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Direcția de 

Asistență 

Socială Mediaș 

Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale 

POCU/717/5/1/152245 

 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 
Axa prioritară 5, Obiectiv Specific 5.1 
Apelul de proiecte nr. POCU/717/5/1/Reducerea numarului de comunitati marginalizate (roma si non-roma) aflate în risc de 
saracie si excluziune sociala din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinând minoritatii roma, 
prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. 

 

Titlu proiect ACCES – Actiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale 

Cod SMIS 2014+ 152245 

Nr. contract de 

finanțare 

POCU/717/5/1/152245 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 20233 / 

06.12.2021 

Autoritatea  RomActiv Business Consulting SRL 
Contractantă: Str. Căminului, nr. 22-24, sector 2, București 

Str. Maria Rosetti nr. 34, parter, sector 2, București 
Denumire achiziție:  Servicii de actualizare, mentenanta si gazduire a unei platforme dezvoltata in cadrul 

unui alt proiect finantat din POCU. Platforma va fi utilizata pentru gestionarea GT, 
derularea activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta 
antreprenoriala, derularea consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor 
in cadrul proiectului 

Cantitate: 1 
Dată inițiere:  15.12.2021 
Valoare estimată:  40.000,00 lei fără TVA. 
Data atribuire:   22.12.2021 in SEAP si 22.12.2021 semnarea contractului de prestari servicii 
Descriere: Obiectivul contractului este actualizarea, mentenanta si gazduirea unei platforme dezvoltata in 

cadrul unui alt proiect finantat din POCU. Platforma va fi utilizata pentru gestionarea GT, derularea 

activitatilor educationale, consiliere si orientare profesionala, consultanta antreprenoriala, derularea 
consursului de planuri de afaceri, monitorizarea afacerilor in cadrul proiectului “ACCES – Actiuni 
pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale” - Nr. contract de finantare: 
POCU/717/5/1/152245 inregistrat la OIRPOSDRU Regiunea CENTRU cu nr. 20233 / 06.12.2021. 

Condiții livrare: maxim 30 zile de la semnarea contractului 
Condiții plată: Nu se acorda avans. Factura si plata se va efectua doar dupa receptia serviciilor pe baza de raport 

de acceptanta aprobat de Client. Plata se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data 
emiterii facturii. 

Tip contract: Servicii. 
CPV: 72212900-8 - Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2) 
Criteriu atribuire: Pretul cel mai scazut. 
Câștigător: RESOURCING INNOVATION S.R.L. cu sediul în București, Sector 2, Str. Poiana cu Aluni, Nr. 6, 

camera nr. 1, bl. 17, sc. 3, et. 4, ap. 89, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/21211/2004, 
C.U.I. RO 17054129 

Contract: MED.12.22.21.02/22.12.2021 
Valoare atribuită: 40.000,00 lei fără TVA. 
 

Cu stimă, 
Radu Onofrei 

Director General 
RomActiv Business Consulting SRL 

 


