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Furnizorul de servicii informatice IIRUC Service, parte a grupului austriac Raiffeisen Informatik, a 
inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 7,8 milioane de euro, in crestere cu 35% comparativ cu anul 
anterior si cu 1,3 milioane de euro mai mult decat estimarea facuta in luna noiembrie.

 La valoarea cifrei de afaceri finale au contribuit contractele pentru dezvoltarea infrastructurii IT a companiilor, 
precum si externalizarea sistemelor informatice. ?In 2009, estimam o crestere de aproape doua ori a cifrei de 
afaceri, pana la 15 milioane de euro. De asemenea, ne asteptam sa obtinem profit, dupa ce anul trecut am 
incheiat pe zero, cand ne-am concentrat pe consolidarea structurii organizationale. Dezvoltarea infrastructurii IT 
va continua, iar ponderea sectorului public va balansa dezvoltarile pe sectorul privat, care vor continua?, a 
declarat pentru Business Standard Calin Rangu, directorul general al IIRUC Service. 

Acesta a adaugat ca anul trecut IIRUC a subcontractat de la IBM Romania o serie de servicii pentru 
administratia financiara. ?Am avut proiecte mari cu Ministerul de Finante si cu Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala; la doua dintre ele am avut participare directa, iar la unul am fost subcontractori. Tot pe 
partea de proiecte in sectorul public, am avut, anul trecut, un parteneriat important cu Xerox, care a fost 
subcontractor pentru Intrarom, intr-un proiect de peste 122 milioane de euro cu Ministerul Educatiei si Cercetarii 
(MEC)?, a precizat Calin Rangu. Printre cei mai importanti parteneri din industria IT se afla HP, IBM si Lenovo. 
Compania a semnat anul trecut un acord cu Dell, devenind furnizor unic de service in Romania. De asemenea, 
IIRUC de afla in discutii pentru definitivarea unui parteneriat cu Fujitsu Siemens Computers, iar in perioada 
urmatoare, va semna un parteneriat cu Acer. Totodata, compania este in negocieri pentru definitivarea unui 
contract in sectorul bancar, pentru livrarea de POS-uri si ATM-uri. Principalul concurent al IIRUC Service este 
Forte Business Services. 
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