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Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei 
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de finanţare 

„Inovare Verde în Industria din România” 
Proiect: “Green innovation in surface protection in the automotive industry- Green 

industry – Romania“ 
- Proiect cofinanţat prin Granturile Norvegiene – 

 
Beneficiar:  

 
 COMPA S.A. SIBIU 

 
Anunţ de demarare al proiectului 

Sibiu, februarie 2015 
 
1. COMPA S.A., cu sediul in Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu, telefon 
+40269/ 239400, fax +40269/ 237770,  anunta demararea proiectului “Green Innovation in surface 
protection in the automotive industry – Green Industry - Romania”, proiect co-finantat prin 
programului de finanţare „Inovare Verde în Industria din România” conform Contractului de 
finanţare nr. NACIR -2014/113345, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al 
programului. 
 
2. Totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 2 740 000 euro, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă nu va depăși suma de 1 370 000 Euro valoarea co-finanţării 
nerambursabile fiind de 50%. 
 
3. Durata implementării proiectului este de 12 luni. 
 
4. Proiectul are ca obiectiv punerea in aplicare a unei tehnologii verzi si inovatoare in industria auto, 
care va permite fabricarea de piese cu durata de viata imbunatatita in mod semnificativ, reducand 
astfel impactul asupra mediului. Rezultatul proiectului este implementarea unor servicii mai verzi, cu 
solutii inovatoare pentru galvanizarea cu aliaj Zn-Ni cu un ciclu de viata mai lung și un impact mai 
mic asupra mediului. Obiectivele secundare ale proiectului sunt reducerea consumului de energie și 
ape uzate, precum si consolidarea relatiilor bilaterale prin colaborarea cu un partener norvegian - 
Stiftelsen SINTEF -  cu experiență în depuneri anticorozive. 
 
5. Puteti obtine informatii suplimentare de la: 
Numele persoanei de contact: Cristina TOMITA; 
Post: Project Manager 
Adresa: COMPA S.A., Romania, Judetul Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 8, Sibiu. 
Telefon. +40269/ 239400, fax . +40269/ 237770, e-mail: cristina.tomita@compa.ro  
 

Pentru informaţii detaliate legate de programul de finanţare vizitati adresa: 
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no 

 


