
 

 

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 

-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

 Lansare Proiect de Cercetare Stiintifica:  

 

Automatizarea schimbului electronic de date dintre sistemele 

informatice 
 

Bucureşti, 27.06.2013 

SC Avant Consulting SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. Fainari, nr.3 , Sector 2,   anunţă 

demararea proiectului de cercetare ştiinţifică: 

“Automatizarea schimbului electronic de date dintre sistemele informatice” 
începând cu data de 30.05.2013. 

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională  - Investiţii 

pentru viitorul dumneavoastră 

 

Proiectul derulat de SC Avant Consulting SRL are următoarele caracteristici:  

 Tipul de program: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 

Economice”; 

 Axa Prioritară 2 – Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare; 

 Domeniul de Interventie 2.3.: “Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-

dezvoltare şi inovare”; 

 Operaţiunea 2.3.3: „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”; 

 Schema de ajutor de stat de CDI : “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi 

inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii 

Economice (POS-CCE)” 



 Schema de ajutor de stat regional “Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în 

cercetare-dezvoltare şi inovare” 

 Titlul proiectului : Automatizarea schimbului electronic de date dintre sistemele 

informatice, ID: 1480, COD SMIS – CSNR 43621 ; 

 Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Investitii pentru 

viitorul dumneavoastră; 

 Valoarea totală a proiectului este de 941.680, 00 lei;  

 Valoarea alocării financiare nerambursabile de 510.580,00 lei; 

 Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR 83%: 423.781,40 lei; 

 Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetulnaţional 17%:  86.798,60 lei; 

 Numărul contractului de finanţare: 472 din 30.05.2013 

 Proiectul se desfăşoară în localitatea Bucuresti, Str. Fainari, nr. 3, Sector 2. 

 Durata de realizare este de 13 luni. 

 

 

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

valoare adăugată în domeniul tehnologiei informaț iei în baza rezultatelor de cercetare şi 

dezvoltare obț inute în domeniul automatizării şi accelerării schimbului de documente între 

partenerii de afaceri.  

 

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

0722.50.13.49, email: augustin.dragan@avantconsulting.ro 

 

 

Detalii firma: 

SC Avant Consulting SRL 

Str. Fainari, nr. 3, Sector 2, Bucuresti 

www.avantconsulting.ro 

Contact: 

Email: office@avantconsulting.ro 

Telefon: 0722.50.13.49 
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