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REZUMAT. Lucrarea de față urmărește prezentarea evoluției societății comerciale COMPA S.A. pe pe parcursul 

celor 130 de ani de dezvoltare. Pe parcursul acestei perioade, COMPA a trecut prin diferite stadii de evoluție și 

dezvoltare. De multe ori societatea comercială și-a schimbat chiar profilul. În toate etapele sale de dezvoltare, 

COMPA a fost și a rămas o marcă de prestigiu a industriei constructoare de mașini, remarcându-se prin 

calitatea și diversitatea produselor sale. Astăzi, S.C. COMPA S.A. se află pe un trend ascendent al dezvoltării 

sale, fiind un important partener pentru multe companii cunoscute din industria automobilelor și din industrii 

conexe. 

Cuvinte cheie: automobile, industrie, producție, subansamble auto, utilaj tehnologic. 

ABSTRACT. This paper aims to present the evolution of COMPA S.A. over the 130 years of development. During 

this period, COMPA has experienced various stages of evolution and development. Often, the company has 

changed its profile. At all stages of its development, COMPA has been and remains a prestigious trademark of 

the automotive industry, distinguished by the quality and diversity of its products. Today, S.C. COMPA S.A. is on 

an ascending trend of its development, being an important partner for many well-known companies in the 

automotive industry and related industries. 
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1. INTRODUCERE 

Lucrarea își propune evidențierea bunei funcțio-

nări în timp a uneia dintre societățile comerciale din 

Sibiu, cu realizări deosebite legate de natura, calitatea 

și managementul producției. 

Societatea Comercială COMPA SA din Sibiu, căci 

despre ea este vorba, este, de multă vreme, o marcă de 

prestigiu  a industriei românești. În decursul anilor, 

profilul acestei societății comerciale a fost frecvent 

modificat, firma   câștigându-și renumele de-a lungul 

timpului datorită calității produselor sale, suban-

samble auto și feroviare, utilaje tehnologice, arcuri și 

remorci auto.  

A fost constituită prin fuzionarea, petrecută în anul 

1969, a două întreprinderi din Sibiu: Uzina Auto-

mecanica și Uzina Elastic. De-a lungul timpului, 

societatea rezultată a devenit una din cele mai 

puternice unități economice constructoare de mașini 

din țară. Firma a continuat și continuă și în prezent 

tradiția industrială a precursorilor îmbinând în mod 

armonios experiența înaintașilor cu noile progrese ale 

tehnologiei și managementului. 

Prima dintre cele două întreprinderi care au 

fuzionat - Uzina Automecanica din Sibiu provine din 

Arsenalul Artileriei din Sibiu a cărei dezvoltare se 

datorează și se suprapune cu dezvoltarea istorică a 

cetății Sibiului, fiind atestat documentar încă din sec. 

al XV-lea. 

A doua întreprindere - Uzina Elastic din Sibiu are 

rădăcini adânci în tradiția meșteșugărească a cetății, 

ființând din sec. al XIX-lea ca atelier de fierărie, 

care s-a dezvoltat ulterior în atelier de caroserii și 

mai târziu în fabrică de arcuri și produse forjate. 

Desigur, adevărata dezvoltare a SC COMPA SA 

a început după unificarea celor două întreprinderi, în 

primul secol al derulării activităților economice sub 

cupola României reîntregite în anul 1918 și 

reîntregite ulterior (1945), pentru a doua oară. 

Documentul de față este aranjat astfel încât să poată 

fi utilizat ca model. De asemenea, el este un șablon 

pe care se poate lucra în mod direct prin înlocuirea 

paragrafelor corespunzătoare. 

