
 
 

 

Comunicat de presă 
 

Data: 08.03.2019 
 

Finalizarea proiectului „Creșterea profitabilității firmei, prin dotarea cu 

echipamente informatice și produse software, în activitatea de arhitectură” 
 

 

S.C. OPTIM PROIECT S.R.L. Tulcea, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului 

„Creșterea profitabilității firmei, prin dotarea cu echipamente informatice și produse software, 

în activitatea de arhitectură”, cod SMIS 115427, finanțat prin Programul Operaţional Regional 

2014- 2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, 

Prioritatea de investiţii 2.1 ITI - “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 

exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri”. 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de 

Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totală a proiectului este de 322.376,95 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este 

de 243.814,50 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 24 luni (13.06.2017-31.05.2019). 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit creșterea cifrei de afaceri și a profitabilității firmei. 

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat retehnologizarea firmei cu echipamente informatice și 

produse software ultramoderne, menținerea numărului mediu de angajați la nivelul anului 2016, 

scurtarea perioadei de realizare și creșterea calității proiectelor executate. 

Au fost achiziționate 5 stații de lucru (PC), 1 server, 1 rețea, formată din router cu 4 porturi VPN, 1 

switch cu 24 de porturi și 24 de cabluri patch de 10 m fiecare, 1 copiator laser color A3, 1 plotter 

A0, 1 laptop cu display de 15”, 1 notebook, 5 programe software de arhitectură cu manager de 

lucru în rețea, 1 program software de randare, vizualizare statică și animație. 

Prin implementarea acestui proiect va crește calitatea documentațiilor tehnice de arhitectură 

realizate la nivelul municipiului Tulcea, influențând astfel și competitorii de pe piața locală de 

servicii similare să-și îmbunătățească nivelul de dotare cu echipamente și softuri specifice. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Cosmin Tudor VIZIREANU, Manager de proiect,              

tel. 0740 069 077, e-mail: optim_proiect@yahoo.com 
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