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IMPLEMENTAREA DE SISTEME TIC INTEGRATE LA SC MEDICAMED MARKET 

SRL 

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala 

Bucureşti, 25 octombrie 2013 

 

SC MEDICAMED MARKET SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Garnitei Nr.4, Bl.56, Sc.1, Et.2, Ap.16, Sector 4, deruleaza, incepand 

cu data de 25.10.2013 Proiectul nr. 47996 intitulat: “Implementarea de sisteme TIC integrate la SC Mediacamed Market 

SRL” , cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala”, in baza contractului de finantare nr. 999/331/25.10.2013, 

incheiat cu Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 

 

Pentru informaţii detaliate despre acest proiect vă invităm să vizitaţi pagina noastră Noutăţi Conţinutul acestui material nu 

reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

  

Contract finantare: 999/331/25.10.2013 

Obiectivul general al prezentului proiect il constituie cresterea eficientei activitatii a societatii comerciale Medicamed 

Market SRL prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem informatic, ce se va indeplini prin realizarea 

obiectivului specific al proiectului, si anume implementarea in cadrul societatii comerciale Medicamed Market SRL a unui 

sistem integrat ERP (Enterprise Resource Planning) si CRM (Customer Relationship Management) prin care se va asigura 

interoperabilitatea tuturor departamentelor din cadrul firmei, din punct de vedere al proceselor derulate. 
 

Derularea acestui proiect se integrează nemijlocit în realizarea obiectivelor Programului Operaţional Sectorial 

Creşterea Competivităţii Economice şi anume: 

- prin creşterea eficienţei activităţii firmei va creşte productivitatea şi  implicit competivitatea acestuia, astfel proiectul 

contribuie la realizarea obiectivului general al programului care vizează creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti 

pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE;  

- creşterea competivităţii economice a firmei se va realiza prin implementarea unui sistem informatic integrat  CRM, 

astfel proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului care vizează creşterea competitivităţii 

economice prin valorificarea potenţialului TIC de către sectorul privat. 
 

Implementarea prezentului proiect, va asigura de fapt realizarea unei infrastructuri software şi hardware moderne, 

ce va oferi un suport de gestiune integrat a resurselor unităţii şi de coordonare a diferitelor structuri şi procese din 

firmă, în vederea realizării obiectivelor sale de afaceri. 

 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei propuse se poate caracteriza prin posibilitatea de îmbunătăţire a cerinţelor de 

funcţionare eficientă a companiei şi a gestiunii judicioase a tuturor resurselor unităţii, aspect ce se poate evidenţia precum 

urmează: 

http://www.medicamed.ro/www.fonduri-ue.ro


- dezvoltarea fundalului informatic al companiei, prin efectele sale pozitive asupra eficienţei şi eficacităţii activităţii proprii, va 

asigura creşterea competitivităţii  firmei; 

- creşterea profitabilităţii companiei, prin creşterea cifrei de afaceri şi prin reducerea costurilor operaţionale;  

- modificarea şi îmbunătăţirea structurii unor  procese de muncă; 

- îmbunătăţirea eficienţei activităţii, atât în cadrul proceselor interne din cadrul companiei, dar şi pe linia relaţiilor 

comerciale cu alte firme; 

 

 

Sistemul informatic (SI) existent la ora actuală prin care se poate asigura limitat evidenţa unor resurse ale SC 

MEDICAMED MARKET SRL,  acoperă contabilitatea, evidenţa stocurilor şi plăţilor, antecalculaţia preţ produs, 

proiectarea şi mijloacele fixe. În acest sistem modulele sunt în general module de sine stătătoare cu baze de date 

separate, cu vulnerabilitate ridicată fără să fie integrate într-o singură platformă, necesitând introducerea aceleiaşi 

date de mai multe ori, nu oferă informaţii reale şi la zi asupra proceselor funcţionale din cadrul intreprinderii, fără să 

asigure multe din evidenţele indispensabile managementului societăţii în actul decizional. 

Medicamed Market SRL îşi va putea menţine locul ocupat pe piaţă în domeniul prelucrării produselor farmaceutice, şi 

în condiţiile concurenţiale existente după aderarea României la Uniunea Europeană, numai dacă îşi asigură, în viitorul 

apropiat, un acces permanent la informaţii reale asupra proceselor funcţionale din cadrul entităţii. Pentru realizarea 

acestei  cerinţe majore, este necesară implementarea unui sistem informatic integrat ERP((Enterprise Resource 

Planning) si  CRM (Customer relationship Management) care să asigure inter-operabilitatea tuturor departamentelor 

din cadrul firmei, din punct de vedere al proceselor derulate. Acest sistem informatic  integrat de tip ERP si CRM 

trebuie să fie  performant, astfel încât după simpla introducere a datelor  şi prin utilizarea corelaţiilor existente între 

aceste date imputate în sistem, să indice starea proceselor aflate în derulare, precum şi locul unde există necesitatea 

unei intervenţii. 

  

 