2. ARSENALUL 

Pe la mijlocul secolului al XV-lea apare, pentru 

prima dată, în documente Arsenalul Cetății, care 

avea o dublă funcție, și anume: de producător și de 

depozit de armament.   
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Un moment deosebit din evoluția acestuia l-a 

constituit numirea în anul 1529, în funcția de ad-

ministrator al armamentului din Sibiu și conducător al 

Arsenalului, a ofițerului Conrad Haas (1509-1579), 

realizatorul primelor rachete cu mai multe trepte si 

aripi Delta. Acestea au fost descrise de către cel 

nominalizat mai sus în lucrarea sa  cunoscută sub 

numele de: Manuscrisul de la Sibiu. Legat, împreună 

cu alte două  lucrări, coligatul a stat câteva sute de ani 

în biblioteca Palatului Brukenthal până să fie regăsit și 

cercetat de către cercetătorul francez de origine română 

Doru Todericiu, la mijlocul secolului al XX-lea [1].  

Este de evidențiat faptul că,  în legătură cu Arsenalul, 

Conrad Haas a întreprins măsuri concrete de refacere a 

clădirii și de extindere a spațiului de prelucrare a 

materiilor prime și a atelierelor de producție, de 

asamblare și reparare a armelor de foc. 
 

 
 

Fig. 2.1. Conrad Haas  

(gravură din Manuscrisul de la Sibiu) (1). 

 

În perioada 1849 – 1918 Arsenalul din Sibiu a 

asigurat producerea si repararea armelor pentru 

armata austriaca (austro-ungară). Declanșarea 

primului război mondial a dus la intensificarea 

activității Arsenalului, care a alimentat cu tehnică de 

luptă Puterile Centrale. 
 

 
 

Fig. 2.2. Arsenalul din Sibiu. 

 

In anul 1919 Arsenalul din Sibiu a fost re-
organizat în Depozitul de Armătură și Atelierul de 
Reparații al Corpului 7 Armată din Sibiu pentru 
repararea, confecționarea și dotarea cu armament și 
trăsuri a armatei, de această dată a celei românești.  

În perioada ce a urmat, Atelierul de Reparații a 
trecut la dotarea cu mașinile unelte specifice fiecarei 
secții de producție și reparații: atelier de mecanică, 

fierărie, curelărie, optică, armurărie, lemnărie, atelier 
de electricitate. 

Între cele doua războaie mondiale s-a acordat o 
atenție sporită reorganizării și dotării armatei printr-
un program de înzestrare cu tehnică de luptă 
modernă, impunându-se reorganizarea uzinelor pro-
ducătoare de armament. Astfel ca, in 1935 se 
înființează Arsenalul și Depozitul de Armament din 
Sibiu prin comasarea depozitului de armătura si a 
atelierelor de reparații din Sibiu, Cluj și Brașov. 

Prin transferarea mașinilor-unelte de la unitățile 
comasate, spațiile de producție au devenit insufi-
ciente, impunându-se extinderea Arsenalului pe noi 
amplasamente. În paralel cu demararea construc-
țiilor, s-au comandat și mașini moderne, antrenate cu 
motoare electrice individuale, la nivelul tehnic cel 
mai înalt al timpului. De asemenea, s-a organizat și 
laboratorul fizic, dotat cu aparatură modernă. 

În 1939, Arsenalul din Sibiu s-a separat complet 
de Depozitul de Armament si a funcționat până in 
1945 sub denumirea de Administrația Publică 
Autonomă a Arsenalului Armatei, Sucursala Sibiu. 

Declanșarea celui de al doilea război mondial la 1 
septembrie 1939 și ulterior intrarea României în 
război, a însemnat pentru Arsenalul din Sibiu o in-
tensificare a activității. Aici s-a reparat armament de 
artilerie și infanterie primit de la diferite unități de 
pe front și din țară, precum și autovehicule de 
campanie. Au fost confecționate piese de schimb 
pentru diferite tipuri de arme și  accesorii la o serie 
de arme de infanterie și artilerie. De asemenea, a fost 
amenajat și pus la dispoziția armatei un tren-atelier 
de reparații armament, dotat cu mașinile și uneltele 
necesare, precum și cu personalul competent.  

La sfârșitul războiului, Arsenalul din Sibiu era 
apreciat ca “cea mai mare fabrică din orașul Sibiu”, 
utilat cu mașini-unelte moderne, procurate în timpul 
războiului și cu personal calificat și specialiști, ceea 
ce a determinat ca în deceniile următoare să joace un 
rol important în dezvoltarea economică a țării. 

