
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

„Consultanțӑ pentru soluție inovativӑ și crearea unui nou serviciu în 
vopsitoria auto”

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

1. Obiectivul general:

Cresterea competitivitatii companiei prin extinderea afacerii cu activitati integrate de 
servicii de reparatii si intretinere auto, prin introducerea de solutii inovative si implicit de 
servicii noi;

2. Obiectivele Specifice:

2.1 Implementarea proiectului privind producerea de servicii noi integrate de reparatii auto 
si marirea volumului de servicii existente cu efect in:
- diversificarea serviciilor existente prin reparatii de tip vopsitorie asupra vehicolelor;
- cresterea volumica a serviciilor reflectata in cresterea cifrei de afaceri cu 5% anual;
- crearea a 2 noi locuri de munca postimplementare;
2.2 Implementarea unei solutii inovative privind vopsitoria auto in baza tehnologiilor 
vopselelor de apa, inlocuind vopselele clasice pe baza de solventi chimici;
2.3 Implementarea unei solutii inovative privind analiza vopselelor si stabilirea retetei de 
vopsire auto in baza tehnologiilor vopselelor de apa;
2.4 Obtinerea unor documentatii privind calitatea managementului:
- strategie privind obtinerea solutiei inovative care ofera metoda de realizare a aplicarii 
vopselelor de apa pe caroseriile cu vechime oferind servicii noi de vopsire prin tehnologii 
nepoluante;
- strategie privind implementarea solutiei de testare a vopsitoriei vechi prin metode noi, cu 
calibrare de definitie inalta de culoare si realizarea (tehnicii) serviciului de vopsire, ca 
serviciu nou ecologic si competitiv;
2.5 Cresterea capacitatii profesionale (prin oferirea unui exemplu dar si prin derularea 
proiectului) a echipei de lucru a solicitantului;

3. Indicatorii de rezultat:
- cresterea cifrei de afaceri cu 5%;



- cresterea nr. de locuri de munca cu 2 persoane;
- implementare 1 solutie inovativa;

4. Masuri de informare si publicitate:

- Publicarea unui anunt privind startarea proiectului, dupa semnarea contractului    de      
finantare, in ziar local cu macheta aprobata, conform Manual de identitate;
- Publicarea unui anunt privind finalizarea proiectului, in ziar local cu macheta aprobata,

conform Manual de identitate;
- Realizarea si lipirea de autocolante pe fiecare mijloc fix achizitionat prin proiect;
- Realizarea unui site dedicat proiectului si a unui link cu site-ul UE, conform “Manual de 

identitate”;

5. Beneficiar:
SC AQUAREFINISH COLOR SRL

CUI 22175364, J40/4327/2007
Adresa: Str. Grigore Moisil, nr. 1, Bl. 13B, Sc. A, etaj 3, Ap. 16, Sector 2
Tel: 0745120498, email dan.alexandru@lechler.ro

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate
de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro ”

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Autoritatea de Management pentru POS CCE: Ministerul Fondurilor Europene

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

http://www.fonduri-ue.ro/

