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S.C. DOCTOR PC S.R.L. 
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DESCRIEREA FIRMEI 

 S.C. DOCTOR PC S.R.L. este o 

firmă de exercițiu situată în 

localitatea Râmnicu Vâlcea . 

 

 Obiectul de activitate : Service 

IT – hardware și software 
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 Orice problemă aveți cu sistemul de calcul, laptopul, 

imprimanta, monitorul sau orice alt accesoriu și/sau periferic, 

vă așteptăm în service-ul nostru pentru diagnosticarea și 

repararea produselor.  Doctor PC este furnizor de servicii de 

instalare, depanare, având o echipă de oameni dedicați, care 

vor să fie cei mai buni în acest domeniu. 

NOI SUNTEM CEI 

MAI BUNI! 



 

Activitatea noastră constă în: 
 

-Instalare software (sisteme de operare cu 

licență, programe cu licență, antiviruși) 

-Optimizarea software – instalare de 

update-uri; 

-Depanarea hardware; 

-Optimizare hardware. 

 

Serviciile sunt oferite în timp record, la 

prețuri avantajoase, și dacă este necesar la 

domiciliul clientului. 
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Echipa și managementul firmei  

Echipa este formată din: 

 

1.Smarandescu Florin Alin –Administrator Dr.PC 

2.Carlan Ana Maria- Responsabil marketing 

3.Bradosu Bogdan  - Economist  
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Funcție Responsabilități 

ADMINISTRATOR  Coordonează activitatea firmei 

 Responsabil parte tehnică – instalare 

software, înlocuire componente hardware. 

ECONIMIST  Asigură achiziția soft-urilor utilizate 

 Întocmește lista cu prețurile serviciilor 

 Conduce și organizează activitatea 

financiar contabilă. 

RESPONSABIL MARKETING  Optimizează relația firmă-client 

 Popularizează serviciile oferite de firmă 

 Realizarea unui catalog de servicii. 

RESPONSABILITĂȚI 



De ce DOCTOR PC? 
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Oferim: 

-O gamă variată de produse și servicii; 

-Prețuri foarte bune; 

-Inovație și creativitate; 

-Tratament respectuos față de clienți; 

-Timp redus pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră; 

-Seriozitate; 

-Confidențialitatea datelor; 

-Consultanță și diagnosticare gratuită. 



 Service laptop-uri 

 Diagnosticare laptop primara si complexa. 

 Garanția confidențialității datelor dumneavoastră. 

 Înlocuire / reparație mufe alimentare; 

 Transfer / salvare date; 

 Instalare aplicații.  

 update hărți; 

 Recuperare date de pe: 
– harduri cu orice tip de defect ; 
– harduri in RAID 0,5,6,10; 
– carduri SD,  stick USB; 
– CD, DVD, CD-RW, DVD-RW. 

 Consiliere in achiziții hardware si software; 

 Prevenirea pierderii datelor (realizare de back-up);–  

 Securizarea sistemelor;- stabilirea structurii și 
configurarea echipamentelor informatice (inclusiv soluții 
antivirus ). 
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În viitor… 

- soluţii profesioniste de web design 

 

- realizare de site-uri 

 

- dezvoltare de magazin virtual 

 

- proiectare şi realizare de aplicaţii web. 
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Disclaimer:  

  

 Aceasta prezentare reflecta 

numai punctul de vedere al autorului. 

 

Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale și Comisia 

Europeana nu sunt responsabile pentru 

nicio utilizare care poate fi dată 

informațiilor respective. 