Arsenalul din Sibiu a fost supus la dese re-
organizări, schimbându-și într-un interval scurt de  
timp, de mai multe ori, denumirea și subordonarea. 
Astfel, în perioada 1946-1951, unitatea a funcționat 
sub denumirea de Întreprinderea Metalurgică de Stat 
din Sibiu,și în perioada 1951-1964 sub denumirea de 
ARSENALUL ARTILERIEI din SIBIU care, pe 
lângă executarea comenzilor pentru armată, a trecut  
la lucrări cu caracter civil cum ar fi: reparații de 
tractoare și de vagoane de cale ferată. 

În anul 1964, Arsenalul Artileriei din Sibiu a fost 
preluat de Ministerul Industriei Constructoare de 
Mașini, sub denumirea de Uzina Automecanica din 
Sibiu. Prin schimbarea profilului de fabricație s-a 
marcat o etapă importantă din viața uzinei, o etapă de 
adânci transformări structurale, situându-se la nivelul 
uzinelor moderne și intrând în rândul marilor 
întreprinderi constructoare de piese de schimb pentru 
industria românească de autovehicule. Apoi, în anul 
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1969, Uzina Automecanica s-a unificat cu Uzina 
Elastic. 

3. UZINA ELASTIC SIBIU 

Începuturile firmei s-au situat la sfârșitul secolului 

al XIX-lea când Iózsef Datky (1844-1928), a deschis 

la Sibiu un atelier meșteșugăresc de fierărie. Prima 

atestare documentară oficială a avut loc la 1886 când 

atelierul este recunoscut ca “Atelier de Caroserii 

Datky Iosif & Fiii” care producea arcuri lamelare 

pentru trăsuri, piese forjate, bărzi, securi, ciocane, 

tesle etc. Atelierul devine furnizor de trăsuri pentru 

Casa Imperială de la Viena, iar recunoașterea meritelor 

și calității produselor realizate este atestat si de parti-

ciparea la expoziții: Budapesta (1896) și Paris (1898). 
 

 
 

Fig. 3.1 Trăsură echipată cu arcuri fabricate de către  

“Atelierul de Caroserii Datky Iosif & Fiii”. 

 

Începând cu 1920 s-a trecut la fabricarea arcurilor 

pentru automobile și vagoane și atelierul de fierărie  s-a 

transformat în “Elastic A. Datky” - prima fabrică 

română de arcuri și atelier special de fierărie.  

În anul 1932, firma sub numele de “ELASTIC 

A.DATKY & Co” - prima fabrică română de arcuri 

și pile - trece la fabricația de pile si arcuri spirale. De 

asemenea a fost pusă la punct tehnologia fabricării 

arcurilor lamelare pentru camioane si autoturisme. În 

1948 fabrica a fost naționalizată și și-a continuat 

activitatea sub denumirea de ÎNTREPRINDEREA 

ELASTICĂ DE STAT care  până în 1960 producea 

pile, arcuri și piese forjate. 

Începând cu anul 1961 Uzina Elastic din Sibiu se 

profilează pe fabricarea de: arcuri în foi; arcuri 

elicoidale înfășurate la cald si arcuri elicoidale 

înfășurate la rece. 

În anul 1969 Uzina Elastic s-a unificat cu Uzina 

Automecanica. 
 

 
 

Fig. 3.2 Autovehicul echipat cu arcuri fabricate de 
ÎNTREPRINDEREA ELASTICĂ DE STAT. 

4. UZINA/ÎNTREPRINDEREA DE PIESE 

AUTO DIN SIBIU (UPAS/IPAS) 

Așa cum am precizat mai sus, la 1 aprilie 1969 a 
luat ființă Uzina de Piese Auto  din Sibiu (UPAS), 
prin fuziunea uzinelor Automecanica și Elastic, în 
baza HCM 584/1969. Noua unitate economică a fost 
înmatriculată în Registrul pentru înregistrarea între-
prinderilor și organizațiilor economice din cadrul 
Ministerului Finanțelor sub nr. 6899 / 17.04.69. 

