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Creșterea competitivității economice a SC PIN
PLUS PIN SRL prin modernizarea proceselor
interne pe baza unui sistem informatic
Programul Operațional Sectorial Creşterea
Competitivității Economice 2007-2013
Axa prioritară 3 – Tehnologia Informației şi
Comunicațiilor pentru sectoarele privat şi
public
3. Susţinerea E-Economiei
1. Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte
aplicaţii electronice pentru afaceri
537.478 lei
303.415 lei
SC PIN PLUS PIN SRL
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
creșterea
competitivității
și
eficenței
economice a SC PIN PLUS PIN SRL prin
modernizarea proceselor interne pe baza unor
aplicații TIC.
Proiectul urmărește implementarea unui
sistem informatic integrat pentru planificarea
resurselor
interne,
imbunătățirea
managementului relației cu clienții și
optimizarea procesului decizional.
12 luni

Durata proiectului
(luni)
Data inceperii implementarii proiectului
2 ianuarie 2014
Data finalizarii implementarii proiectului
1 ianuarie 2015
Alte detalii despre proiect
Prin extinderea și implementarea aplicațiilor informatice, proiectul contribuie la eficientizarea și
inovarea managementului companiei. Îmbunătățirea aplicațiilor software existente constituie o
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soluție ce vine în întâmpinarea necesităților prezente ale companiei și totodată, o premisă a
dezvoltării durabile.
Noile echipamente, ce fac parte din categoria „tehnologiilor curate” vor permite diminuarea
consumului de resurse, scaderea consumului de energie și implicit a efectelor asupra mediului
înconjurator. Eficientizarea fluxurilor informatice va determina scaderea considerabila a utilizarii
de hârtie, informațiile fiind stocate în format electornic.
Impactul cel mai notabil al implementării proiectului va fi reprezentat de creșterea
competitivității și a eficienței economice a PIN PLUS PIN pe plan regional și național.
Valorificarea și îmbunătățirea aplicațiilor va permite alinierea firmei la standardele
internaționale, concomitent cu diminuarea decalajelor tehnologice existente va contribui la
reducerea decalajelor dintre regiuni.

