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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!” 

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - 

 

“Creşterea competitivităţii prin implementarea de soluţii de e-learning şi comerţ on-line 

 în cadrul S.C. MEMORY S.R.L.” 

 

Compania S.C. MEMORY S.R.L. cu sediul în Hunedoara, Bd. Libertăţii, nr. 7A, bl. 14B, jud. 

Hunedoara, derulează în perioada 22.02.2014 – 22.02.2015,proiectul“Creşterea competitivităţii 

prin implementarea de soluţii de e-learning şi comerţ on-line în cadrul S.C. MEMORY S.R.L.”, 

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 

încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa 

Prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a 

Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” - POSCCE.  

 

Obiectivul proiectului îl constituie creşterea competitivităţii firmei S.C. MEMORY S.R.L. 

pe piaţa IT, prin realizarea unei soluţii portal complexe care să valorifice potenţialul oferit de 

comerţul electronic prin magazin virtual şi de instruirea on-line prin eLearning. 

 

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 1.694.832,00 lei, din care asistenţa 

financiară nerambursabilă 947.919,00 lei. 

 

Rezultatele proiectului constau în: 

1. Realizarea unei soluții portal compusă din: 

• magazinul virtual:ecom.memory.ro care oferăclienţilor informaţii privitoare la starea 

comenzilor de produse şi/sau servicii comandate şi/sau echipamente aduse la reparat. 

• Servicii de instruire oferite prin aplicaţia de eLearning: 2  cursuri disponibile în format 

eLearning – Excel 2013 și Limbajul de programare RPG, oferta urmând a se extinde. 

2. Personal instruit în administrarea și utilizarea soluției portal și a aplicatiilor de 

eCommerce și eLearning. 

3. Eficientizarea activităţilor din companie şi reducerea timpului de răspuns la solicitările 

clienţilor prin accesarea autentificată pe portal a informaţiilor specifice clientului 

respectiv. 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 

 

Nume persoană contact : Kiss Laszlo 

Funcţie: Expert tehnic 

Tel. 0254 711 600, Fax: 0254 711 400, e-mail: office@memory.ro; it@memory.ro. 

 

 


