare gratuita a membrilor
−
−
−
−

Pe site-ul www.anis.ro ;
Pe paginile social media ANIS (Facebook, LinkedIn);
La evenimentele ANIS;
In Newsletterele ANIS publicam stiri despre membri si oferte speciale;

Oportunitati de business, finantare si posibilitati de parteneriate
In urma colaborarii stranse dintre ANIS si camerele de comert, Ministerul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ministerul
Afacerilor Externe, alte asociatii si parteneri externi, transmitem periodic catre membri leaduri despre proiecte majore ce urmeaza a fi
derulate, depre posibilitati de finantare si parteneriate.
Prin initiativa Grow Abroad ne-am propus:
−
−
−

Organizarea de misiuni economice;
Incheierea de parteneriate la evenimente internationale si obtinere de facilitati si discounturi pentru membri;
Participarea la minimum 5 evenimente/an organizate de ambasade si camerele de comert straine, in vedera facilitarii
contactelor de business.
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Alatura-te comunitatii ANIS!
ana.calota@anis.ro
+40 741 017 699
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