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1 PN-II-IN-CI-2013-1-0001 SC PREFCON SRL
Simulator pentru protecţia hibridă a structurilor civile la încărcări 

excepţionale
Eligibil

2 PN-II-IN-CI-2013-1-0002 SC RBR CONSTRUCT SRL
Promovarea unor soiuri pentru cultura de toamna a legumelor în 

agricultura sustenabila
Eligibil

3 PN-II-IN-CI-2013-1-0003
POPESCU ŞTEFAN "POMICULTURĂ" 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

Tehnologii ecologice de reciclare integrală a des,eurilor pomicole 

prin cultivarea controlată s,i producerea intensivă de ciuperci 

comestibile

Eligibil

4 PN-II-IN-CI-2013-1-0004 SC CNC LTD EXIM SRL
Metoda inovativa de recuperare a argintului din solutii de 

decapare
Eligibil

5 PN-II-IN-CI-2013-1-0005 SC COSFEL ACTUAL SRL Topirea inovativa in camp de microunde a metalelor neferoase Eligibil

6 PN-II-IN-CI-2013-1-0006 SC NON FERO RECYCLING SRL Valorificarea zgurii de aluminiu Eligibil

7 PN-II-IN-CI-2013-1-0007 SC NORA LY AGROSERV SRL
Implementarea tehnologiilor agricole conservative pentru 

culturile de primavara
Eligibil

8 PN-II-IN-CI-2013-1-0008 SC DIAPLANT INTERAGRO SRL

Elaborarea si implementarea unor tehnologii ecologice, 

moderne, de cultivare a soiurilor noi de Phaseolus vulgaris L., 

diversificarea sortimentului cultivat, promovarea şi valorificarea 

productiei

Eligibil

9 PN-II-IN-CI-2013-1-0009 SC ADONIS SRL

Proiectarea şi implementarea unui sistem de management de 

combatere biologica a daunatorilor legumelor solanaceae 

cultivate in spatii protejate

Eligibil

10 PN-II-IN-CI-2013-1-0010 SC EXCO RO SRL

Soluţii tehnice şi metode utilizate pentru reducerea riscurilor de 

producere a exploziilor rezervoarelor auto şi a canistrelor de 

combustibil

Eligibil

11 PN-II-IN-CI-2013-1-0011 SC COMGABY MOLN SRL

Promovarea si diversificarea sortimentului de plante 

ornamentale de interior cu efecte sanogene in scopul 

imbunatatirii calitatii vietii

Eligibil

12 PN-II-IN-CI-2013-1-0012 SC MUNICH RESIDENCE SRL
Transferul tehnologiei de micropropagare a speciei Lycium 

barbarum (goji) la SC MUNICH RESIDENCE SRL
Eligibil

13 PN-II-IN-CI-2013-1-0013 SC EVERY DAY PROD-COM SRL
Cercetări si contributii privind realizarea de produse de 

panificatie functionale cu fibre alimentare
Eligibil

14 PN-II-IN-CI-2013-1-0014 SC HYDRAMOLD SRL
Sistem de andocare a navelor fluviale pe doc uscat de tip sina de 

cale ferata
Eligibil

15 PN-II-IN-CI-2013-1-0015 SC RODIA SRL
Realizarea unor suplimente nutritive din produse vegetale ce 

contin produsi bioactivi cu efect antioxidant
Eligibil

16 PN-II-IN-CI-2013-1-0016 SC CEES TECH SRL
Sistem centrifugal pentru pulverizare în câmp electrostatic a 

substanţelor lichide
Eligibil

17 PN-II-IN-CI-2013-1-0017 SC ICPE SAERP SA

Model experimental de baterie de acumulatoare destinat 

echipării unui vehicul electric definit prin metode de 

benchmarking 

Eligibil

18 PN-II-IN-CI-2013-1-0018 SC MOLDIG SRL
Obţinerea unui sortiment de pâine funcţională cu adaos de făină 

de borhot
Eligibil
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19 PN-II-IN-CI-2013-1-0019 SC ECO GARDEN SRL
Sisteme de drenaj sustenabile pentru zonele rurale si agricole din 

