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Mesaj DANIEL METZ – CEO NTT DATA Romania
NTT DATA Romania  este o companie care promovează Excelenţa,  Cal i tatea, 

Profesional ismul ş i  Performanţa în sfera tehnologiei  digi ta le dusă până la Perfecţ iune.

Fundamentul  unor asemenea atuur i  e dat de cal i tatea special işt i lor  pe care compania î i 

recrutează, la intervale regulate de timp, dintr-un mediu al comunităţi lor diverse care trăiesc în 

acest oraş şi  nu numai (comunităţ i  etnice, confesionale, culturale, profesionale, academice).

Interesul  NTT DATA este să devină un reper,  o placă turnantă în jurul  căreia să se 

polar izeze el i te le din toate aceste comunităţ i  d iverse pr in colaborare în proiecte comune.

Proiecte diverse cu segmente diverse înseamnă o Poartă deschisă spre Viitor. 
NTT DATA este  Vi i to ru l ,  dec i  o  s t ra teg ie  sustenab i lă  pe  te rmen lung presupune punţ i 

complexe  de  legătură  în t re  un  Reper  care  a re  ca  ş i  ta rget  Per fecţ iunea  în  s fe ra 

Per formanţe i  p ro fes iona le  (NTT DATA)  ş i  ce le la l te  segmente  ţ in tă  d in  cadru l  comuni tă ţ i i .    

NTT DATA Romania  va  cont inua  să-ş i  asume,  cu  responsab i l i ta te ,  ro lu l  său  de 

In te rcommuni ty  Br idge,  p romovând propr ia  v i z iune  care  se  bazează  pe  c inc i  p i lon i 

fundamenta l i :  1 .  Dezvo l tare  profes iona lă  care  să ofere  competenţe de bază pentru  or icare 

indust r ie  2 .  Dezvo l ta re  tehn ică  ş i  persona lă  3 .  Per fo rmanţă  în  s fe ra  tehno log ie i  d ig i ta le 

ş i  a  in te l igenţe i  a r t i f i c ia le  4 .  Conectare  constantă  la  impera t i ve le  comuni tă ţ i lo r  loca le  pe 

pr inc ip iu l  Comunicare-Feedback 5 .  Dezvo l ta re  sustenabi lă  pr in  impl icare  în  va lor i f icarea 

potenţ ia lu lu i  uman ş i  a  pat r imon iu lu i  cu l tu ra l  de  pe  p lan  reg iona l  ş i  na ţ iona l  deopot r i vă .

Este  mot ivu l  pent ru  care  NTT DATA Romania  reprez in tă  ma i  mu l t  decât  un 

reper  de  bază  în  lumea in te l igenţe i  d ig i ta le .  Es te  mot ivu l  pent ru  care ,  a ic i 

aproape sau  depar te  de  no i ,  Genera ţ ia  NTT DATA Romania  es te  de ja  Vi i to ru l .   
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Segment CULTURĂ 
Politica CSR: Diversity in Unity. For a multicultural Community
 
Parteneriatul cu cele mai importante foruri culturale care pun accent pe promovarea valorilor 

autentice, organizând, în acest sens, top level cultural events înseamnă pentru NTT DATA 

conectarea cu o cultură a diversităţii ce caracterizează nu doar oraşul, ci şi provincia în marele 

ei ansamblu. Implicarea în atare evenimente de anvergură presupune consolidarea reţelei de 

conexiune cu elita culturală şi artistică unde brandul NTT DATA se poate bucura de o mai mare 

vizibilitate. 

Dincolo însă de consolidarea acestor veritabile „Capete de Pod” în sfera erudită şi elevată a 

comunităţii, implicarea brandului NTT DATA aduce în prim plan şi recompensarea reperelor care, 

prin întreaga lor activitate, au fost în măsură să aducă o plus valoare în beneficiul culturii naţionale 

şi universale. Suportul dat pentru manifestările artistice de calitate au rolul de a consolida legăturile 

cu Tradiţia şi Valorile Cultural-Spirituale ale locului şi continentului deopotrivă, şi permit brandului 

NTT DATA să se proiecteze în conştiinţa comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, ca un 

deschizător de drumuri spre ceea ce ar trebui să fie un reper de valoare adaugată în provocarea 

dată de multiculturalitate.
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Segment EDUCAŢIE
Politica CSR: Open Gates for Beautiful Minds

Conectarea cu mediul universitar şi preuniversitar reprezintă oportunitatea unui acces 
deschis la cei mai bine pregătiţi elevi, studenţi, vârfuri ale generaţiei lor, care caută un loc 
pentru afirmare şi dobândire de experienţă. În condiţiile în care învăţământul preuniversitar 
şi universitar este unul teoretic şi nu formativ, lipsa de experienţă este principala carenţă 
a celor care, după absolvire, caută un loc în care să-şi poată pune în aplicare propria 
viziune în vederea conturării unei cariere de performanţă. Deschiderea brandului NTT 
DATA către performanţa conturată încă de la nivel preuniversitar şi universitar, înseamnă 
investiţia în noile generaţii, iar prin aceasta, implicit, şi în Viitor. Şansa oferită tinerilor de 
a fi un câştig pentru comunitatea în care s-au format, prin punerea în practică a propriilor 
idei şi proiecte, înseamnă implicarea brandului NTT DATA în descoperirea, consolidarea 
şi valorificarea Inteligenţei care, în perspectivă, poate fi în măsură să traseze principalele 
direcţii de dezvoltare care pot asigura comunităţii noastre evoluţie şi progres deopotrivă.  
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Segment SĂNĂTATE
Politica CSR: Healty Community for a Future Chance
 
Parteneriatul cu comunitatea medicală înseamnă extinderea brandului NTT DATA spre acea sferă 

a ştiinţelor medicale, destul de neglijate până acum. Brandul NTT DATA a înţeles necesitatea de 

a contribui la conturarea mecanismelor care pot susţine sănătatea comunităţii. Promovarea de 

către brandul NTT DATA a ideii de profesionalism şi performanţă în sănătate înseamnă, de fapt, un 

proces prin care se oferă individului, dar şi colectivităţii în marele ei ansamblu, posibilitatea de a-şi 

creşte controlul asupra determinanţilor sănătăţii şi, prin aceasta, de a-şi îmbunătăţi starea proprie 

de sănătate. Promovarea mecanismelor solide, pe care se poate fundamenta ideea de sănătate 

a comunităţii, reprezintă, aşadar, o strategie prioritară a brandului NTT DATA de încurajare a 

politicilor de sănătate publică cu responsabilitatea socială. Scopul lor vizează asigurarea, în viitor, 

a unor condiţii mai bune pentru depăşirea tuturor necesităţilor stringente cu care se confruntă 

comunitatea locală şi naţională deopotrivă.  

Politici CSR
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Segment MEDIU
Politica CSR: Green Community for Sustainable Development 

Susţinerea pe care brandul NTT DATA o oferă pentru promovarea ideii de Comunitate Verde 

are în vedere principiul dezvoltării sustenabile care este, actualmente, un imperativ important. 

