REZULTATELE PROIECTULUI
”Înființarea unei unități de producție componente și ansamble pentru autovehicule”

KPM Technik S.R.L., cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 54, ap. 12, județul
Timiş, a finalizat proiectul “Înființarea unei unități de producție componente și ansamble pentru
autovehicule“ (cod SMIS 112666), co-finanţat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020,
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest, demarat în data de 12.10.2017.
Proiectul s-a implementat în municipiul Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 22 (în incinta Spumotim
S.A.), județul Timiș.
Titlul proiectului: ”Înființarea unei unități de producție componente și ansamble pentru autovehicule”
Denumirea beneficiarului: KPM Technik S.R.L.
Scopul proiectului: Creşterea competitivității economice a societăţii KPM Technik S.R.L. prin
realizarea unei investiţii iniţiale într-o nouă unitate de producție în Timișoara pe piața de nișă a
execuției și dezvoltării de componente și ansamble pentru sisteme de siguranță pasivă pentru
autovehicule, respectiv pentru airbag-uri.
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă în creşterea competitivității economice a societăţii KPM
Technik S.R.L. prin realizarea unei investiţii iniţiale într-o nouă unitate de producție în Timișoara pe
piața de nișă a execuției și dezvoltării de componente și ansamble pentru sisteme de siguranță pasivă
pentru autovehicule, respectiv pentru airbag-uri.
Obiectivele specifice sunt:
1. Realizarea unei investiţii iniţiale prin înfiinţarea unui atelier de producţie componente şi ansamble
destinate industriei automotive, în decursul anilor 2017-2018.
Atelierul de producţie se află în municipiul Timişoara, Calea Stan Vidrighin nr. 22, judeţul Timiş, iar
activitatea desfăşurată este de conform codului CAEN autorizat la punctul de lucru 2932 “Fabricarea
altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule”.
2. Cresterea cifrei de afaceri cu minim 20% per total companie, ca urmare a demarării activităţii pe un
nou domeniu de activitate, la finalul celui de-al doilea exerciţiu financiar complet după implementarea
investiţiei, faţă de anul de referinţă (2016).
3. Obţinerea a minim 2 avantaje competitive pe piaţa de profil a societăţii KPM TECHNIK SRL în
decursul celor 15 luni de implementare a proiectului (2017-2018).
Ca urmare a implementării proiectului, în prezent societatea poate să asigure clienţilor săi toate
etapele fluxului tehnologic – de la proiectare la execuţie componente sau ansamble ca produs finit,
fără a fi necesară contractarea altor furnizori şi integrarea rezultatelor.

Certificatul ISO 9001:2015 a fost eliberat de RoyalCert în data de 28.05.2018 pentru ”Fabricarea altor
piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (fabricarea de componente,
ansamble pentru airbag-uri)”.
De asemenea, a fost finalizată activitatea de certificare de produs (Certificat nr. 1/2018 din
23.08.2018 – Certificarea voluntară de produs în conformitate cu cerințele standardelor interne –
Autoliv AS 412 pentru ”Fabricarea de componente și ansambluri pentru airbag-uri”).
Societatea a participat în perioada 20-22 septembrie 2018 la Târgul Internaţional ZR – BizNet 2018,
desfăşurat la Zrenjanin. Principalul obiectiv al târgului a fost dezvoltarea afacerilor şi investiţiilor, iar
participarea celor doi reprezentaţi ai companiei s-a realizat prin colaborarea cu Camera de Comerţ,
Industie şi Agricultură Timiş.
Rezultatele proiectului:
1. Implementarea cu succes a proiectului ”Înființarea unei unități de producție componente și
ansamble pentru autovehicule”, pe perioada a 15 luni (2017 – 2018)
Prin implementarea cu succes a proiectului, compania a realizat o investiţie iniţială prin înfiinţarea
unui atelier de producţie pentru componente şi ansamble pentru autovehicule. Investiția a constat în
achiziționarea a 43 de echipamente tehnologice și dotari, inclusiv pentru eficiență energetică, alături
de 8 licențe software destinate noii activități de producție, precum și certificarea sistemului de
management al calității ISO 9001, certificarea voluntară de produs şi participarea la un târg
internațional. Urmare a investiției, s-au creat 3 noi locuri de muncă.
Contractori:
Denumire contractor

Număr contract

Valoare contract

CAD Works International S.R.L.

