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Despre proiect
Titlul proiectului: „Diversificarea si extinderea productiei la S.C. CURATATORIA OMNICLEAN
S.R.L.”
1. Denumirea beneficiarului: S.C CURATATORIA OMNICLEAN S.R.L.
Scopul proiectului: Imbunatatirea performantelor economice si tehnice prin cresterea
sustenabila a nivelului de competitivitate a S.C. CURATATORIA OMNICLEAN S.R.L. prin achizitia
de echipamente, urmarind adaptarea la cerintele pietei prin intarirea capacitatii de promovare
a produselor si dezvoltarea -modernizarea activitatii desfasurate.
2. Obiective specifice ale proiectului:
OS1 – Cresterea CA cu peste 30% in al doilea an de la finalizarea investitiei fata de nivelul inregistrat in
exercitiul financiar anterior, 2016, ca urmare a introducerii de noi servicii de spalare aseptica in cadrul
intreprinderii S.C. CURATATORIA OMNICLEAN S.R.L.
OS2 – Cresterea numarului de angajati cu 4 persoane facand parte din categoriile defavorizate, fata de
numarul scriptic de angajati din anul 2016
OS3 - Introducerea si dezvoltarea de servicii inovative la nivelul intreprinderii prin diversificarea
activitatii, prin achizitionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de
imbunantatire a calitatii mediului inconjurator si crestere a eficientei energetice prin achizitionarea
echipamentelor eficiente energetic si eficientizarea activitatii prin achizitionarea a 2 programe
informatice, precum si prin minimizarea deseurilor generate.

3.Rezultate asteptate:
● CA crescuta cu peste 30% in al doilea an de la finalizarea investitiei, ca urmare a
introducerii de noi servicii de spalare aseptica - onorand intentiile de colaborare
provenite de la clientii potentiali
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● Creare a 4 noi locuri de munca: operatori spalatori textile, facand parte din categoria
persoane defavorizate.
● 4 echipamente ecoeficiente nou achizitionate si 2 programe informatice ce au condus la
extinderea activitatii prin introducerea unui noi serviciu de spalare aseptica onorand
intentiile de colaborare provenite de la clientii potentiali.
4.Data de incepere: 01/11/2016.
5.Perioada de implementare: 34 luni
8.Valoarea totala a proiectului Valoarea totala a proiectului este de 4.913.557,96 lei, din care
valoarea finantarii nerambursabile este de 2.926.121,09 lei, respectiv valoarea finantarii
nerambursabila din FEDR de 2.487.202,92 lei si valoarea finantarii nermbursabile din bugetul
national de 438.918,17 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă
invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , precum si catre site-ul web al Programului Operational
Regional 2014-2020, www.inforegio.ro si pagina de facebook a programului
facebook.com/inforegio.ro
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