În anul 1969, UPAS era subordonată Centralei 
Industriale de Autocamioane și Turisme (CIAT) din 
Brașov, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 
(MICM).  

În anul 1973, în baza HCM nr.367 din 9 aprilie 
1973, privind unele măsuri de reorganizare a cen-
tralelor industriale și a unor întreprinderi de stat, are 
loc schimbarea denumirii în Întreprinderea de Piese 
Auto din Sibiu  (IPAS). 

În anul 1979, IPAS este subordonată Centralei 
Industriale de Autovehicule de Transport  (CIAT) din 
Brașov, iar din anul 1984, Centralei Industriale de 
Tractoare, Autovehicule și Mașini Agricole 
(CITAMA) din Brașov. 

IPAS a fost organizată și a funcționat in con-
formitate cu prevederile Legii nr. 5/1978 și, mai târziu, 
Legea nr.24/1981, pe principiile autoconducerii 
muncitorești și al autogestiunii economico-financiare. 

Activitatea de producție era organizată pe secții 
profilate pe game de produse: amortizoare, cardane, 
direcții, aparatură de frână, arcuri lame, arcuri spirale, 
accesorii diverse, și secții auxiliare: sculăria, secția 
mecano-energetic, autobaza de expediție și întreținere 
auto. 

Această structură s-a păstrat până în anul 1990, 
când datorită evenimentelor social - politice care au 
avut loc la nivel național au avut loc modificări majore 
și esențiale în toate domeniile. 

5. SOCIETATEA COMERCIALĂ COM-

PONENTE PENTRU AUTOVEHICULE, 

SOCIETATE PE ACȚIUNI DIN SIBIU 

(SC COMPA SA SIBIU) 

Societatea comercială SC COMPA SA din Sibiu 

a fost înființată prin Hotărârea Guvernamentală nr. 

1296 din 13 decembrie 1990 prin preluarea integrală 

a patrimoniului Întreprinderii de Piese Auto din 

Sibiu (IPAS). Compania este înmatriculată la Oficiul 

registrului Comerțului Sibiu sub nr. J 32/1991 și face 

parte din Departamentul Industriilor Construcțiilor 

de Mașini din cadrul Ministerului Industriilor și 

Comerțului. 

Obiectul principal de activitate al societății îl 

constituie proiectarea, producerea și comercializarea 
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în țară și în străinătate a componentelor pentru 

autovehicule de transport, remorci, tractoare, vagoane 

diverse utilaje și instalații, piese de schimb și arcuri. 

Începând cu anul 1990, odată cu transformările la 

nivel macroeconomic, au fost necesare schimbări 

structurale și organizatorice în cadrul societății 

comerciale. A fost adoptată o structură organizatorică 

pe direcții și module, direcțiile concentrând activită-

țile funcționale iar modulele activitățile productive. 

Conducerea societății era asigurată de către 

Consiliul Managerial și Adunarea Generală a 

Acționarilor (AGA). AGA decidea asupra activității 

SC COMPA SA și asigura politica ei economică. 

Conducerea curentă a societății era asigurată de 

Consiliul Managerial, constituit conform Legii nr. 66 

din 1993 și care îndeplinea rolul Consiliului de 

Administrație. Gestiunea societății era controlată de 

acționari și de Comisia de Cenzori.  

Structura organizatorică a societății era o structură 

piramidală, constituită din compartimente funcționale 

organizate ca direcții, servicii, birouri - și comparti-

mente operaționale - organizate ca fabrici, secții de 

fabricație și ateliere. 