Dezvoltarea durabilă a oraşului şi a zonei reprezintă o prioritate pentru brandul NTT DATA, deoarece 

modul în care se dezvoltă comunitatea îi afectează atât prezentul cât şi şansele sale de viitor. O 

comunitate durabilă pune accent pe un mediu înconjurător sănătos, prin încurajarea şi grija sporită 

pentru spaţiile verzi, folosirea materialelor de construcţie regenerabile, păstrarea armoniei dintre 

mediul construit şi natură, utilizarea eficientă a resurselor, dezvoltarea şi asigurarea unei economii 

locale viabilă. Comunitatea durabilă pentru care pledează brandul NTT DATA presupune o viziune 

largă asupra dezvoltării susţinută şi promovată de către toţi membrii comunităţii. Strategia locală 

de dezvoltare durabilă reprezintă un instrument participativ pe care brandul NTT DATA îl propune 

pentru asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejând, în acelaşi timp, 

resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare. Este un demers pe termen lung, un proiect de viitor 

în care brandul NTT DATA crede cu tărie, întrucât este viziunea viitorului comunităţii, împărtăşită 

la nivel local, transpusă în obiective complementare şi interdependente cu planuri de acţiune 

concrete. O investiţie deci în viitorul sănătos şi verde al unei comunităţi multiculturale. 
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Segment SOCIAL
Politica CSR: Bridge Connections Community 

Apropierea brandului NTT DATA, prin proiectele sale variate, de diversitatea care caracterizează 

sfera socială locală şi regională înseamnă construirea unor punţi de legătură. Ele permit vizibilitatea 

brandului în sine în locuri în care abia acum are şansa de a prinde rădăcini trainice în calitate de 

reper profesional. Succesul pe termen lung al unui asemenea punct de reper precum brandul 

NTT DATA presupune o interconectare echilibrată cu comunitatea în sine, conexiune care se 

construieşte pe principiul Reciprocităţii: o plus valoare care este returnată societăţii, pentru a o 

susţine în diversitatea şi complexitatea sa, reprezintă expresia maturităţii, a responsabilităţii, dar 

şi a măiestriei cu care acel reper atinge perfecţiunea profesională.   
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Segment SPORT
Politica CSR: Performance and Glory for Sport Tradition Brands

Implicarea brandului NTT DATA în susţinerea sportului şi a brandurilor sportive de tradiţie 

presupune o investiţie eficientă în sănătate, în calitate umană şi performanţă în mod deosebit. Un 

atare demers reprezintă, cu siguranţă, un beneficiu de imagine pentru comunitatea în sine, dar şi 

o foarte bună oportunitate de valorificare economică a activităţilor sportive care sunt planificate. 

Susţinerea de către brandul NTT DATA a unor mari evenimente sportive de rang local, naţional 

şi internaţional are efecte benefice asupra dezvoltării sportului de performanţă, dar şi asupra 

colectivităţii în marele ei ansamblu. De asemenea reprezintă o oportunitate eficientă pentru o 

puternică interconexiune între brandurile sportive de tradiţie şi comunitatea în sine, pe care ele 

şi-au fundamentat succesul de-a lungul timpului.  
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Segment Inovație și Cercetare
Virtual Heritage Preservation for Open Society

Colaborarea şi parteneriatul cu comunitatea cercetătorilor, a oamenilor de ştiinţă reprezintă o mare 

oportunitate pentru NTT DATA de a stabili o complexă punte de legătură cu elita cercetării de 

performanţă din discipline conexe care, în prezent, caută soluţii sustenabile pentru un imperativ 

naţional: reabilitarea şi conservarea patrimoniului cultural-istoric şi arhitectural. Conservarea prin 

Digitalizare a unei părţi consistente a valorilor culturale înseamnă Internaţionalizarea şi Accesibilitatea 

lor pentru publicul larg. Pe de altă parte, demersul în sine presupune şi o mai largă vizibilitate a ideii 

de Echilibru în sfera multiculturalităţii care caracterizează comunitatea din care facem parte cu 

toţii. Într-o lume care evoluează rapid sub cupola globalizării, diversitatea în unitate, ilustrată prin 

împărtăşirea valorilor cultural-artistice comune, presupune o societate deschisă, cu valori şi repere 

solide. Toate acestea sunt în măsură să construiască o poartă largă spre Viitor, ceea ce şi este în 

deplină consonaţă cu viziunea pe termen lung a brandului NTT DATA.  
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Take your EDUCATION to the NEXT LEVEL

Universitatea Babeş-Bolyai în colaborare cu NTT DATA Romania

PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR 
DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE 
PROFESIONALĂ ÎN INFORMATICĂ 

CSR Report 2015
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Programul UNI STEPS Sibiu

NTT DATA Romania încurajează evoluția profesională a absolvenților. Colegii de la filiala din 

Sibiu oferă studenților de la Facultatea de Inginerie și de la Științe Economice posibilitatea să-

și aprofundeze cunoștințele de informatică și programare, în paralel cu studiile lor, prin cursuri 

extracurriculare de lungă durată. Cursurile au fost demarate în luna februarie 2016 și continuă până 

în prezent, acoperind diferite tematici precum: bazele programării, noțiuni de programare web, baze 

de date.

  

Educație
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NTT DATA LAB Sibiu 

Din luna februarie 2016 laboratorul IM-219 din cadrul Facultății de Inginerie a devenit oficial “NTT 

DATA Lab”. Sala a fost renovată și reamenajată integral, dotată cu calculatoare, birouri, scaune și 

sistem de video proiectare, oferind astfel condiții mult îmbunătățite de studiu. La inaugurare au 

fost prezenți Maria Metz – Deputy CEO și Cantemir Mihu – Head of Business Unit, dar și decanul 

Facultății de Inginerie din cadrul Universității Lucian Blaga, prof.dr. ing Liviu-Ion Roșca și șeful 

Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică prof. dr. ing. Daniel Volovici, precum și alți 

profesori, presă și studenți.

În paralel, NTT DATA Romania a amenajat un laborator și în cadrul Facultății de Științe Economice din 

Sibiu unde s-au organizat cursuri opționale de lungă durată. Aceste inițiative au venit în completarea 

programelor consacrate pe care filiala din Sibiu le desfășoară anual în colaborare cu mediul universitar 

sibian: Programele STEPS și UNI STEPS, Concursul HSE, Conferința Internațională ICDD, practica 

de vară, prezentări de companie, concursuri și workshop-uri. 

 

Educație
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Leadership & Digitalisierung
NTT DATA Romania alături de Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a 

organizat în luna decembrie o prelegere pe tema “Leadership & Digitalisierung”. 

Prezentarea a fost susținută de doamna Ilka Friese – CFO NTT DATA Deutschland. 

La prezentare au luat parte de asemenea doamna Anna Budde, Chief Marketing & 

Communications Officer, doamna Stephanie Lacher, Executive Project Assistant, NTT 

DATA Deutschland și dl. Daniel Metz - CEO NTT DATA Romania.
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Caravana UBB Bachelor

NTT DATA Romania, alături de reprezentanți 

ai programului de Informatică cu predare în 

Limba Germană, organizează Caravana UBB 

Bachelor pentru elevi din toată țara. Acțiunea 

este dedicată informării acestora cu privire la 

specializarea Informatică cu predare în limba germană din cadrul UBB Cluj-Napoca. Programul se 

adresează tuturor liceelor de profil din țară cu predare în limba germană. Elevii au oportunitatea să 

se informeze cu privire la programul de studiu, curricula de cursuri și oportunitățile profesionale pe 

care le poate oferi această specializare ulterior pe piața muncii.
 

