
 

 

                                                                                                               

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității economice” 2007-2013 
Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM” 
Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile” pentru  întreprinderi. 
 

Titlu proiect:  ”Achiziționarea de echipamente performante pentru dezvoltarea durabilă a sectorului 
productiv și creșterea competitivității economice în cadrul COMPA SA Sibiu” 

 
          Compa SA, a derulat in cursul anului 2015, proiectul „Achiziționarea de echipamente performante 
pentru dezvoltarea durabilă a sectorului productiv și creșterea competitivității economice în cadrul 
COMPA SA Sibiu“, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, AM POS CCE.   
Valoarea totală a proiectului este de 48.823.405,22 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 
17.797.988,88 lei.  

 
Obiectivul proiectului a constat în consolidarea poziției societății pe piața natională și internațională, 

cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile socio-economice și egalității de șanse, care să contribuie la 
crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor din România și reducerea 
decalajelor față de productivitatea la nivelul UE. 
 
 Obiective specifice propuse:  
- Valorificarea sectorului productiv al firmei prin extinderea acestuia 
- Dezvoltarea sectorului productiv al societății prin realizarea de noi produse și îmbunătățirea celor 

existente 
- Eficientizarea activității prin reducerea costurilor operaționale și numărului de prelucrări mecanice și 

creșterea calității produselor obținute 
- Valorificarea avantajului competitiv prin producția în regie proprie a unor semifabricate 
- Înlăturarea dependenței de furnizorii de semifabricate și reducerea riscurilor asociate aprovizionării 
- Asigurarea unui personal calificat pentru sustenabilitatea tehnică a investiției 
- Menținerea standardelor europene si internaționale de calitate 
 
Soluţia tehnică propusă de proiect a constat  în achiziția de echipamente specifice activității de producție 
în industria auto. 
 
Echipamente achizitionate: 

 
- Linie de forjare orizontală – 1 buc 
- Utilaj de încălzire prin inducție – 1 buc  
- Linie continuă încălzită – 1 buc 

 

INFORMATII PROIECT 