Din punct de vedere al procesului de fabricație SC 

COMPA SA era structurată pe produse în șapte 

subunități productive, și anume [2]: 

- Fabrica Piese Ștanțate; 

- Fabrica Inele de siguranță; 

- Fabrica Aparate de frână și subansamble cabină; 

- Fabrica Cilindrii de frână; 

- Fabrica Transmisii cardanice; 

- Fabrica Arcuri înfășurate la rece; 

- Fabrica Casete de direcție; 

Modulele erau conduse de directori de fabrică 

numiți de Consiliul de Administrație, la propunerea 

directorului general, și erau subordonate directorului 

general. Modulele au fost create pe principiul 

finalității unui produs (grup de produse) sau a 

desfășurării unor activității auxiliare omogene, fără 

personalitate juridica, cu autonomie operativa și 

funcțională, conform unui statut de funcționare. 

Analizând organizarea și calitatea managementu-

lui s-a căutat să se determine gradul de adecvare al 

structurii organizatorice la mărimea și specificul 

firmei, calitatea relațiilor funcționale dintre com-

partimente, stabilitatea conducerii, gradul de adapta-

bilitate la cerințele unei economii de piață, gradul de 

comunicare între conducere si personalul societății, 

gradul de organizare al relațiilor cu parteneri externi. 

SC COMPA SA împreună cu concernul german 

KRUPP a reușit înființarea a două societăți mixte 

KRUPP BILSTEIN COMPA (1996)- în scopul 

dezvoltării, producerii și comercializării de amorti-

zoare pentru autoturisme și KRUP COMPA ARCURI 

(1998) - pentru producerea și comercializarea de 

arcuri de suspensie pentru autocamioane. 

Alte date de referință pot fi considerate urmă-

toarele: 1999 - SA COMPA SA din Sibiu se privati-

zează integral; 2000 – se constituie o nouă persoană 

juridică COMPA IT (Spin - Off) – servicii IT; 2001 - 

se constituie firma mixtă ENERCOMPA – calată pe 

producția de  energie electrică; 2002 - TRANSCAS 

(Spin – Off) – transport intern și internațional; 2005 – 

se inaugurează Centrul de instruire pentru mașini CNC 

și tehnologii de fabricație [2]. 

Restructurarea tehnologică a fost o continuă 

preocupare a firmei SC COMPA SA. De-a lungul 

timpului, pentru satisfacerea nevoilor pieței, programul 

de restructurare a cuprins continuu restructurarea 

fabricației prin renunțarea la unele produse nevandabile 

sau ineficiente și asimilarea unor produse noi solicitate 

de beneficiari interni sau externi.  

Exemple de noi produse asimilate (componente 

autoturisme Daewoo, închizător ușă pentru locuință, 

cabină tractor, amortizoare hidraulice pentru material 

rulant, caseta de direcție și coloana volumului reglabilă 

pentru autoturismul Dacia Nova), s-au realizat în 

capacitățile de producție unde se realizaseră anterior 

produse tradiționale care nu mai erau solicitate pe 

piață.  

De precizat că pentru fiecare produs nou s-a 

prevăzut o tehnologie care să asigure productivitatea 

necesară eficienței prin utilizarea echipamentelor 

existente sau achiziționarea unora cu parametrii 

ridicați. Apoi, restructurarea proceselor tehnologice a 

prevăzut și achiziționarea unor echipamente (utilaje, 

instalații), care să înlocuiască pe cele cu producti-

vitate scăzută și consumuri ridicate. 

Decapitalizarea accentuată, lipsa capitalului 

circulant, blocajul financiar au îngreunat procesul 

investițional. Totuși SC COMPA SA, prin eforturi 

proprii, credite și cu sprijinul din partea FPS a reușit 

să achiziționeze și să modernizeze o serie de instalații, 

utilaje și capacități de producție, cum ar fi: instalația 

de acoperiri galvanice din Germania, linia de 

tratament termic foi arc, modernizarea sistemelor de 

alimentare și distribuție apă industrială și înlocuirea 

apei potabile cu apa tratată în procese tehnologice, 

echipamente de calcul prin contract leasing cu firma 

Hewlett Packard, mașina de ecruisat arcuri 

Wheelabrador, strunguri și centre de prelucrare cu 

comandă numerică Mazak [2]. 