Educație

SECAAB 2016
 
În cadrul concursului SECAAB 2016, eveniment aflat la cea de-a X-a ediție, NTT DATA Romania a 

susținut tinerii lideri. Proiectul inedit a adus o provocare unică pentru studenți, care au beneficiat de 

o experiență inedită de voluntariat. Premierea s-a desfășurat în 11-12 mai, la Facultatea de Business 

din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca.
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Descoperă-ți pasiunea în IT

Anul trecut am luat parte la un proiect extrem de 

interesant, un program comun pentru liceeni, 

a cărui scop este să învețe antreprenoriatul în 

domeniu. A fost cea de-a treia ediție a programului 

de mentorat și educație practică pentru liceeni, 

derulat de asociația For IT și susținut de patru 

dintre firmele mari de profil din Cluj, iar NTT DATA 

Romania a spus “da” acestui proiect. O sută de liceeni din patru licee importante din Cluj-Napoca 

au învățat diverse tehnologii, printre care amintim Java, .NET, Embedded, soft skills, dar și cum să 

fie antreprenori. Pe durata a 7 luni, elevii au dezvoltat proiecte de echipă, în care au rezolvat sarcini 

de lucru reale, sub îndrumarea unor programatori profesioniști cu rol de mentori. IT-ul este și va 

fi o industrie de viitor și avem nevoie de colegi pasionați de acest domeniu, care să ne sprijine în 

dezvoltarea IT-ului în Cluj. La gala de premiere a elevilor implicați în proiectul “Descoperă-ți pasiunea 

în IT”, echipa mentorată de colegul nostru Mihai Labo, numită The Flying Ducks, au primit un premiu 

special din partea NTT DATA Romania. Felicitări tuturor elevilor implicați, deoarece ei sunt cei care 

reprezintă viitorul societății noastre.
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Competiția “Tineri Cercetători în Știință și Inginerie”

În cadrul competiției “Tineri Cercetători în știință și Inginerie”, eveniment în cadrul căruia tinerii 

cercetători sub 35 de ani au fost premiați și apreciați de către întreaga comunitate, NTT DATA 

Romania a avut onoarea să premieze locul I pe 

care s-a clasat Alina Bădescu - Șef de lucrări la 

Universitatea Politehnică din București, E.T.T.I. 

(telecomunicații) pentru munca depusă. Suntem 

bucuroși că avem astfel de tineri conștiincioși 

care aduc mândrie comunității. Evenimentul 

a fost organizat de Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca, împreună cu prof. Rada Flavia 

Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului.

Educație

International week - Mind the Gap: The University and The 
Business Environment Workshop 

Cu ocazia International week, eveniment organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor, UBB, NTT DATA Romania a susținut workshop-ul “Mind the Gap: The University and The 

Business Environment”. În 

cadrul acestui workshop 

experți din comunitatea 

de business au prezentat 

exemple de best-practice din 

această zonă. Maria Metz – 

Deputy CEO | Executive Vice 

President, Member of the 

Executive Board a reprezentat 

NTT DATA Romania la 

evenimentul menit să ofere 

noi perspective în relația 

dintre mediul academic și 

companii.
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Open for Talent

NTT DATA Romania a fost partener la prima ediție a proiectului OPEN for TALENT. Cum ți-ar plăcea 

să îți cunoști colegii de muncă și biroul înainte de a fi angajat? La această întrebare am dorit să 

aflăm și noi răspunsul, iar în 23 și 24 martie, peste 40 de studenți și tineri absolvenți din domeniile IT 

și marketing au vizitat compania noastră, precum și alte companii din Cluj-Napoca, pentru a vedea 

cu ochii lor cum se desfășoară activitatea, pentru a înțelege mai bine cultura organizațională și ce 

înseamnă să faci parte din acestea. Răspunsul lor nu a întârziat să apară, iar proiectul a fost unul de 

succes, ne bucură să vedem tineri entuziasmați de modul nostru „cool” de lucru.

  
Școala Altfel

În acest an am fost 

mândri să ne implicăm în 

programul Școala Altfel, 

în cadrul căruia mai 

multe grupuri de elevi au 

vizitat sediile NTT DATA 

Romania. La Cluj-Napoca 

elevii clasei a IV-a din 

cadrul liceului George 

Coșbuc au participat la 

un curs în cadrul căruia 

au învățat să folosească 

sistemul de operare Windows. Dacă pentru cei mici am început cu noțiuni mai simple, pentru elevii 

clasei a IX-a de la Liceul de Informatică “Tiberiu Popoviciu” am pregătit un training de C++, care a 

fost susținut de colegi de-ai noștri. În filialele din țară au fost, de asemenea, mai multe grupuri de 

elevi care au avut ocazia să se familiarizeze cu munca într-o companie de IT și au fost primiți cu drag 

de colegii noștri.
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Educație

German Business Junior și German IT Junior 

Reprezentanți ai mediului academic și ai mediului de business au fost prezenți în 20 aprilie 

la evenimentul “German Business Junior și German IT Junior”. În cadrul acestei întâlniri au fost 

prezentate oportunități pentru elevii vorbitori de limbă germană pe zona de studii superioare, atât în 

Studii Economice, cât și în Studii Informatice. Programul de studiu “Deutschsprachiger Studiengang 

der Informatik – UBB” are deja peste 100 de studenți în anii I și II, unde aceștia învață în limba germană 

de la cadre didactice cu o pregătire de înaltă clasă în domeniul IT. Miza acestui program este una 

reală, întrucât prin intermediul unor astfel de oportunități de studiu și creștere profesională se oferă 

viitorilor studenți oportunități concrete în țară. Viitorul industriei IT din România arată promițător și 

este în mâinile noastre, totul constă în a acționa, iar cu astfel de programe implementate cu succes, 

pavăm acest drum. 
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Internship Cluj – edițiile XVIII și XIX

Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială și Asociația Studenților de la Business a organizat 

un important eveniment care a adus la un loc 14 firme, care au oferit împreună 62 de locuri de 

stagiu. NTT DATA Romania a răspuns cu drag acestui proiect, în cadrul căruia, 375 de studenți 

au aplicat pentru stagii de internship, 

135 dintre aceștia participând și la 

interviuri. Un total de 47 de studenți au 

fost selectați pentru un internship de 

6 săptămâni. Cifre importante pentru 

acest proiect la care am participat atât 

în perioada martie - mai, cât și la ediția 

din octombrie – noiembrie 2016. În 

2017 cu siguranță cifrele vor fi și mai 

impresionante, iar NTT DATA Romania 

va fi acolo!

