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Compa este cel mai mare exportator cu capital românesc din judeţul 
Sibiu, un judeţ unde opt dintre cei mai mari zece exportatori vin din 

industria auto. 

Producătorul de componente auto Compa Sibiu (simbol bursier 
CMP) a avut în primul semestru o cifră de afaceri de peste 364 mil. 
lei (aproximativ 80 mil. euro), mai mult cu 12% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului trecut, potrivit raportului, financiar semestrial 

publicat pe site-ul companiei. 

Exporturile producătorului de componente auto din Sibiu au ajuns 
în primele şase luni la peste 292 mil. lei (circa 64 mil. euro), având 
o pondere de aproximativ 80% în cifra de afaceri realizată de 
companie în primul semestru, potrivit calculelor ZF pe baza datelor 
existente pe site-ul Compa. Compania a încheiat primul semestru 
cu un profit brut de peste 24,3 mil. lei (5,3 mil. euro). 

„Principalele sectoare de producţie care au înregistrat creşteri ale volumului producţiei de marfă şi ale cifrei de afaceri 
sunt: producţia şi livrarea de componente pentru sistemele de injecţie pentru autocamioane, autoutilitare şi 
autoturisme, producţia de piese şi subansambluri mecanosudate destinate fabricaţiei de maşini şi echipamente de 
ridicat, fabricaţia de componente pentru turbosuflante pentru motoarele Diesel şi producţia de pinioane pentru 

sisteme de direcţie“, se arată în raportul financiar semestrial publicat pe site-ul companiei. 

Profitul brut realizat de Compa în primul semestru al anului 2017, deşi este sensibil mai mic decât cel obţinut în 
aceeaşi perioadă din 2016, depăşeşte cu 22% nivelul prevăzut prin bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2017. Profitul 
mare realizat de companie în semestrul I din 2016, de 35,4 mil. lei (7,8 mil. euro), a fost influenţat pozitiv de vânzarea 
în prima parte a anului trecut a participaţiei deţinute de Compa la firma mixtă ThyssenKrupp Bilstein Compa, în urma 
căreia s-a obţinut un câştig de peste 12 mil. lei, care s-a reflectat direct în profitul brut şi net pe semestrul I 2016, 

potrivit raportului financiar semestrial al companiei. 

Compa a avut anul trecut afaceri totale de peste 638,6 mil. lei (142 mil. euro), un profit net de 51,6 mil. lei (11,5 mil. 
euro) şi un număr mediu de 1.954 de angajaţi, potrivit site-ului Ministerului Finanţelor Publice.  

În primul semestru din acest an, compania a pus în funcţiune cea de-a 12-a celulă pentru fabricaţia de componente 
de tip Bosch Rail, cu impact în creşterea capacităţii de producţie pentru această grupă de produse, cu un nivel ridicat 
al comenzilor în acest an. Compania a demarat în prima parte a acestui an procesul de transfer al unor operaţiuni 
de la Delphi în cadrul fabricii Compa din Sibiu, în vederea creşterii gradului de integrare pentru unele grupe de 
produse destinate acestui partener. 

Compa a înregistrat în acest an o creştere a volumului cererilor din partea principalii clienţi - Delphi, Bosch Rail şi 

Haulotte. 

Fabrica Compa din Sibiu, ale cărei acţiuni sunt listate la BVB, a urcat anul trecut pe locul 95 în topul exportatorilor 
din economie, faţă de locul 130 ocupat în urmă cu un an, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Instituţia 
nu furnizează valoarea exporturilor pe fiecare companie în parte, însă, din datele publice, Compa a avut anul trecut 
exporturi de 130 de milioane de euro, în creştere cu aproape 40% faţa de anul precedent. În Sibiu, Compa este cel 

mai mare exportator cu capital privat românesc. 

Produsele Compa sunt exportate în 23 de ţări, printre care Franţa, Germania, Statele Unite, Cehia, Slovacia, Belgia, 

Olanda, Anglia, Italia, China şi India, conform informaţiilor disponibile pe site-ul companiei. 

Potrivit celor mai recente date, Asociaţia Salariaţilor este cel mai mare acţionar al Compa, cu 54,6% din capital. 

  
  
  

Ioan Deac, directorul general al Compa Sibiu, este unul 

dintre cei mai longevivi manageri din industria auto locală. 
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