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COMUNICAT DE PRESA 
           Data: 26.10.2020 

 
Anunt finalizare proiect 

„Diversificarea gamei de servicii in cadrul SC AXA DESIGN SRL prin oferirea de servicii de rezonanta 
magnetica” 

 
Titlu proiect: Diversificarea gamei de servicii in cadrul SC AXA DESIGN SRL prin oferirea de servicii de rezonanta 
magnetica 
Cod SMIS: 114247 
Nume beneficiar: AXA DESIGN SRL 
Data inceperii proiectului: 17.02.2017 
Data finalizare proiect: 31.10.2020                        
 
Obiectivul general al proiectului:  
Diversificarea gamei de servicii din cadrul SC AXA DESIGN SRL si cresterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea bazei 
materiale, investitii in promovarea firmei si cresterea numarului mediu de salariati prin intermediul Programului 
Operational Regional 2.2 „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. 
Obiective specifice proiect: 
1. Cresterea si diversificarea bazei materiale in cadrul SC AXA DESIGN SRL prin achizitionarea de echipamente noi, 
inovatoare, a unui soft de gestiune, investitii care sa asigure dezvoltarea durabila si promovarea imaginii firmei. 
2. Asigurarea resurselor umane necesare si egalitatea de sanse pentru prestarea activitatii in conditii optime. 
3. Asigurarea unui management performant al proiectului. 
Rezultate proiect: 
1. Au fost achizitionate prin proiect un echipament cu rezonanta magnetica, un soft specializat, s-au facut investitii in scopul 
eficientizarii energetice a firmei si pentru asigurarea colectarii selective. De asemenea, firma a participat la un targ 
international in calitate de expozant si a certificat doua sisteme de management. 
2. Prin proiect, a fost angajata o persoana defavorizata cu norma intreaga, perioada nedeterminata. 
3. Prin contractul de consultanta si cel de publicitate, proiectul a fost implementat cu succes, in conditiile propuse. 
 
Valoarea totala a proiectului: 3.479.319,25 lei, din care ajutor financiar nerambursabil (FEDR + buget national): 
1.798.452,87 lei. 
Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 1.528.684,94 lei. 
 

AXA DESIGN SRL anunta finalizarea proiectului „Diversificarea gamei de servicii in cadrul SC AXA DESIGN 
SRL prin oferirea de servicii de rezonanta magnetica”, cod SMIS 114247, derulat in baza contractului de 

finantare nr. 2981/30.08.2018. 
Impactul investitiei la nivel local consta in utilizarea fortei de munca locala si dezvoltarea mediului de afaceri local. 

 

AXA DESIGN SRL 
Date de contact: 

Municipiul Bîrlad, Str. Dr. Codrescu nr. 3, judetul Vaslui 
Telefon: 0785812812; Email: olena.necula@mediaclass.ro 

Persoana de contact: NECULA Olena 
Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finanrtat de Uniunea Europeanã 

prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã. 