Deschiderea anului universitar 2016-2017

NTT DATA Romania a fost alături 

de studenții de la Facultatea de 

Matematică și Informatică, în 

cadrul deschiderii anului universitar 

2016-2017. Pe langă susținerea și 

aprecierea noastră, cei mai buni 

și silitori studenți care au încheiat 

anul cu nota 10 pe linie, au primit 

și premii din partea NTT DATA 

Romania.
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Educație

Programul Postuniversitar de Pregătire și Formare 
Profesională în Informatică 

Cea mai importantă acțiune a anului trecut, nu doar din domeniul educației, o reprezintă startul 

Programului Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică, înființat de 

Universitatea Babeş-Bolyai cu sprijinul NTT DATA Romania. Programul a început în toamnă, cu 52 

de cursanți înscriși. Acest program este acreditat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice și reprezintă o oportunitate pentru persoanele absolvente de studii universitare, care îşi doresc 

o reprofilare (absolvenţi de facultate cu orice profil) spre zona de IT&Software. Din dorinţa de a învesti 

în dezvoltarea competenţelor IT şi de a creşte această comunitate, am dorit ca pe lângă academiile 

interne pe care le susţinem, pe lângă linia de informatică în limba germană, din cadrul Facultăţii de 

Matematică şi Informatică a Universităţii Babeş-Bolyai, să susţinem şi acest curs postuniversitar, un 

program acreditat, care oferă diplome avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Programul oferă celor interesaţi posibilitatea de a începe o pregătire de specialitate pe domeniul 

Informatică, premisa unei posibile viitoare cariere de succes în industria IT. Studenţii iau parte la un act 

de învăţământ de nivel înalt, oferit de către Facultatea de Matematică şi Informatică cu un contact direct 

cu mediul de business performant oferit de compania NTT DATA Romania. Cursurile sunt susţinute de 

către cadre didactice din universitate, cât şi de către angajaţii NTT DATA Romania, în amfiteatrele şi 

laboratoarele pe care NTT DATA Romania şi Universitatea Babeş-Bolyai le pun la dispoziţie. Durata 

unui program de studiu este de 2 ani şi se desfăşoară pe o structură de 4 semestre.
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Deutschsprachiger Studiengang der Informatik - UBB

În data de 18 octombrie, în Sala de Consiliu a Universității Babeș-Bolyai a avut loc vizita unor 

reprezentanți de top ai mediului de afaceri clujean, care susțin financiar și logisitic secția de informatică 

a liniei de studii în limba germană, din cadrul Facultății de Matematică și Informatică. În cadrul acestei 

întâlniri s-au discutat aspecte referitoare la modul în care funcționează secția de informatică în limba 

germană, rezultatele 

obținute până în 

prezent, modul de 

investire a fondurilor 

și resurselor puse 

la dispoziție, modul 

în care va continua 

colaborarea, precum 

și oportunitatea și 

posibilitatea înființării 

unui nou masterat 

cu predare în limba 

germană.  

Curs de SAP în curricula Universității București

Din toamna anului trecut am introdus cursul opțional de SAP în curricula de la Universitatea București, 

Facultatea de Matematică și Informatică. Studenții iau parte la ore practice organizate la sediul NTT 

DATA Romania din București, iar rolul de profesori a fost asumat cu brio de colegii noștri, Ana-Maria 

Sitaru și Mihai Sitaru, Cristina Șologon și Andreea 

Diaconu, care au acceptat această provocare. 

Pentru primul semestru colegii au pregătit cursuri 

de SAP BW și BO, SAP Lumira, cât și Predictive 

Analytics. Acest curs cu siguranță va deveni unul 

dintre cele mai atractive pentru viitorii profesioniști 

în domeniul IT care urmează cursurile Facultății 

de Matematică și Informatică de la Universitatea 

București.
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Building Future for Young Talents 

În cadrul acestui program tinerii talentați lucrează în echipe alături de specialiștii NTT DATA Romania 

pe diverse proiecte precum “Aplicații utilizate pentru facilitarea învățării”, “Online marketing – pros 

& cons” și participă la sesiuni de knowledge sharing și training-uri soft skills. Studenții participanți la 

acest program studiază în programele de învățământ de la FSEGA - Facultatea de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor, UBB și de la Facultatea de Matematică și Informatică, UBB. Compania noastră 

va susține în continuare astfel de programe pentru tinerii studenți și în 2017, întrucât oferă o pregătire 

concretă în concordanță cu liniile de studiu.
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Define School

O inițiativă excelentă în 2016 a fost proiectul Define School. Inițiativa lor de a crea viitoare generații 

de antreprenori în tehnologie a fost salutată de NTT DATA Romania. Odată cu începerea școlii s-a 

dat startul campaniei Define School, chiar la sediul NTT DATA Romania. Participanții au avut ocazia 

să învețe diverse metode de lucru, training-uri și programe creative, menite să ofere participanților 

un cadru oportun pentru dezvoltarea personală. Cu siguranță este un proiect în care ne vom implica 

și în 2017. 

Împreună susținem sănătatea!
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CS Corona Brașov Wolves - Hochei 
Echipa de hochei pe gheață Corona Brașov Wolves este campioana ediției 2013-2014, iar după încă 

două ediții ale campionatului național de hochei pe gheață în care s-a clasat pe locurile 4, respectiv 

3, în sezonul 2016-2017 se 

află din nou pe primul loc 

cu șanse mari la un nou 

titlu. NTT DATA Romania 

este alături de echipa din 

Brașov în drumul lor spre un 

nou trofeu și vom continua 

să sprijinim performanța 

în sport și în anii care 

urmează. Go Wolves! 

Juniori CFR 1907 Cluj
Susținem cu mândrie clubul de fotbal CFR 1907 Cluj în toate proiectele pe care le desfășoară la 

nivel de grupe de juniori. În 2016 am fost alături de club, a cărei grupă de juniori 2003 a ocupat 

locul 5 în cadrul turneului de juniori 

de la Munderkingen, Germania. Locul 

5 este cu atât mai meritoriu, cu cât 

la turneu au luat startul 36 dintre 

cele mai puternice echipe de juniori 

din Europa. Vom fi alături de micuții 

fotbaliști, viitoarele speranțe ale 

fotbalului românesc, și în 2017 în cele 

mai importante competiții rezervate 

pentru categoriile lor de vârste.
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Fotbal Club CFR 1907 Cluj

Echipa locală de fotbal, CFR 1907 Cluj, pe care o susținem cu mândrie în fiecare an, a avut anul 

trecut un parcurs excelent într-una dintre cele mai importante competiții naționale. A devenit pentru 

a patra oară Câștigătoarea Cupei României, după o finală de poveste în care a revenit de la 2-0, 

câștigând la lovituri de departajare trofeul. Am fost alături de clubul CFR 1907 Cluj în ultimii ani, timp 

în care echipa a câștigat 3 titluri de Campioană a României, 4 Cupe ale României și 2 Supercupe, 

precum și în participările lor în Cupele Europene, unde au învins echipe precum AS Roma sau 

Manchester United și au obținut rezultate notabile în compania unor formații precum Chelsea Londra, 

Galatasaray Istanbul, Sporting Braga, Bayern Munchen. Pentru 2017 susținem clubul în cursa lor 

pentru un nou trofeu și, desigur, pentru o posibilă evoluție în Cupele Europene, acolo unde a dus cu 

mândrie numele orașului Cluj-Napoca.
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Volei Feminin “U” Cluj 

Universitatea Cluj este un club 

sportiv cu tradiție în România, unul 

dintre puținele care au fost dezvoltate 

atât de multe secții sportive care 

obțin performanțe notabile prin 

participările la competiții naționale și 

internaționale. NTT DATA Romania 

susține prin sponsorizări echipa de 

volei feminin a Clubului Sportiv “Universitatea Cluj”, alături de care am mers pas cu pas sau, mai bine 

zis, punct cu punct, și în acest sezon al Diviziei A.