Contract nr. 1279/05.08.2017

457.945,26 lei

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH

Contract
nr.
1545/HRB
2017/04.08.2017 + AA1/19.10.2017

63.491,55 euro

HURCO GmbH Werkzeugmaschinen

Contract
nr.
709/04.08.2017

AB-17-08-

108.459,00 euro

OMAX Corporation

Contract
C0732#010/16.08.2017
1/18.10.2017

nr.
AA

119.300,00 euro

Sodacma S.R.L.

Contract nr. 1379/13.10.2017 + AA
1/13.10.2017

Kaeser Kompressoren S.R.L.

Contract nr. 1242/13.10.2017 + AA
nr. 101/16.10.2017

5.401,80 euro

Parcon Freiwald S.R.L.

Contract nr. 8/13.10.2017 + AA
01/16.10.2017

4.190,00 euro

King Tools S.R.L.

Contract nr. 33/24.10.2017

14.127,73 lei

+

9.252,00 euro

Denumire contractor

Număr contract

Valoare contract

King Tools S.R.L.

Contract nr. 34/24.10.2017

2.119,33 lei

Tiroled LTD. NI.

-

1.676,16 euro

Amur Solar Energy S.R.L.

Contract nr. 45/16.10.2017

50.986,40 lei

Mecano Valmar S.R.L.

Contract nr. 292/16.10.2017

Parcon Freiwald S.R.L.

Contract nr. 9/13.10.2017 + AA
1/16.10.2017

Hahn + Kolb Romania S.R.L.

-

632,71 lei

Hahn + Kolb Romania S.R.L.

-

850,18 lei

Expert Mașini Unelte S.R.L.

-

1.764,71 lei

Promotor S.R.L.

-

244,52 lei

Vertical Finance S.R.L.

Contract nr. VF3/11.01.2017

126.212,83

Beyond Connect S.R.L.

Contract nr. 24/25.10.2017

5.000,00 lei

Royalcert Registrars S.R.L.

Contract nr. 777/ 14.02.2018

380,00 euro

Autoliv B.V.& Co. KG

-

3.000,00 eur

Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Timiş

Contract nr. 971/31.08.2018

1.160,75 lei

730,00 euro
6.440,00 euro

2. Lansarea şi dezvoltare societăţii KPM Technik S.R.L. în domeniul execuţiei şi dezvoltării de
componente şi ansamble pentru autovehicule, pe durata perioadei de implementare a proiectului
(2017 – 2018)
Prin realizarea investiţiei, societatea a lansat o nouă activitate în domeniul execuţiei şi dezvoltării de
componente şi ansamble pentru autovehicule. Se urmăreşte astfel, majorarea cifrei de afaceri şi
implicit dezvoltarea companiei.
3. Câştigarea de “core competences” pe piaţa de profil pe care compania KPM Technik S.R.L. o vizează
la nivel internaţional
Ca urmare a implementării proiectului, societatea a dobândit calitatea de furnizor integrat, având
posibilitatea să asigure clienţilor săi toate etapele fluxului tehnologic – de la proiectare la execuţie
componente sau ansamble ca produs finit, fără a fi necesară contractarea altor furnizori şi integrarea
rezultatelor.
În data de 28.05.2018, compania a obţinut Certificatul ISO 9001:2015 pentru ”Fabricarea altor piese și
accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule (fabricarea de componente, ansamble
pentru airbag-uri)”. De asemenea, a fost finalizată activitatea de certificare voluntară de produs
(Certificat nr. 1/2018 din 23.08.2018 – Certificarea voluntară de produs în conformitate cu cerințele

standardelor interne – Autoliv AS 412 pentru ”Fabricarea de componente și ansambluri pentru airbaguri”).
Societatea a participat în perioada 20-22 septembrie 2018 la Târgul Internaţional ZR – BizNet 2018,
desfăşurat la Zrenjanin. Principalul obiectiv al târgului a fost dezvoltarea afacerilor şi investiţiilor, iar
participarea celor doi reprezentaţi ai companiei s-a realizat prin colaborarea cu Camera de Comerţ,
Industie şi Agricultură Timiş.
Data începere: 12.10.2017
Perioada de implementare: 12.01.2017 – 31.12.2018
Valoarea totală: 2.664,379.16 lei
Contribuţia UE: 1.090.519,12 lei
Contribuţia naţională: 192.444,55 lei

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Ardelean Sorin Marcel
Funcţie: Manager de proiect
Tel.: 0727882916, e-mail marcel.ardelean@kpm-cad.de
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.

