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Automatizăm și 
optimizăm toate procesele tale 

de resurse umane 



            CAUȚI UN PARTENER DE BUSINESS INOVATOR? 
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Romanian Software este liderul pieței din România în dezvoltarea și implementarea de soluții software 
și servicii pentru departamentul de resurse umane.  
 
Pasiunea și profesionalismul ne definesc succesul:  
• 20 ani de experiență în domeniul HR 

• Peste 170 angajați 

• Peste 700 de clienți 

• Administrăm datele a peste 300.000 de angajați din România prin intermediul platformei colorful.hr 

https://www.colorful.hr/


           CUM TE PUTEM AJUTA 
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PRODUSELE NOASTRE 

colorful.hr este o platformă completă de tip Human Resources Management System, care oferă 

soluții software pentru procesele cheie de HR: 

• Recrutare 

• Administrare de personal 

• Pontaj electronic 

• Salarizare 

• Training 

• Evaluarea competențelor 

 

• Spațiul personal al angajatului 

• Comunicare internă 

• Managementul documentelor 

• IRIS – asistentul virtual de HR  

• Modul bugetare 

• Modul Analytics 
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SERVICIILE NOASTRE 

Specialiștii tăi de HR trebuie să facă față multor provocări în activitatea zilnică. Noi avem soluții 

pentru a-i degreva de task-urile administrative și repetitive: 

 

• Externalizare salarizare și administrare de personal, sub coordonarea unui expert în  

      legislația muncii. 

• Recrutare și Leasing de personal. 

• Consultanță legislativă și fiscală. 

           CUM TE PUTEM AJUTA 
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O singură platformă. Aplicații complete de HR, 
pe care le poți controla de oriunde, oricând! 
 
Perfect adaptată legislației din România, 
platforma colorful.hr este potrivită pentru 
orice tip de companie care dorește să își 
automatizeze și optimizeze procesele cheie 
de resurse umane.  

We are in Cloud. 

PLATFORMA COLORFUL.HR 

https://www.colorful.hr/


           Aplicatii colorful.hr 

WWW.COLORFUL.HR 



WWW.COLORFUL.HR 

           Aplicatii colorful.hr 



WWW.COLORFUL.HR 

           Aplicatii colorful.hr 



           Aplicatii colorful.hr 

WWW.COLORFUL.HR 



WWW.COLORFUL.HR 

Servicii de Externalizare. 
Un “must have” pentru companiile de succes. 

____________________ 

Specialiștii tăi de HR se concentrează pe bunăstarea angajaților, iar noi 
ne ocupăm de administrarea proceselor complexe de HR. 
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• Scapi de grija calculelor salariale. 

• Ai mai puține griji legate de administrarea personalului. 

• Scapi de birocrație! Noi ne ocupăm de dosarele angajaților. 

• Lași specialiștii să se ocupe de relația cu autoritățile. 

• Ai acces la aplicațiile din platforma colorful.hr. 

    Beneficiile serviciilor de Externalizare 

https://www.colorful.hr/
https://www.colorful.hr/
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• Transparență și acces 24x365 la datele proprii. 

• Suport online și telefonic.  

• Garantarea corectitudinii calculului salarial. 

• Migrare între modelul externalizare - internalizare cu costuri și eforturi minime. 

• Ne ocupăm de întocmirea și depunerea Declarației unice 112 și a Declarației 205 și întocmim 

dosare pentru recuperarea sumelor FNUASS (concedii medicale plătite parțial de stat).  

• Înregistăm în REVISAL toate modificările intervenite pe partea de personal. 

    Servicii de Externalizare - Ce facem diferit? 
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Consultanță legislativă și fiscală 

____________________ 

Iei cele mai bune decizii de business pe baza interpretării 
corecte a legislației. 
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• Experții noștri urmăresc toate modificările legislative și se asigură că afacerea ta 

funcționează în acord cu normele în vigoare. 

• Toate modificările legislative cu impact, împreună cu recomandările necesare, îți sunt 

comunicate în cel mult 48 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial. 

• Primești soluții personalizate în cele mai complexe situații. 

 

 

 

 

 

    Beneficiile serviciului de Consultanță legislativă și fiscală 
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Recrutare & Leasing de personal 

__________________ 

Îți găsim omul potrivit la locul potrivit! Lucrezi direct cu experți în 

recrutare și retenție. 
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• Crești calitatea forței de muncă cu angajați din zona white-collar/blue-collar. 

• Completezi pozițiile de top și middle management cu cel mai bun leadership. 

• Ai acces la o platformă dedicată de HR în care poți urmări parcursul fiecărui candidat. 

• Primești o evaluare corectă a procesului de recrutare (durata de selecție și angajare, buget 

investit, pachet de beneficii). 

    Beneficiile serviciului de Recrutare 
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• Îți asiguri forța de muncă temporară pentru orice tip de proiect. 

• Rezolvi rapid problemele legate de absenteismul angajaților. 

• Primești soluții de leasing pentru specialiști IT. 

• Scapi de grija salarizării și administrării de personal. Ne ocupăm de toate formalitățile. 

• În situații speciale, ne extindem căutările și în afara țării și tot noi preluăm procedura de angajare. 

    Beneficiile serviciului de Leasing de personal 
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Suntem aici pentru tine! 

 
• Ioana Dumitru, Director Externalizare 

ioana.dumitru@romaniansoftware.ro 
+4 0722 283 019 

 
• Mihaela Colesnic, Tax&Legal Manager 
mihaela.colesnic@romaniansoftware.ro 

+4 0758 247 888 
 

• Aurelian Chitez, Director Vanzari 
aurelian.chitez@romaniansoftware.ro 

+4 0723 075 545 
 

www.colorful.hr | www.romaniansoftware.ro 

http://www.colorful.hr/
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