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Societatea Comercială ”Unitatea de Suport pentru Integrare” (USI)
este o firmă cu capital integral privat organizată sub forma unei
SocietăŃi cu responsabilităŃi limitate, înregistrată la Camera de
ComerŃ şi Industrie Cluj cu nr de ordine înscris în Registrul
ComerŃului J/12/1014/12.07.2001 şi având Codul unic de
înregistrare RO 14054736.
Obiectul principal de activitate al USI constă în ActivităŃi de
consultare pentru afaceri şi management, având însă ca obiecte
secundare şi Studii şi cercetări în ştiinŃe fizice şi naturale.
In activitatea sa USI se bucură de colaborarea cu un puternic corp
de experŃi în domeniul cu o înaltă pregătire profesională în ştiinŃe
naturale şi o vastă experienŃă, în activităŃi de proiectarea,
promovarea şi managementul unor proiecte specifice.
USI a fost atestatǎ de cǎtre Autoritatea Centralǎ de Mediu pentru
elaborarea Studiilor de imact şi a BilanŃurilor de mediu, iar
începând cu anul 2010, USI a fost înscrisǎ în Registrul NaŃional al
Elaboratorilor de Studii pentru ProtecŃia Mediului, la poziŃia 188,
fiindu-i conferitǎ expertiza pentru elaborarea: Raporturilor de
mediu, Raporturilor privind impactul asupra mediului, BilanŃurilor
de mediu, Raporturilor de amplasament şi a Evaluǎrilor adecvate.
USI este certificatǎ prin Sistemul de Management al CalitǎŃii
prin ISO:9001 şi ISO:14001.
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