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S.C. Stefadina Comserv S.R.L. a semnat  

un acord de colaborare pe 3 ani cu CSP S.p.A.,  

o companie italiană din domeniul IT 

 

 

În luna noiembrie 2014, S.C. Stefadina Comserv S.R.L. a semnat un acord de parteneriat cu CSP S.p.A. 

(Italia) pentru dezvoltarea serviciilor de prelucrare și digitizare a documentelor pe piața românească și 

italiană.  

Prin acest parteneriat strategic, cele două companii își propun să pregătească o ofertă comercială 

competitivă, pentru a răspunde nevoilor clienților din România. Cu o experiență îndelungată în domeniul 

serviciilor de arhivare fizică și electronică, S.C. Stefadina Comserv S.R.L. va asigura corelarea acestei 

inițiative comune cu legislația, standardele și specificul pieței din România.  

O etapă foarte importantă a colaborării o reprezintă transferul de know-how, în vederea utilizării 

aplicațiilor dezvoltate în cadrul parteneriatului. Astfel, CSP S.p.A. va contribui, prin expertiza sa în 

domeniul IT,  la formarea personalului S.C. Stefadina Comserv S.R.L., pentru a implementa eficient 

soluțiile propuse clienților.  

Ulterior, cele două companii vor lansa o serie de proiecte pilot destinate managerilor din domeniul sanitar 

din România, prin utilizarea serviciilor de arhivare ale S.C. Stefadina Comserv S.R.L. și a competențelor 

și produselor CSP S.p.A. 

De asemenea, Stefadina Comserv va susține înscrierea CSP S.p.A. în Asociația Ștefadina, pentru a facilita 

parteneriate internaționale între structuri din mediul universitar sau din administrația publică din cele două 

țări.  

S.C. Stefadina Comserv S.R.L. este o companie românească înființată în anul 1996, având ca principal 

obiect de activitate prestarea serviciilor specifice domeniului arhivistic. În cei 18 ani de activitate, 

compania a reunit și format o echipă de specialiști în domeniu și a dezvoltat sisteme de management 

performante, asigurând clienților săi cele mai înalte standarde de calitate. 

CSP S.p.A. este o companie înființată în 1977 la Torino (Italia), a cărei misiune este oferirea de servicii 

de consultanță în domeniul IT,  în special în elaborarea și dezvoltarea de aplicații software. Prin 

flexibilitate și capacitatea de a inova, compania și-a extins, cu timpul, serviciile, pentru a răspunde 

nevoilor clienților. Astfel, acum oferă soluții în domenii precum business intelligence, managementul 

documentelor, securitate sau soluții mobile.    

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați S.C. Stefadina Comserv S.R.L., telefon: 

021.252.28.80, e-mail: office@stefadina.ro, www.stefadina.ro.  
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