
 

                                                                                                                    
 

 

Data: 03.08.2019 

Anunţ de presă cu privire la finalizarea proiectului cu titlul  
”Dezvoltarea departamentului de cercetare al societății COMPA SA si obținerea                                 

unor rezultate inovatoare în domeniul industriei auto” 

 

COMPA SA cu sediul în Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, județul Sibiu, România, anunță 

finalizarea proiectul ”Dezvoltarea departamentului de cercetare al societății COMPA SA si obținerea 

unor rezultate inovatoare în domeniul industriei auto”, co-finanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr.1/AXA1/1.1.1.A/18.05.2018, Cod SMIS 

2014+:121359; ID: P_34_469. 

Proiectul a fost finanțat prin 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; Autoritatea de 
Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Organismul Intermediar: Ministerul Cercetării și 
Inovării. 

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. 

Rezultate obținute: 

• 1 spațiu amenajat pentru activități de CD 

• 10 bucăți echipamente IT achiziționate 

• 10 bucăți echipamente independente pentru cercetare achiziționate 

• 7 bucăți licențe achiziționate 

• 16 locuri de muncă create în CD 

• Publicitate efectuata conform normelor UE 

• 1 Proiect implementat în conformitate cu cerințele programului 
 

Valoarea totală a proiectului este de 26.614.121,45 lei, din care asistență financiară 
nerambursabilă este de 9.230.986,36 lei, iar 7.846.338,41 lei reprezintă valoarea acordată prin 
FEDR. 

Proiectul s-a implementat în Municipiul Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, județul Sibiu, România. 

Data finalizării proiectului: 14.08.2019 

Date de contact:  

Nume persoană de contact GROBNICU LAURENTIU EDUARD, Funcție Asistent manager,                                     
Tel. 0269 239400; Fax 0269 212204, e-mail: laurentiu.grobnicu@compa.ro 

 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 
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