
 

Conferință despre un job în IT: SCC Romania 

 

Pe data de 22 noiembrie 2017, între orele 12:30 și 14, elevii Colegiului Național 

„Gheorghe Vrănceanu” au avut ocazia de a participe la o prezentare despre compania 

internațională SCC. Activitatea a fost coordonată de doamna profesoară de informatică Chelba 

Maria, tinerii învățând despre ce înseamnă și ce presupune o carieră în IT. 

Întâi, liceenii au fost primiți în sala de conferințe a sediului, unde a fost ținută o 

prezentare de către Alexandru Teodorescu, absolvent al colegiului, promoția 2002, despre 

numeroasele motive pentru care tinerii ar trebui să aleagă domeniul IT. A urmat un tur al 

companiei, unde coordonatorii fiecărei secții au prezentat calitățile unui astfel de loc de 

muncă: un mediu organizat, observarea unor soluții diferite și deschiderea unor noi orizonturi, 

o slujbă bine plătită și un orar prestabilit, precum și situații intâlnite de-a lungul carierei. 

Compania Specialist Computer Center, abreviată SCC, a pornit ca o afacere a familiei 

Rigby în 1975, în Marea Britanie. Ulterior, totul a prins contur, iar aceasta s-a extins în Franța, 

Spania, România și Vietnam, cu aproximativ 75 de birouri și  7000 de angajați. Compania SCC 

a ajuns și în România, în anul 2006, în Iași și în Bacău. Aici s-au găsit în jur de 1000 de persoane 

care s-au încadrat condițiilor de lucru și care au acceptat cu plăcere oferta.  

Compania Specialist Computer Center este împărțită în 8 secțiuni: Service Desk, 

Infrastructure Support, Hardware Maintenence, Operational Support, Application 

Development & Maintenence, Security & Patch Management, Dabaste Administration și 

Application Packaging. În Bacău, sunt prezente doar primele 4 departamente. Compania are 

peste 50 de clienți, în special instituții din Marea Britanie și Franța iar partenerii acesteia sunt 

firme precum CISCO, Intel, Microsoft, hp și ORACLE. Aceste relații îi permit să primească sprijin 

din partea producătorilor, dar și să dezvolte abilități puternice pe tehnologii cheie existente în 

piață. 

 Vizita la SCC a fost a fost o experiență foarte folositoare, care ne-a ajutat să aflăm mai 

multe informații utile despre domeniul IT. Am fost total impresionați de mediul de lucru atât 

de bine organizat și pus la punct, dar și de oamenii diverși, existând lucrători de toate vârstele 

și cu personalități total diferite. Am descoperit cât de vast este acest domeniu și i-am aflat 

numeroase calități care încurajează atât de mulți tineri din prezent să își aleagă acest drum în 

viață. 

Pe timp estival, aici sunt angajați tineri de liceu, cu vârsta de peste 16 ani, unde le sunt 

oferite training-uri gratuite și posibilitatea de a se decide dacă, într-adevăr, o companie de 

acest gen li se potrivește.  



Compania Specialist Computer Center din Bacău 