Napoca Baschet School 

NTT DATA Romania continuă susținerea sportului și promovează în mod constant un stil de viață 

sănătos, atât în mediul angajaților, cât și publicului larg. În contextul dezvoltării continue a sportului 

clujean, susținem activ echipa de fete de la Napoca Baschet School. Echipa U18 de baschet feminin 

ACS Napoca Cluj a participat 

în 2016 la Alba Iulia, la 

turneul final al Campionatului 

Naţional rezervat acestui nivel 

de vârstă. Fetele pregătite 

de Carmin Popa au început 

convingător competiţia din 

oraşul „Marii Uniri” şi în cele 

din urmă au obținut locul 

secund, devenind vice-

campioane! Continuăm 

susținerea tinerelor talente și 

a performanței în sport și în 

2017.
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Gala de Kickbox Tracia
Pe parcursul ultimilor ani am susținut cu mândrie sporturile de contact, întrucât sunt sporturi care 

necesită nu doar forță, ci multă disciplină, control și strategie. Gala de Kickbox Tracia este unul dintre 

evenimentele importante la care am luat parte anul precedent, alături de clubul Tengu, pe care îl 

susținem. Clubul sportiv clujean a fost reprezentat de sportivul Dorin Stan, care a și reușit o victorie 

frumoasă.   

Centrul de Arte Marțiale TENGU
Anul 2016 a fost un an foarte important pentru Centrul de Arte Marțiale Tengu, rezultatele notabile pe 

care le-au obținut sportivii clubului clujean au făcut înconjurul lumii sporturilor de contact. Pe întreg 

parcursul anului, sportivii Cosmin Văduva, Andrei Pisari, Dorin Stan, alături de antrenorul Levente 

Laczko au obținut rezultate remarcabile în competiții naționale și internaționale. Dorin Stan este campion 

european K1 WTKA/WKA, sportivul susținut de NTT DATA Romania a obținut medalia de aur după 

două meciuri terminate prin KO. De asemenea, Dorin a obținut medalia de bronz la proba Kickbox Low 

Kick, după o evoluție excelentă. Cosmin 

Văduva a devenit și el campion mondial 

în acest an, așa că îi felicităm și suntem 

extrem de mândri să susținem astfel de 

talente din sportul romanesc. Osu!   
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Semimaraton Sibiu 2016

Suntem fani ai competițiilor și, în mod cert, ai performanței în sport, de aceea în 28 mai NTT DATA 

Romania a fost reprezentată de către colegii de la filiala Sibiu la SemiMaratonul Sibiu 2016! Cei 28 

colegi alergători au avut parte de toată susținerea noastră la evenimentul care a avut startul în Piața 

Mare din Sibiu. Peste 2600 de alergători au luat startul curselor din cadrul SemiMaratonului Sibiu 

2016, iar colegii noștri au alergat pentru comunitate, pentru sănătate și distracție.  A fost o zi plină 

de emoții și satisfacții uriașe, după un efort susținut. Cu siguranță vom participa și în 2017 la acest 

eveniment sportiv important.
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Gala Ultimate Fighting Tournament

Agilitate, mobilitate, dedicare, acestea sunt doar câteva atribute pe care le-a transmis publicului ediția 

2016 a Galei UFT - Ultimate Fighting Tournament - MMA România. Evenimentul a fost organizat 

într-o Sală a Sporturilor “Horia Demian”, care s-a dovedit neîncăpătoare pentru publicul clujean. Au 

avut loc câteva meciuri importante de MMA (Arte Marțiale Mixte) și kickbox, la care au concurat unii 

dintre cei mai buni sportivi din Cluj-Napoca, precum și luptători din țară și străinătate.  
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T GYM SuperFit Games – Team Series

Pe locuri, fiți gata, START! NTT DATA Romania a fost partenerul principal la cea de-a III-a ediție 

a competiției T Gym SuperFit Games - Team Series, un eveniment dedicat pasionaților de fitness 

și sănătate prin sport. Competiția a făcut parte din cadrul Zilele Clujului 2016 - Orașul trăiește. La 

start s-au strâns peste 50 de participanți pe echipe, iar la final, cei care au fost cei mai “SuperFit” au 

câștigat pe deplin medaliile!
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Asociația Județeană de Tenis de Masă Cluj

Începând cu anul 2010 NTT DATA Romania este alături de sportivii Asociației Județene de Tenis de 

Masă din Cluj. De la bun început ne-am declarat uimiți și extrem de plăcut surprinși de micuții sportivi 

care au găsit în tenisul de masă o plăcere și un mod de a-și petrece timpul liber. Susținem performanța 

în acest sport, întrucât dorim să sprijinim micii sportivi în a readuce tenisul de masă clujean acolo 

unde a fost odată: în elita tenisului de masă românesc şi european. În 2016 am menținut susținerea 

noastră pentru tenisul de masă clujean și am fost alături de sportivul Rareș Șipoș Openul Ungariei, 

unde a obținut locul 3 la simplu și locul 1 pe echipe. În același an a obținut rezultate notabile la 

Openul Austriei și a participat la Campionatele Mondiale de Juniori din Africa de Sud.
  



CSR Report 2015

Global IT Innovator

Raport CSR 2016   

Timotion – Cross caritabil Timișoara

Colegii noștri din NTT DATA Romania 

de la filiala din Timișoara au strâns 

rândurile, s-au organizat eroic pentru 

adunarea de fonduri necesare celor 

16 proiecte din cadrul Timotion 

Cross Timișoara, participând la 

maratonul dedicat comunității și 

familiei. Aceștia s-au numărat printre 

campionii acestui eveniment caritabil 

la care vom participa, cu siguranță, 

și la ediția următoare.

Crosul Companiilor

Colegii noștri de la filiala din Iași au fost primii care au luat 

startul anul trecut la Crosul Companiilor. Și-au început ziua 

cu multă energie și, cu mic cu mare, au susținut echipa 

NTT DATA Runners la Crosul Companiilor de la Iași. Toți 

colegii au finalizat competiția cu succes, iar primul coleg 

din echipa 

noastră s-a 

clasat pe locul 

22 din 254 de 

alergători. A urmat apoi rândul Clujului, unde am alergat 

împreună pe o distanță de 6km – o nimica toată – cum ar 

spune cei 44 de colegi care au fost înscriși în competiție. 

Felicitări tuturor colegilor participanți și ne vedem în 2017 

antrenați pentru performanță! 

Sport
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Mediu

Acțiune împădurire “Copacul de azi pentru Oxigenul de Mâine”

Pregătiți din cap până-n picioare cu multă voință, energie dar și echipamente potrivite, am dat curs 

invitației de a fi voluntari pentru o zi în acțiunea de împădurire desfășurată la Iași, la Hadâmbu. 

