IT&C - Integrare, Transparenta & Cultura
Locul desfasurarii: Teatrul Mihai Eminescu
Organizator: Primaria Botosani si CG&GC IT SA

Evenimentul isi propune o analiza completa a administratiei publice din
punctul de vedere al nevoii de informatizare si modernizare, actiune impusa
de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei: echipamente IT&C pentru
modernizarea infrastructurii, aplicatii software pentru facilitarea si
eficientizarea activitatilor si servicii de consultanta (hardware, software,
comunicatii, securitate, resurse umane). Audienta va avea ocazia sa afle ce
inseamna informatizare si ce beneficii aduce pentru functionari, responsabili
si cetateni de la companiile care sunt implicate in actiuni dedicate sectorului
public: Microsoft, Unisoft, Fujitsu Siemens Computers, BitDefender, CTCE
Piatra Neamt, CG&GC.
Tematica evenimentului are in vedere trei factori esentiali pentru modernizarea sectorului
public: Integrare. Cel mai important rol al solutiilor este acela de a moderniza institutia
publica, conform cerintelor Uniunii Europene pentru integrare. Transparenta. O institutie
moderna este mult mai transparenta, comunica mai usor si mai eficient cu cetatenii si cu
media, beneficiaza de increderea publicului si de aprecierea angajatilor. Cultura. Pentru
prima oara in cadrul unui eveniment IT, CG&GC trateaza legatura directa intre cultura si
IT sub doua considerente. Pe de o parte, atat evenimentele culturale cat si tehnologia IT
stau la baza progresului societatii, fiind indicatori ai nivelului de dezvoltare. Pe de alta
parte, noile tehnologii permit acces imbunatatit la educatie si la dezvoltare personala si
profesionala. Evenimentul se constituie ca un spectacol al tehnologiei in trei acte: Actul I:
Expozitie IT Protagonisti:cele mai interesante echipamente produse de companii
renumite: Fujitsu Siemens Computers, Microsoft, Toshiba, Lexmark. Actul II: Conferinta IT
Protagonisti: va reuni specialisti din toate domeniile de interes pentru administratia
publica: hardware, software, securitate, comunicatii, financiar, comunitatea europeana si
surse de finantare, consultanta. Actul III: Spectacol artistic Protagonist: Filarmonica
Botosani si Opera Romana Bucuresti in spectacolul ,,Directorul de teatru", un mare
succes la Ateneul Roman. Parteneri media: Market Watch, Radio Meridian, Monitorul de
Neamt, Radio Top 91 Suceava, Tele Plus M. In premiera pentru evenimentele dedicate
administratiei publice, intregul spectacol va putea fi urmarit in direct on line pe
www.botosani.ro sau pe www.cg-gc.ro. Manuela Stoica Director PR CG&GC IT SA

Despre CG&GC IT SA
CG&GC IT SA
CG&GC este una dintre cele mai cunoscute companii din sectorul IT&C. Cu 16 ani de

experien?? ?i 18 filiale în ?ar?, CG&GC IT SA este unul dintre pionierii pie?ei de profil,
c?p?tând încrederea partenerilor s?i: Microsoft Gold Partner, Toshiba, Fujitsu Siemens
Computers, Vodafone, Panasonic, Allied Telesyn, Brother, HP, Konica Minolta, GoPro,
Lexmark, BitDefender.
Compania se define?te ca un factor de progres al mediului IT&C oferind solu?ii integrate:
echipamente hardware, aplica?ii software pentru sectorul public ?i privat, service autorizat,
solu?ii integrate de comunica?ii, securitate, re?elistic?, licen?iere, servicii de consultan??
care acoper? întregul spectru de activit??i IT&C, analiz? de business ?i consultan?? în
vederea implementarii unui sistem informatic integrat, formare profesional?. Cifra de afacere
pentru anul 2006 a fost de 15,4 milioane Euro.
Despre BRD - Groupe Société Générale
BRD - Groupe Société Générale este a doua banc? din România, cu active ce dep??esc 8
miliarde EUR. Banca are peste 2 milioane de clien?i ?i opereaz? o re?ea de peste 600 de
unit??i. BRD are cea de-a doua capitalizare bursier? la BVB (aproximativ 4,3 miliarde EUR
la 31 ianuarie 2007). BRD este membr? a Grupului Societe Generale, unul dintre cele mai
importante grupuri financiare din zona euro. www.brd.ro
Despre Fujitsu Siemens Computers
Fujitsu Siemens Computers este principalul furnizor european de echipamente IT cu un
accent strategic pe produse, servicii ?i solu?ii pentru Centre de Date Mobile ?i Dinamice.
Beneficiind de un portofoliu de servicii complexe, oferta noastr? cuprinde echipamente
mobile, computere, solu?ii ?i servicii de infrastructur? IT pentru societ??i comerciale. Fujitsu
Siemens Computers este prezent? pe toate pie?ele principale din Europa, Orientul Mijlociu
?i Africa, cu departamente de service în 170 de ??ri din întreaga lume. Beneficiind de
atuurile noastre - inova?ia ?i caracterul global al celor doi ac?ionari, Fujitsu Limited ?i
Siemens AG, - vom asigura satisfacerea nevoilor clien?ilor no?tri: societ??i mari, societ??i
mici, mijlocii ?i utilizatori persoane fizice. Pentru a respecta standardele interna?ionale
privind r?spunderea social? a societ??ii, Fujitsu Siemens Computers este membr? a
organiza?iei United Nations Global Compact.
Pentru informa?ii suplimentare cu privire la Fujitsu Siemens Computers, v? rug?m s?
vizita?i: www.fujitsu-siemens.com.
Despre Lexmark
Lexmark International, Inc. face mai u?or transferul informa?iilor între lumea digital? ?i cea a
hârtiei, de c?tre companii ?i persoane particulare. În perioada care a trecut de la înfiin?area
sa în 1991, Lexmark a devenit unul dintre liderii în proiectarea, producerea ?i furnizarea de
solu?ii de imprimare pentru clien?i din peste 150 de ??ri. Compania Lexmark poate fi g?sit?
pe Internet la adresa www.lexmark.com.
Despre Microsoft
Fondat în 1975, Microsoft (Nasdaq 'MSFT') este liderul mondial în software, servicii ?i solu?ii
care ajut? oamenii ?i companiile s? î?i ating? pe deplin poten?ialul.
Despre Microsoft EMEA (Europa, Orientul Mijlociu ?i Africa)
Microsoft ?i-a început opera?iunile în EMEA în 1982. În aceast? regiune, Microsoft a angajat

peste 12.000 de persoane în peste 60 de filiale, oferind produse ?i servicii în 138 de ??ri ?i
teritorii.
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