
 

REZULTATELE PROIECTULUI 

 

 

”Creşterea competitivităţii companiei Arhigest S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente şi software 

de arhitectură” 

 

ARHIGEST S.R.L., cu sediul în localitatea Timişoara, Str. Anton Pann, Nr. 1,  Et. 2, Ap. 5, județul Timiș, 

a finalizat proiectul ”Creşterea competitivităţii companiei Arhigest S.R.L. prin achiziţionarea de 

echipamente şi software de arhitectură” (cod SMIS 132016), co-finanţat prin Regio – Programul 

Operațional Regional 2014-2020, Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de 

finanţare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Vest. 

Proiectul s-a implementat în localitatea Timișoara, Str. Anton Pann, Nr. 1, Etaj 2, Ap. 5, județul Timiș, 

data de începere 18.02.2020, perioada de implementare 8 luni. 

Titlul proiectului: ”Creşterea competitivităţii companiei Arhigest S.R.L. prin achiziţionarea de 

echipamente şi software de arhitectură” 

Denumirea beneficiarului: Arhigest S.R.L. 

Scopul proiectului: Creşterea competitivității companiei ARHIGEST S.R.L. pe piața de servicii de 

arhitectură din România prin utilizarea unor tehnologii inovative de proiectare. 

Obiectivele proiectului: 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivității companiei ARHIGEST S.R.L. pe piața 

de servicii de arhitectură din România prin utilizarea unor tehnologii inovative de proiectare. 

Obiectivele specifice sunt: 

1. Modernizarea infrastructurii hardware și software a atelierului de arhitectură prin achiziționarea a 25 

echipamente tehnologice și dotări și 13 software de proiectare inovatoare destinate performării 

atelierului de arhitectură pe durata implementării proiectului. 

Prin intermediul finanțării, activitatea Arhigest S.R.L. se va îmbunătăți datorită achiziționării unei 

infrastructuri hardware și software care permite implementarea tehnologiei BIM (Building Information 

Modeling) și proiectarea parametrică, tendințe de actualitate în domeniu. Mijloacele de colectare a 

datelor pentru proiectare nu mai sunt cele clasice, scanarea aeriană cu drone de interior și exterior va 

lua locul metrului și a riglei, în timp ce tabla interactivă, tehnologia VR și imprimarea 3D a machetelor, 

vor lua locul planșelor pe hârtie. 
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Caracterul inovativ al investiției este dat atât de trecerea de la proiectarea CAD (Computer Aided Design) 

la proiectarea BIM (Building Information Modelling), de introducerea în procesul de proiectare a scanării 

aeriene 3D cu drone și Virtual Reality - inovare de proces, cât și prin dezvoltarea unui nou serviciu în 

cadrul atelierului de arhitectură (inovare de produs/serviciu) – elaborare relevee pentru clădiri și 

îmbunătățirea unuia existent – proiectarea parametrică. 

2. Crearea unui număr mediu de 3 noi angajați pentru dezvoltarea activității de proiectare arhitectură, 

pe parcursul implementării proiectului. 

Ca urmare a realizării investiției prin proiect, s-au creat următoarele posturi pentru completarea 

efectivului de angajați, personal direct productiv: 1 arhitect, 1 inginer și 1 tehnician proiectant (operator 

drone și imprimanta 3D). Dintre persoanele nou angajate prin proiect, o persoană aparține unui grup 

considerat defavorizat pe piața muncii. 

Rezultatele proiectului: 

1. Modernizarea bazei materiale destinate proiectării prin achiziționarea de 25 echipamente 

tehnologice, echipamente IT și dotări, precum și 13 software-uri de specialitate de tip BIM și 

management de proiectare. 

Modernizarea bazei materiale hardware și software permite atelierului de arhitectură intrarea pe nișa 

de piață a proiectării avansate BIM, proiectare parametrică, prin introducerea tehnologiilor BIM, VR, 

imprimare 3D, scanare aeriană 3D – creșterea competitivității companiei pe piața firmelor de arhitectură 

din România. 

Contractori: 

 

Denumire contractor Număr contract Valoare contract 

FASTBIT S.R.L. Contract nr. 176/23.06.2020 760.131,00 lei   

EDIT SHOP & BUSINESS S.R.L. Contract nr. 9/26.03.2020 349.080,00 lei  

VERTICAL FINANCE S.R.L. Contract nr. VF20/10.06.2019 56.200,00 lei 

ESSENTIAL ADVERTISING S.R.L. - 3.000,00 lei 

FEROPLAST S.R.L. - 22.275,00 lei 

HAINISHAN TAIYANGNENG KEJI 
YOUXIAN GONGSI 

- 
120,17 euro 
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2. Crearea a 3 noi locuri de muncă și menținerea unui număr mediu de 10 angajați în perioada de 

durabilitate a investiției. 

Odată cu realizarea și implementarea investiției prin programul POR 2014 – 2020, beneficiarul a crescut 

numărul mediu de angajați raportat la ultimele situații financiare încheiate cu înca 3, însemnând un total 

de 10 număr mediu de angajați până la sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care se va finaliza 

implementarea proiectului. 

3. Implementarea cu succes a proiectului conform Cererii de finanțare aprobate, pe perioada a 12 

luni de la semnarea Contractului de finantare. 

Prin implementarea cu succes a proiectului, compania a realizat modernizarea bazei materiale hardware 

și software, a achiziționat echipamente inclusiv pentru eficiența energetică și a creat 3 noi locuri de 

muncă.  

 

Perioada de implementare: 01.06.2019 – 18.10.2020 

Valoarea totală: 1.418.072,90 lei 

Contribuţia UE: 807.115,00 lei 

Contribuţia naţională: 142.432,06 lei 

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  

Nume persoană contact: Botaş Monica 

Funcţie: Asistent manager de proiect 

Tel.: 0727.444.378, e-mail  office@arhigest.ro 

www.inforegio.ro 

www.adrvest.ro 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să 

vizitaţi www.fonduri-ue.ro. 
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