Alături de încă peste 200 de voluntari, am reușit să aducem o gură proaspătă de oxigen și am reușit 

plantarea a 10.000 de puieți de paltin și stejar. Vom continua să ne implicăm în astfel de evenimente, 

întrucât este o oază de normalitate, fiecare dintre noi se poate implică în astfel de acțiuni, fără a fi 

considerați în mod neapărat “eroi”.
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Gala Presei Clujene

Ca în fiecare an, excelența în jurnalism 

este premiată la Gala Presei Clujene, 

iar în 2016 a fost organizată chiar în 

săptămâna în care a fost marcată și 

ziua internațională a libertății presei. În 

cadrul celui mai important eveniment 

al anului pentru breasla jurnaliștilor 

din Cluj au fost premiate cele mai 

bune produse de presă ale anului. La 

eveniment a fost lansat, ca în fiecare 

an din 2005 încoace, Anuarul APPC (Asociatia Profesioniștilor din Presă - Cluj), care reunește zeci 

dintre cele mai bune articole publicate în Cluj în anul precedent. NTT DATA Romania a fost partener 

al APPC și am avut onoarea de a oferi o serie de premii, la categoriile: Cel mai bun articol de opinie, 

Cel mai bun interviu, Cel mai bun reportaj. În 2017 vom fi alături de APPC la Gala Presei Clujene, 

pentru a onora profesionalismul presei de calitate.
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NTT DATA Romania susține arta și cultura la Balul 
Operei. Ne face deosebită plăcere să fim parteneri ai unui 
eveniment unic, de impact național, care a ajuns la cea 
de-a XXI-a ediție. În 2016, Balului Operei a adus în fața 
publicului un spectacol în premieră absolută de “musical 
on Broadway”, oferit de Opera Națională Română. 
Păstrând același ton, spectacolul „Sinatra”, susținut de 
Horia Brenciu & HB Orchestra a completat magia Balului 
Operei. Ca de fiecare dată, în fiecare an, evenimentul se 
dovedește a fi un spectacol de înaltă ținută care reușește 
să își aducă contribuția la procesul de integrare și aliniere 
la marile evenimente de gen din Europa.

  

Balul Operei 2016
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Conferința “Europeanisation of Administrative Law and 
Codification of Administrative Procedure”

NTT DATA Romania a fost onorată în cadrul Conferinței Internaționale “Europeanisation of 

Administrative Law and Codification of Administrative Procedure”, alături de nume prestigioase din 

mari universități din întreaga Europă. La acest eveniment important pe agenda anului 2016 asistența 

a fost onorată de prezența Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Vasile Dîncu.

Zilele Clujului

Pentru 2016, Zilele Clujului au adus o multitudine de activități în aer liber. NTT DATA Romania a fost 

alături de Primăria Cluj-Napoca pentru acest eveniment important pentru orașul nostru. Pe data de 

20 mai am adus în centrul Clujului NTT DATA - KID’s Strythm, un moment unic în istoria orașului: 

cel mai mare dans sincron realizat vreodată. Peste 2000 de elevi clujeni au participat la acest 

dans sincron. La finalul evenimentului, cei peste 2.000 de elevi au avut parte de o surpriză extrem 

de colorată: tunuri de confetti și baloane colorate au umplut Piața Unirii de culoare. Copii au fost 

fermecați de surpriza făcută. Ne bucurăm că putem susține comunitatea prin astfel de evenimente 

pline de veselie și culoare.
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NTT DATA Day – Funday Picnic

Este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru toți colegii din cadrul NTT DATA 

Romania. În fiecare an, evenimentul ne aduce pe toți la un loc pentru a sărbători împreună o echipă 

extraordinară, cu oameni frumoși, talentați, care s-au dedicat timp de 16 ani minunați companiei 

noastre. A fost un prilej pentru toată lumea să participe la competiții sportive dintre cele mai 

diverse, de la cursuri de fitness și zumba, la turneu de tenis, fotbal, volei, chiar alături de partenerii 

și colaboratorii companiei. Mulțumim colegilor care sunt încă de la începuturi, când se contura o 

poveste minunată de succes, mulțumiri decanilor alături de care am pornit în susținerea educației și 

mulțumiri fiecărui coleg în parte, care alcătuiește această echipă frumoasă.
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TIFF - Transylvania International Film Festival 2016

Pe parcursul ultimilor ani, 

Transylvania International Film 

Festival a devenit unul dintre 

cele mai importante evenimente 

dedicate iubitorilor de cinema din 

țară, chiar și din lume. NTT DATA 

Romania a fost Proud Partner al 

TIFF, aducând filmul japonez la 

Cluj: retrospectiva de film japonez 

a lui Sion Sono. Cu o carieră care se întinde pe parcursul a trei decenii și 46 de filme, Sion Sono este 

unul dintre cei mai prolifici regizori contemporani. Secțiunea specială susținută de către NTT DATA 

Romania a avut loc pe 28 mai, la Cinema “Florin Piersic”.

Galeria de Idei

Într-un parteneriat cu “Galeria de Idei”, NTT DATA Romania 

oferă oportunitatea ideală pentru copii să petreacă timp la 

birou, alături de părinți. Ce este Galeria de Idei? Micuții 

pot veni împreună cu părinții la locul de muncă, unde sunt 

organizate o serie de activități creative în timpul programului 

de lucru. Activitățile sunt variante: teatru de păpuși, pictură 

pe sticlă, lemn sau ceramică, experimente de robotică, 

fizică, chimie, lecții de supraviețuire și prim ajutor, informații 

despre reciclare, sistemul solar, fenomene naturale, 

diverse jocuri și crafts, board games, origami, țesături, 

instrumente muzicale, jocuri și proiecte antreprenoriale, 

stand de limonadă cu “vânzare” la cantină șamd. În fiecare 

săptămână sunt organizate activități noi, păstrând tematicile 

fiecărei zi.
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Catch a smile day
În 2016 am fost parteneri ai celor de la Beard Brothers în cea mai mare campanie de strângere de 

zâmbete care a avut loc la Cluj-Napoca. Practic, pe data de 7 august, am încurajat clujenii să umple 

oraşul dar şi paginile de social media cu feţe zâmbitoare. Ale lor sau ale celor dragi. Ideea le aparţine 

“bărboşilor” din Asociaţia Beard Brothers, cărora li s-au asociat fetele de la The Sisterhood. Din 

moment ce ne-au provocat şi pe noi să fim parte din, poate, cea mai zâmbitoare campanie care s-a 

făcut vreodată, nu puteam să spunem decât un “da” cu zâmbetul pe buze.

  

Cluj Blues Festival 2016

Anul trecut am fost alături de primul și singurul festival de Blues 

din Cluj-Napoca, Cluj Blues Festival 2016, acesta ajungând la 

cea de-a III-a ediție. Festivalul Internaţional „Cluj Blues Fest” 

este un festival așteptat de clujenii iubitori de muzică bună, 

iar în 2016 a adus noutăți semnificative: o locație nouă și 

un program cu nume mari și exotice ale blues-ului mondial. 

Sponsorul principal al festivalului a fost Primăria Cluj-Napoca, 

iar NTT DATA Romania a fost sponsor oficial. După două ediții 

cu săli neîncăpătoare, festivalul a propus un line-up puternic 

cu artiști de renume mondial, printre care amintim: Călin Cyfer, 

Sir Waldo Weathers, The Soul Of James Brown (USA), Florin 

Giuglea, Harriet Lewis (USA) feat. Gregor Hilden Band (DE). 

