
 
 

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!” 

 

 

 
 

 

 
 

 

Proiect nr. 630570/29.11.2010  cod SMIS 32864 

    ,, Imbunatatirea eficientei energetice a proceselor de  fabricatie la  SC Compa SA Sibiu “ 

 
 Finantat prin contractul de finantare nr.12EE/20.03.2012 

 Incheiat cu : Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri 

  Directia Generala Energie 

  Organismul Intermediar de Energie  

 
Valoarea proiectului si modalitatea de finantare  

Totalul cheltuielilor necesare implementarii acestui proiect este  de 11.549.590 lei. 

Aceasta suma va fi finantata astfel : 

- 3.577.023,12 lei va fi acordata din FEDR (Fondul European de Deazvoltare regionala) 

- 487.775,88 lei va fi acordata din bugetul national  

- 7.484.791 lei va fi cofinantata de Compa  

 

Obiectivul general al proiectului  
Eficentizarea sistemelor de productie energie termica, aer comprimat, trasport si distributie energie electrica in vederea 

cresterii eficientei energetice si a securitatii furnizarii energiei la nivel regional, in contextul combaterii schimbarilor climatice. 

 

Obiective specifice ale proiectului  

Scaderea consumurilor energetice pe platforma Compa cu 724 tep/an. 

 

Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala  

Proiectul este in cocordanta deplina cu Autorizatia integrata de mediu a Compa precum si cu Directiva 208/1/CE privind 

controlul integral al poluarii. 

 

Dezvoltare durabila  

Toate instalatiile si utilajele care se vor pune in functiune in cadrul acestui proiect: 

- sunt astfel concepute si realizate astfel incat sa evite realizarea de poluari accidentale  

- sa permita un grad ridicat de utilizare al energiei cu implicatii pozitive asupra reducerii emisiilor de CO2  

 

Descrierea sumară a proiectului  
Prezentul proiect urmareste modernizarea instalatiilor energetice de pe platforma I - Compa, modernizare care va avea ca 

rezultat reducerea consumurilor energetice, respectiv  reducerea cantitatilor de noxe degajate in atmosfera.  

 

 



 Acest proiect este structurat pe 8 obiective: 

 

1. Modernizarea instalaţiilor centralei termice 
Centrala termică Compa a fost dimensionată pentru asigurarea energiei termice atât consumatorilor proprii, cât şi pentru cei 
din zona industrială Sibiu Est, având în dotare echipamente de capacităţi medii şi mari (1 cazan apă fierbinte de 25 Gcal/h, 2 
cazane de apă fierbinte de 50 Gcal/h, 3 cazane CR 9-10t abur/h)  
   Prin realizarea acestui obiectiv se vor inlocui cazanele existente cu cazane mai mici si de randamente ridicate. si se 
va moderniza sistemul de pompare al agentului termic.     
 

2. Modernizare sistemului de pompare 
Compa, prin structura productiei, este un consumator important de apa potabila si industriala.  
             Prin prezentul proiect se propune înlocuirea actualului sistem de pompare cu un sistem de pompare performant si cu 
randament ridicat. 
  

3. Reabilitarea sistemului intern de distribuţie a energiei electrice 
Dezvoltarea companiei şi schimbarea tehnologiilor de lucru impun asigurarea energiei electrice în mod continu şi la o calitate 
impusă de normele europene.   
     În vederea realizării acestui obiectiv se va trece la modernizarea si reabilitarea sistemului intern de distributie a 
energiei electrice. 
  

4. Finalizarea modernizării sistemului de producere a aerului comprimat 
 
Un loc deosebit de important intre consumatorii de resurse energetice ale companiei, cu 20 -22% din totalul consumului de 
energie electrică, il reprezinta producerea şi utilizarea aerului comprimat.  
 In cadrul acestui obiectiv se vor achizitiona compresoare si uscatoare performante de aer coprimat si se va monta 
un sistem automat de monitorizare aer comprimat. 
  

5. Finalizarea modernizării sistemului de compensare automată a factorului de  putere 
În domeniul energiei electrice, una din căile de conservare a resurselor energetice o reprezintă activitatea de îmbunătăţire a 
factorului de putere şi gospodărirea judicioasă a energiei reactive în sistemele electroenergetice. 
Realizarea şi menţinerea unui factor de putere ridicat contribuie în general la micşorarea pierderilor de energie electrică, 
având drept consecinţă creşterea randamentelor instalaţiilor de transport, transformare şi distribuţie a energiei electrice, 
creşterea siguranţei de funcţionare, utilizarea mai bună a reţelelor electrice prin reducerea puterii aparente cu care sunt 
încărcate. 
      Prezentul proiect propune finalizarea compensarii automate a factorului de putere in companie. 
 

6. Implementarea sistemului de management energetic 
Managementul eficient al resurselor energetice reprezintă o contribuţie vitală la succesul companiilor industriale. Sistemul de 
Management Energetic este o metodă de management ce consideră energia (electrică, termică, gazul metan, aerul 
comprimat, apa) o resursă ce poate fi controlată, astfel încât consumurile energetice realizate să fie la anumite valori 
prestabilite. 
    Prezentul proiect propune implemetarea unui astfel de sistem in cadrul companiei. 
     

7. Realizarea instalaţiilor de răcire a apei tehnologice şi a microclimatului din atelierul Bosch   
Având în vedere consumul mare de apa tehnologica si disconfortul termic creat de temperatura ambientală ridicată din 
atelierul Bosch în perioadele călduroase, prezentul proiect propune: 
       a )  achiziţia şi montarea  unui sistem de răcire apă tehnologică performant  
       b ) achizitia si montarea unui sistem de ventilaţie climatizare.  
   

8. Montarea  de dispozitive economizoare pe instalaţiile de iluminat tip Ecolight 
Prin structura producţiei şi prin programul de lucru, iluminatul trebuie asigurat în permanenţă în societate în condiţii de 
calitate şi eficienţă ridicată.  
 Întrucât şi consumul de energie electrică aferent iluminatului reprezintă o pondere destul de importantă în structura 
costurilor energetice, prin prezentul proiect, se propune reducerea consumului de energie electrică la iluminat prin montarea 
de dispozitive economizoare tip Ecoligt pe tablorile electrice din halele de productie principale.  

  

Valoarea proiectului si modalitatea de finantare  

Totalul cheltuielilor necesare implementarii acestui proiect este  de 11.549.590 lei. 

Aceasta suma va fi finantata astfel : 

- 3.577.023,12 lei va fi acordata din FEDR (Fondul European de Deazvoltare Regionala) 

- 487.775,88 lei va fi acordata din bugetul national  

- 7.484.791 lei va fi cofinantata de SC Compa  