6. DEZVOLTARE ACCELERATĂ  

DUPĂ 2000 

Începând cu anul 2000, SC COMPA SA și-a bazat 
dezvoltarea plecând de la următoarele strategii [3]: 

- poziționarea companiei pe piață ca producător 

integrat, capabil să ofere de la prelucrări primare 
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(forjare, debitare), până la fabricația complexă de 

produse finite prin prelucrări complexe (așchiere, 

deformare, tratamente termice, injectare materiale 

plastice, vopsire etc.) și asamblare finală. 

- încheierea de parteneriate cu firme de renume 

pentru fabricarea de piese componente și piese de 

schimb pentru motoarele Diesel. Se remarcă aici co-

operarea cu companiile Bosch, Delphi, Honeywell; 

- diversificarea portofoliului de produse prin 

dezvoltarea de noi proiecte, în domenii din afara 

industriei automotive, în parteneriat cu companiile 

Daikin, Haulotte, INA, Takata; 

- demararea unor proiecte în parteneriat cu firme 

producătoare de mașini-unelte și echipamente tehno-

logice (DMG MORI, Vilo, VCST, ZF); 

- creșterea puternică a investițiilor, atât pentru 

achiziția de noi echipamente, cât și în activități de 

cercetare/dezvoltare. 

În figura 6.1 este prezentată evoluția investițiilor 

făcute de către companie în perioada 2000-2018. 
 

 
 

Fig. 6.1. Evoluția sumelor alocate pentru investiții,  

în intervalul 2000-2018 (3). 

 

 
 

Fig. 6.2. Evoluția sumelor încasate din exporturi,  

în intervalul 2000-2018 (3). 

 

Se poate observa că, cu excepția anilor 2000-

2002 și 2009-2010 (perioada de vârf a crizei finan-

ciare), sumele alocate pentru investiții au avut valori 

semnificative, ajungând la un vârf de 24.4 milioane 

de EUR în anul 2015 [3]. 

În același interval (2000-2018), valoarea ex-

porturilor SC COMPA SA a înregistrat un trend 

ascendent, chiar dacă acesta a fost afectat dramatic 

de criza financiară (2009), având de asemenea o 

scădere mai ușoară în perioada 2011-2014 [3]. 

Compania s-a remarcat de asemenea, prin 

păstrarea unui număr ridicat de angajați, fapt re-

marcabil pentru o firmă din domeniul industriei 

constructoare de mașini cu capital majoritar autoh-

ton. După o scădere aproape la jumătate, în inter-

valul 1999-2009, evoluția numărului de angajați a 

urmat de asemenea un trend  ascendent din 2010 

până în prezent [3]. 
 

 
 

Fig. 6.3. Evoluția numărului de angajați,  

în intervalul 2000-2018 (3). 

 

În concluzie, pe baza unui management per-

formant, SC COMPA SA a depășit cu succes 

perioadele dificile din evoluția sa, demonstrând 

acum, la 130 de ani de la începuturi, că reprezintă un 

actor de luat în seamă în industria constructoare de 

mașini, un partener semnificativ pentru orice 

companie industrială de prestigiu, un angajator 

important și o prezență permanentă și implicată în 

viața comunității locale.  

SC COMPA SA reprezintă unul din cazurile de 

succes ale industriei constructoare de mașini din țara 

noastră, cu o istorie care, atât cronologic, cât și ca 

evoluție agitată, se aseamănă cu evoluția României. 

7. CONCLUZII 

Lucrarea de față prezintă aspecte din istoria și 

evoluția SC COMPA SA, companie industrială de 

succes din Sibiu. Activând în domeniul extrem de 

concurențial al industriei constructoare de mașini, 

compania este una dintre puținele firme din zonă cu 

capital majoritar românesc, care a supraviețuit unei 
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tranziții agitate, și, mai mult, s-a dezvoltat puternic în 

ultima decadă. 

Lucrarea a fost redactată pe baza materialelor 

puse cu amabilitate la dispoziție de către manage-

mentul companiei, cărora autorii doresc să le 

mulțumească și pe această cale. 
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