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FINALIZAREA PROIECTULUI CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE
ECOLOGICĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE/RACORDURI
SC ONE WAY SRL, cu sediul social în: Sat Florești, Comuna Florești, str. Eroilor, Nr 76, etaj P, ap. 4, județul Cluj,
anunță ca în data de 31.05.2021 s-a finalizat proiectul „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE ECOLOGICĂ, ÎMPREJMUIRE
ȘI BRANȘAMENTE/RACORDURI”, cod SMIS: 115410, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa
prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 –
„Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” în baza
Contractului de finanțare 3721/31.01.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației și a Organismul Intermediar – Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Proiectul a fost derulat în perioada 01.06.2017 și 31.05.2021
Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanțarea nerambursabilă) : 2,382,046.29 lei, din care finanțarea
nerambursabilă în valoare de 1.389.474,02 lei , din care contribuția FEDR 1.181.052,92 lei
Obiectivul general al proiectului a constat în construire spălătorie ecologică, împrejmuire și
bransamente/racorduri, achizitionarea de echipamente, dotari și active necorporale în conformitate cu
activitatea 9601, pentru care beneficiarul ONE WAY SRL a solicitat finanțarea în scopul cresterii
competitivității pe piața națională și internațională și adaugarea de plus valoare a unor servicii noi. Proiectul
implementat de ONE WAY a prevăzut implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și tratament,
respectiv angajarea a 2 persoane din categorii defavorizate. Investiția a prevăzut măsuri de adaptare a
infrastructurii pentru accesul la locatie de către persoane cu dizabilități.

Rezultate proiectului au constat în:
- Construirea unei spălătorii ecologice, împrejmuire și branșamente/racorduri
- Achiziționarea unui număr de 16 echipamente și utilaje în conformitate cu activitatea propusă prin
proiect: 9601
- Achiziționarea unui număr de 2 active necorporale, necesare desfășurării activității de spălătorie
- Achiziția de servicii specializate, consultanță și proiectare în perioada de implementare a proiectului
- Achiziționarea de servicii de audit financiar
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-

Achiziționarea unui număr de 5 echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie,
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
Achiziția de servicii specializate- servicii de certificare și implementare a sistemelor de management a
calității și mediu ISO 9001, ISO 14001
Asigurarea vizibilității în mediul on-line- realizarea unei pagini web și implementarea unui instrument
de comercializare online a serviciilor : https://spalatorieindustrialatextile.ro/
Realizarea măsurilor de informare și publicitate cu privire la proiect

Impactul investiției este raportat la nivel județean și regional prin: diversificarea serviciilor oferite de
societate și creșterea calității serviciilor oferite pentru crearea de plus valoare prin investiția propusă.
Proiectul a vizat achiziționarea de echipamente mai eficiente energetic, sisteme care utilizează surse
regenerabile, alternative de energie, măsură ce va duce la îmbunătățirea calității mediului înconjurator.
Proiectul implementat de ONE WAY a prevăzut implementarea măsurilor privind egalitatea de șansă și
tratament, respectiv angajarea a 2 persoane din categorii defavorizate - 2 femei cu vârsta peste 50 de ani.
Investiția a prevăzut măsuri de adaptare a infrastructurii pentru accesul la locatie de către persoane cu
dizabilități.

Locația de implementare a proiectului: JUD. CLUJ, MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, STRADA LAMINORIȘTILOR, NR
248 C.

Persoana de contact: RĂDULESCU MARIANA, REPREZENTANT LEGAL
TELEFON: 0742151865, E-MAIL: office@one-way.ro
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