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Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul 
unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea 
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de 
dincolo de graniţele ei. 

 
 
                                                                                                             
  
 
 

 

 
 

 
            

Bucureşti, 11.03.2009 
 
 
 

CG&GC IT S.A. a implementat  un sistem de 
management performant pentru creşterea 

competitivităţii produselor şi serviciilor  
  

 
Firma CG&GC IT S.A. a finalizat în martie 2009 proiectul “Creşterea competitivităţii 

produselor şi serviciilor oferite în piaţă de CG&GC -prin implementarea unui sistem de 
management performant”, prin care s-au obţinut certificarea sistemului de management 
de mediu implementat conform cerinţelor standardului ISO 14001: 2005 şi certificarea 
ORNISS pentru securitate industrială şi acces la informaţii clasificate. Proiectul s-a 
derulat pe o perioadă de 12 luni şi a fost finanţat din fonduri europene nerambursabile de 
preaderare, linia de buget Phare/ RO/2005/17-553.04.01, schema de finanţare “Asistenţa 
IMM pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă în afaceri”.  

  
Activităţile de bază ale proiectului au fost instruirea personalului – pentru implementarea 

sistemului de management de mediu conform cerinţelor standardului ISO 14001: 2005 şi 
certificarea ORNISS pentru securitate industrială şi acces la informaţii clasificate, precum şi 
obţinerea certificărilor pentru cele două standarde. A fost realizată totodată infrastructura 
hardware necesară implementării. 

 
Până la sfârşitul anului 2008 au fost obţinute atât Certificarea ISO 14001: 2005 pentru 

implementarea standardului de mediu, cât şi Certificarea ORNISS pentru securitate industrială şi 
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accesul la informaţii clasificate. Acestea se alătură Certificării pe care CG&GC IT S.A. o deţine 
pentru sistemul de management al calităţii conform cerinţelor standardului ISO 9001: 2001. 

 
 

În cadrul proiectului CG&GC IT S.A. a încheiat contracte cu firme autorizate şi a realizat 
infrastructura necesară reciclării selective a deşeurilor, fiind una dintre puţinele firme din 
Bucureşti aliniate acestor cerinţe. Calitatatea şi standardele de calitate sunt o provocare, nu o 
certificare, un proces ciclic prin care se asigură conformitatea serviciilor şi produselor oferite de 
firmă cu aşteptările şi cerinţele clienţilor nostri. 

 
 
„Obţinerea certificatului ISO 14001 reprezintă pentru compania CG&GC IT SA atât un 

instrument de reducere şi control al  riscului producerii accidentelor de mediu şi al costurilor, 
printr-o utilizare mai eficientă a resurselor, cat şi un instrument sustenabil de creştere a 
competitivtăţii firmei, care, ca orice instrument sustenabil, necesită timp şi un efort continuu. 
Certificările obţinute reprezintă doar începutul, urmat de un volum de muncă impresionant şi 
permanent. 

CG&GC IT SA îşi propune ca, în cel mai scurt timp, să realizeze unificarea celor două 
sisteme (ISO 9001 si ISO 14001) într-un sistem integrat de management Calitate Mediu”,  a 
declarat Dragoş Ungureanu, responsabil calitate, membru al echipei de implementare. 

 

CG&GC IT S.A. este o companie înfiinţată în 1990 şi deţine un portofoliu complet de soluţii 
integrate IT&C, hardware şi software şi o gamă de servicii integrate  dedicate clienţilor, consiliere 
profesională în vederea achiziţionării echipamentelor, analiza costului total de exploatare, service 
autorizat şi mentenanţă on site, consultanţă financiară, analiză de business, consultanţă resurse umane, 
securitate, comunicaţii, reţelistică, hardware şi software. 

            

 

Contact: Nicoleta Robe, Junior Consultant, Departamentul Proiecte Europene, telefon: 021-
332.24.24, e-mail: nicoleta.robe@cg-gc.ro  


