
 

                                                                                                                
                                                         
  
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul                
competitivității economice și dezvoltării afacerilor  
Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD 
Prioritate de investiții PI 1a - Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și 
a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea             
centrelor de competență în special a celor de interes european 
 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea           
Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 
 
Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE). 
Organismul Intermediar: Ministerul Cercetării și Inovării. 
Denumirea proiectului: Dezvoltarea departamentului de cercetare al societății COMPA 
SA si obținerea unor rezultate inovatoare în domeniul industriei auto 
 
Beneficiarul proiectului: COMPA SA 

Contractul de finanțare : nr.1/AXA1/1.1.1.A/18.05.2018 
Cod SMIS 2014+: 121359; 
ID: P_34_469 

Valoarea totală a proiectului : 26.614.121,45 lei 
Valoare asistență financiară nerambursabilă : 9.230.986,36 lei, din care valoarea            
cofinanțării UE este 7.846.338,41 lei, iar valoarea finanțată de la Bugetul              
național este de 1.384.647,95 lei. 
 

Proiectul se implementează pe o durată de 15 luni în Municipiul Sibiu, str. Henri 
Coandă, nr. 8, județul Sibiu, România, începând cu data de 18.05.2018. 
 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea nivelului de inovare și a 
competitivității pe piață a întreprinderii COMPA SA prin realizarea unor investiții inițiale 
de modernizare și dezvoltare tehnologică a departamentului de CD, în                      
concordanță cu strategia de specializare inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 
2014-2020. 
 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: un spațiu amenajat pentru                  
activități de CD; achiziționarea de echipamente IT, echipamente independente                
pentru cercetare și licențe.  
      

Data începerii proiectului : 18.05.2018 
Data finalizării proiectului : 17.08.2019 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul            
Operațional Competitivitate 2014-2020. 
 

Persoană de contact: GROBNICU LAURENȚIU EDUARD, Funcție Asistent manager, Tel. 
0269 239400; Fax 0269 212204, e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro 
 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României” 

 