Proiectul realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-

Napoca a susținut candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul de 

Capitală Culturală Europeană 2021.
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Expediția Manaslu
NTT DATA Romania a avut onoarea să susțină proiectul Manaslu 2016, susținându-i pe alpiniștii 

Vasile Cipcigan și Titus Crăciun în expediția spre vârful Manaslu 8156m din munții Himalaya. Această 

performanță a reprezentat experiența montană prin care numele Clujului a ajuns pe unul din vârfurile 

„acoperișului lumii”. Sprijinirea proiectului alpin Manaslu 2016 s-a înscris în filosofia companiei de 

a susține performanța. Am ales 

să sprijinim această inițiativă 

excepțională deoarece NTT 

DATA Romania încurajează 

și susține activ oamenii 

interesați să obțină performanțe 

extraordinare. Suntem alături de 

Vasile Cipcigan și Titus Crăciun 

în încercarea lor de a atinge 

această performanță deosebită, 

de a fi primii clujeni care ajung 

pe Vf. Manaslu.

Cupa A.I.S.C.P – Eveniment caritabil
Susținem sportul la fiecare categorie de vârstă, iar performanța în sport se obține încă de la cele 

mai fragede vârste. De acest fapt ne-am convins susținând în postura de parteneri Cupa Asociației 

Independente a Suporterilor „CFR 1907 Cluj”de Pretutindeni, la cea de-a XII-a ediție a acestui eveniment 

sportiv. Evenimentul organizat pentru juniorii CFR 1907 Cluj, suporterii și galeria echipei CFR Cluj a avut 

loc pe parcursul unui weekend în Parcul Feroviarilor 

din Cluj-Napoca. Toate fondurile adunate din taxa 

de înscriere au fost donate în scop caritabil. La 

festivitatea de premiere au fost prezenți și au oferit 

diplome, medalii și cupe, jucătorii echipei CFR 

1907 Cluj, atacantul Cristian Bud și fundașul Ionuț 

Larie.
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HOTSPOT Cluj
Hotspot Cluj este un eveniment marca DeBizz Magazine și România Durabilă. În cadrul acestui 

eveniment, Dl. Daniel Metz CEO NTT DATA Romania a participat la o dezbatere privind principalele 

direcții de dezvoltare ale economiei și comunității locale, precum și a Regiunii de dezvoltare Nord-

Vest, alături de alți speakeri notabili. La eveniment și la dezbatere au fost prezenți dl. Emil Boc, 

primarul municipiului Cluj-Napoca, E.S. Gerhard Reiweger, Ambasadorul Republicii Austria în 

Romania, Ludger Thol, preș. DWNT, Iuliu Pop, directorul operațional al Aeroportului Internațional 

Cluj-Napoc, Octavian Hoandră, jurnalist și scriitor, Natalia Ciocotișan, Corporate Sales Executive 

Blue Air, Prof. Univ. Dr. Smaranda Cosma, prodecan al Facultății de Business UBB Cluj, Sergiu Ilea, 

Director magazin Selgros Cluj-Napoca și 

Bogdan Mugescu, Business Development 

Specialist BVB. Evenimentul a avut loc pe 

data de 22 septembrie la Cluj-Napoca.

  

Conferința filantropică “Sens, muncă și bucurie”
„Sens, Muncă și Bucurie” este o conferință cu scop filantropic susținută de Părintele Conf. Univ. 

dr. Constantin Necula. Evenimentul oferit de NTT DATA Romania a avut ca scop salvarea Casei 

Memoriale Iuliu Maniu din Bădăcin, jud Sălaj. 

În deschiderea evenimentului a fost organizat și 

un concert a două trupe de tineri din Cluj-Napoca: 

„Trupa lu Bunu”, by Costi Cămărășan și trupa „The 

Fuse”. A fost unul dintre evenimentele de suflet în 

care organizarea căruia ne-am implicat cu drag.



CSR Report 2015

Global IT Innovator

Raport CSR 2016   

Social

Concert FOOD – Jazz Factory
Ne bucurăm să fi susținut Concert FOOD la Cluj-Napoca, un eveniment dedicat tuturor celor care 

știu că jazz-ul este mai mult decât un stil muzical, o stare de spirit. Cu deosebită plăcere NTT DATA 

Romania a fost sponsor al evenimentului care a adus la cluj artiști de renume și piese extraordinare 

ale jazz-ului mondial. Ne 

declarăm fascinați de muzica 

jazz din cadrul Concert 

FOOD – Jazz Factory și 

suntem siguri că acesta este 

începutul unei colaborări 

minunate.

Zumbathon

Peste 200 de iubitori ai dansului sportiv Zumba au creat o atmosferă fantastică la Zumbathonul caritabil 

organizat la International 

Ballroom din Cluj-Napoca 

pentru cei 100 de copii și tineri 

dependenți de dializă care se 

află sub îngrijirea celor de la 

Asociația pentru Solidaritate 

și Empatie „Delia Grădinaru”. 

În cadrul acestui eveniment, 

NTT DATA Romania a fost 

implicat activ, dar și financiar, 

în organizarea evenimentului 
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Familia Boancă

În urmă cu trei ani, NTT DATA 

Romania a construit o casă pentru 

cei 6 copilași ai familiei Boancă, din 

satul Făureni. Ne-am dorit să fim 

alături de aceștia în continuare și ne-

am implicat si în acest an, la nivel 

de companie, în amenajarea curții 

casei. În 2016 i-am vizitat din nou, am 

împodobit cu bucurie bradul alături 

de familia Boancă, iar cadourile din 

partea lui Moș Crăciun de la NTT 

DATA Romania au pus zâmbete pe 

chipurile copilașilor.

WIFI Gratuit la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca

NTT DATA Romania oferă din 2016, în mod gratuit, tuturor pasagerilor din Aeroportul Internațional 

Avram Iancu din Cluj Napoca, WIFI de cea mai înaltă calitate. În acest mod, oricine își poate desfășura 

activitatea chiar și înainte de a porni spre o nouă destinație. Enjoy the network!
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Proiectul Shoebox
Începând cu anul 2013, NTT DATA 
Romania s-a alăturat campaniei 
naționale ShoeBox. De 7 ani, 
cei de la ShoeBox, oferă o cutie 
cu obiecte pregătite din suflet și 
frumos ambalate, celor pentru care 
apropierea iernii și a sărbătorilor 
este mai mult o conștientizare a 
neajunsurilor zilnice.
Așadar, colegii au pregătit cutii de 
pantofi cu diverse lucruri pe care 
au dorit să le ofere celor mai puțin 
norocoși. Ne-am implicat și în anul 
2016 în Campania ShoeBox, prin 
care am ajutat peste 100 de copii.

Asociația pentru Solidaritate și Empatie ”Delia Grădinaru”

100 de copii și tineri cu insuficiență 

renală cronică, proveniți din 14 centre 

de dializă din toată țara, îngrijiți de 

Asociația pentru Solidaritate și Empatie 

”Delia Grădinaru” au uitat pentru șapte 

zile de boala cronică ce îi macină, în 

tabăra „Speranța dăruiește viață”- In 

Memoriam Andreea Danci și susținută 

de NTT DATA Romania.
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Gala “10 pentru Cluj”

Gala excelenței “10 pentru Cluj: Juniorii Clujului, Speranțele Cetății”, are loc în fiecare an la Casa de 

Cultură a Studenților. Încă din anul 2009, NTT DATA Romania sprijină tinerele talente la această gală, 

alături de primăria Cluj-Napoca. Tinerii sunt 

evaluați în funcție de următoarele criterii: 

relevanța performanței, efectele acesteia în 

grupul/școala din care fac parte, importanța 

performanței pentru dezvoltarea personală 

a tânărului, capacitatea de a deveni vector 

de opinie pentru grup/școală, efortul 

personal. În 2016 am premiat eleva anului 

la categoria IT – Ioana Cheres, de la liceul 

Nicolae Bălcescu.

