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Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020  

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

ANUNȚ/ COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansare Proiect:  

 LiveHR – Platforma de gestionare a resurselor umane 

București, 13.09.2017 

Avant Consulting SRL, cu sediul în București, Strada Făinari 3, Sector 2, anunţă demararea 

proiectului: „LiveHR - Platforma de gestionare a resurselor umane”,  începând cu data de 

08.08.2017. 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Competitivitate 2014-2020. 

„Competitivi impreuna” 

Proiectul derulat de Avant Consulting are următoarele caracteristici:  

 Tipul de program: Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020; 

 Axa Prioritară 2 "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie 

digitală competitivă"; 

 Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a 

inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”; 

 Prioritatea de investitii : 2b – Dezvoltarea produselor si serviciilor TIC, a comertului 

electronic si a cererii de TIC; 

 Tip proiect: Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul 

economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC; 

 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate 2014-2020; 

 Titlul proiectului: „LiveHR - Platforma de gestionare a resurselor umane”; 

 Valoarea totală a proiectului este de 4.532.994,95 lei;  

 Valoarea totala eligibila: 4.130.820,00 lei; 

 Valoarea alocării financiare nerambursabile de 2.623.590,35 lei, din care : 

http://www.poc.research.gov.ro/index
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o FEDR – 2.098.872,28 lei; 

o Bugetul national – 524.718,07 lei; 

 Numărul contractului de finanţare: 85 din 08.08.2017; 

 Proiectul se desfăşoară în localitatea București, Aleea Marius Emanoil Buteica 18-20, 

et. 3, cam. 3.4, sector 3, cod poștal 031823; 

 Durata de realizare: 20 luni. 

 

Obiectivul general al proiectului dezvoltat de Avant Consulting SRL este de a crea valoare 

adaugata in domeniul tehnologiei informației, prin dezvoltarea unei solutii informatice 

inovative LiveHR, solutie ce va facilita si optimiza procesele de recrutare, evaluare si instruire 

a resurselor umane. Solutia LiveHR  va permite corelarea si standardizarea mai multor 

procese specifice gestionarii resurselor umane, oferind instrumente si functionalitati inovative 

ce vor usura procesarea datelor.  

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Dragan Augustin, Director General, tel. 

0722.501.349, email: office@avantconsulting.ro 

Detalii firmă: 

SC Avant Consulting SRL 

Aleea Marius Emanoil Buteica 18-20 , sector 3, București 

www.avantconsulting.ro  

Date Contact: 

Email: office@avantconsulting.ro 

Telefon: 0372.741.751 
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