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Catre, 
Bursa de Valori Bucuresti 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Ref:  revizuire raport curent 3354 referitor incheiere contract semnificativ 
 

Raport curent Nr. 3355 
intocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau 
Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare 

 

Data raportului:   20.09.2022 

Denumirea entitatii emitente:   CONNECTIONS CONSULT S.A. 

Sediul social:    Strada Buzesti Nr. 75-77, Etaj 14, sector 1, Mun. 
Bucuresti 

Numarul de telefon/ fax:   0372 368 332/ 0372 006 765 

Codul unic de inregistrare: RO 17753763 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11864/2005 

Capital social subscris si varsat: 1.189.272,70 lei 

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare 
emise: 

SMT - categoria AeRO, simbol de piata CC 

 
Eveniment important de raportat: revizuire raport curent 3354 referitor incheiere contract semnificativ 
 

In conformitate cu prevederile articolului 234 alineatul (1) litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind 

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de 

instrumente financiare si operațiuni de piata,  

 

CONNECTIONS CONSULT S.A informeaza piata cu privire la modificarea raportului curent 3354/19.09.2022 dupa 

cum urmeaza: 

Connections Consult SA in parteneriat cu un alt operator economic, anunta semnarea unui contract cu Consiliul 

Superior al Magistraturii ce consta in livrarea de servicii software de dezvoltare a unui sistem informatic integrat 

pentru gestionarea activității aparatului tehnic și de relaționare cu alte instituții/organizații din interiorul și din 

afara sistemului judiciar. Solutia va fi implementata pana in august 2023 iar suma totala a serviciilor software 

livrate de Connections Consult SA este de 4.006.233,60 lei plus TVA.  

Contractul semnat se înscrie în strategia CONNECTIONS CONSULT S.A. de livrare și operare a unor servicii de 

transformare digitală, prin implementarea de platforme de înrolare și operare de fluxuri de lucru pentru 

utilizatori individuali, beneficiari ai serviciilor oferite de clienții CONNECTIONS CONSULT SA. 

 

                              Presedinte CA 

     Bogdan Liviu Florea                                                                                                 