DWNT - Clubul de Afaceri German al Transilvaniei de Nord

Recepția de Anul Nou a Clubului de Afaceri German al Transilvaniei de Nord a avut loc în 21 ianuarie, iar 

NTT DATA Romania a fost prezentă ca și sponsor principal. La evenimentul programat pentru începutul 

de an au participat atât reprezentanți ai zonei de 

business, cât și importante oficialități autohtone. 

Festivalul de Toamnă al Economiei Germane 

este, de asemenea, unul dintre cele mai notabile 

evenimente ale anului în Cluj-Napoca, iar NTT 

DATA Romania a fost și în acest an, la fel ca 

în celelalte patru ediții precedente, partener al 

festivalului. “Herbstfest” a avut loc în Piața Unirii 

din Cluj-Napoca, în mod tradițional în primul 

weekend al lunii octombrie.
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Târgul de Crăciun

NTT DATA Romania a fost Partener Principal al Târgului de Crăciun din Cluj-Napoca. Ca în fiecare 

an, am avut parte de un eveniment special organizat pentru comunitate în preajma sărbătorilor. 

Acțiunile pregătite pentru acest eveniment au fost mai numeroase ca în oricare an, iar standurile 

pline de bunătăți au așteptat vizitatori din Cluj și din întreaga țară în Piața Unirii din Cluj-Napoca. În 

mod cert, toată lumea a fost vrăjită de aromele de zahăr ars, vin fiert cu scorțișoară, mere glazurate, 

turtă dulce și kürtős kalács, iar Clujul a fost învăluit de tot ce are mai bun Crăciunul.

Revelionul 2016-2017

Fiecare final de an este un 

prilej de sărbătoare, un prilej 

de bucurie, dar și un moment 

marcat de un spectacol de 

artificii absolut inedit, susținut, 

ca de fiecare dată de către NTT 

DATA Romania pentru clujeni și 

pentru toți cei care au ales să 

petreacă la cumpăna dintre ani 

în centrul Clujului!
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Destination: FUTURE

O declarație de intenție? Poate că da. 

Judecând dupa prezența, alături de clujeanul Daniel Metz, a lui Patrizio Mapelli, președinte si CEO al NTT 

DATA EMEA, și a lui Tadashi Uhira, Head of Business Planning Office, Global Business Development 

Department, NTT DATA Corporation, se poate spune că NTT DATA și-a dorit să arate că este o companie 

puternică ce are un proiect pe termen lung cu România.
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Universitatea de Artă și Design

Odată cu inaugurarea oficială a noului sediu NTT DATA Tower din Cluj-Napoca a luat naștere un proiect 

fusion în spațiul IT, pentru a susține mediul artistic românesc și a pune la dispoziția angajaților un cadru 

optim de muncă și relaxare. Conceptul face posibilă convergența artei cu business-ul și reprezintă 

unul dintre cele mai relevante exemple de conversie a unui mediu de concepție tehnică într-un spațiu 

dedicat artei și creativității. Acțiunea coagulează într-un ambient foarte generos spiritul creator al mai 

multor artiști și studenți ai Universității de Artă și Design din Cluj, chiar și din rândurile colegilor. Urmărim 

așadar să încurajăm cooperarea între actorii 

culturali independenți - artiști, organizații 

culturale - și mediul de afaceri din România. 

Este un prim pas în atingerea unor obiective 

ambițioase, precum consolidarea comunității 

artistice românești și facilitarea accesului 

artiștilor la spații de creare și de difuzare a 

artei vizuale.
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Festivalul Internațional de Teatru Sibiu

NTT DATA Romania a susținut cu mândrie Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, în Piața Mare 

din Sibiu, în perioada 10-19.06.2016. Este unul dintre cele mai importante festivaluri anuale din 

România și al treilea din Europa. Ediția din 2016 a festivalului a reunit peste 2600 de participanți, 

67 de spații de joc și peste 400 de evenimente, toate fiind organizate cu sprijinul a peste 500 de 

voluntari. Sprijinul NTT DATA Romania a fost dedicat Programului de voluntariat cu Japonia.
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Gala UAD – Fashion Design

NTT DATA Romania a susținut cea de-a 22-a ediție a Galei UAD – Fashion Design, unul dintre cele mai 

așteptate evenimente de modă din ţară. Într-un cadru de excepție, creaţiile absolvenţilor de licenţă, 

respectiv de master din cadrul specializării Modă-Design Vestimentar sunt prezentate publicului larg. 

Evenimentul constituie o importantă platformă de promovare pentru tinerii absolvenți și beneficiază 

de participarea presei de specialitate și a numeroși parteneri din industrie. Inițiată în 1994, Gala 

UAD Fashion Design are loc în luna iunie a fiecărui an și reușește să creeze constant o platformă 

de promovare și comunicare compatibilă cu modul de funcționare al lumii modei la nivel internațional 

şi, implicit, o reţea de conexiuni extrem 

de importante pentru comunitatea de 

modă românească. Astfel, Gala UAD 

Fashion Design este un fenomen unic 

în peisajul învăţământului universitar 

artistic din România prin experienţa, 

relevanţa, eficienţa și evoluţia 

rezultatelor dovedite în timp. Într-un 

centru universitar de mare tradiţie în 

artă şi cultură, existenţa unui asemenea 

eveniment creează un cadru optim 

pentru prezentarea, expunerea şi 

susţinerea lucrărilor viitorilor designeri 

artişti care vor îmbogăţi imaginea artei 

contemporane.
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Opera Națională Română Cluj-Napoca

Evenimentele artistice marca Opera Națională Română din Cluj-Napoca sunt de fiecare dată o 

sărbătoare a artei. NTT DATA Romania este, cu mândrie, partener a acestor evenimente importante 

pentru societatea noastră. În 2016, Opera Națională Română “s-a întrecut”, realizând spectacole 

magice pentru publicul clujean. Sâmbătă 2 iulie și duminică 3 iulie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca au 

avut loc două spectacole formidabile 

care au marcat încheierea Stagiunii 

2015-2016. Pentru că ne place 

muzica de calitate și dorim să îi 

fie cunoscută întregii comunități, 

am susținut cele două premiere 

de excepție: „Nabucco”, opera 

legendară a lui Giuseppe Verdi și „La 

Negra Noche”, concert de muzică 

spaniolă.
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Conferința Dan Puric

Actorul Dan Puric a susținut la Cluj-Napoca conferința intitulată: Dan Puric - „Glăsuind în neguri”, 

în cadrul celei de-a 63-a ediții a Berăriei Culturale, desfășurată la Cinema Florin Piersic, din Cluj-

Napoca. În cadrul conferinței sale, actorul a abordat mai multe teme de interes, printre care: Conștiința 

Națională, Paradoxul Românesc în Europa Contemporană sau Dezbinarea Românească. Suntem 

onorați că am participat la acest eveniment în calitate de parteneri și vom susține în continuare astfel 

de evenimente sociale.
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