romania
Eligibil

20 PN-II-IN-CI-2013-1-0020
SC ECO AGRO PROJECT & 

CONSULTING SRL

Tehnologie de imbunatatire a managementului apei la cultura 

piersicului
Eligibil

21 PN-II-IN-CI-2013-1-0021 SC GENTIS PREST SRL
Tehnologie de reconstructie a landsaftului in fostele cariere de 

bauxita
Eligibil

22 PN-II-IN-CI-2013-1-0022 SC TORJA SRL
Tehnologia ingrasamintelor verzi neirigate si irigate in conditiile 

unui sistem de agricultura durabila
Eligibil

23 PN-II-IN-CI-2013-1-0023 SC TEHNOMED IMPEX CO SA
Prelucrarea electrochimica a suprafetelor de integrare tisulara a 

dispozitivelor implantabile din titan 
Eligibil

24 PN-II-IN-CI-2013-1-0024
VOICA GHEORGHE PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA

Model inovativ pentru cres,terea calităt,ii materialului săditor 

pomicol în pepinierele private
Eligibil

25 PN-II-IN-CI-2013-1-0025 SC Q SRL

Ghid practic pentru constructia standurilor, stabilirea 

metodologiei de incercari si certificare a celulelor, panourilor si 

sistemelor fotovoltaice conform cerintelor standardelor 

europene si internationale

Eligibil

26 PN-II-IN-CI-2013-1-0026 SC AGRO-SERV-COMP SRL

Cercetari pentru dezvoltarea unor produse de panificatie si 

patiserie pe baza de compusi bioactivi cu beneficii pentru 

sanatate

Eligibil

27 PN-II-IN-CI-2013-1-0027 SC SUPREMIA GRUP SRL

Optimizarea metodei de extracţie şi caracterizarea 

polizaharidului kefiran, ingredient natural cu aplicabilitate în 

industria alimentară

Eligibil

28 PN-II-IN-CI-2013-1-0028 SC TRANSPROIECT ORGANIC SRL Procedeu în cascadă pentru valorificarea superioară a vinasei Eligibil

29 PN-II-IN-CI-2013-1-0029 SC HERBORISTERIA SRL

Modernizarea şi aplicarea tehnologiilor ecologice la unele specii 

mai puţin cultivate, cu potential de utilizare complexa (culinara, 

medicinala, aromatica, melifera, decorativa) in vederea 

valorificarii superioare

Eligibil

30 PN-II-IN-CI-2013-1-0030 SC NEA GARDEN CENTER SRL
Perfectionarea tehnologiei de producere si formare a 

materialului saditor al speciilor din genul lavandula l.
Eligibil

31 PN-II-IN-CI-2013-1-0031 SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA

Servicii de consultanta pentru implementarea la S.C. HOFIGAL 

EXPORT-IMPORT S.A. a procedeului de compostare integrata a 

deseurilor rezultate din activitatile curente 

In asteptare

Nu s-au adus documente justificative referitoare la 

incadrarea societatii comerciale in categoria 

intreprinderilor mijlocii.

32 PN-II-IN-CI-2013-1-0032 SC EOLA ELECTRIC AG SRL
Sistem de monitorizare si control a conditiilor de operare 

destinat panourilor electrice 
Eligibil

33 PN-II-IN-CI-2013-1-0033 SC OCTAT DRAGAN SRL

Implementarea unei tehnologii de cultură a arbuştilor fructiferi, 

pe terenurile slab productive de la SC Octat Dragan SRL –Bistriţa, 

în scopul cresterii potenţialului economic, ecologic şi 

administrativ 

Eligibil

34 PN-II-IN-CI-2013-1-0034
SC DCC MANAGEMENT BERATUNG 

SRL
Sistem automatizat integrat de detectare a fraudelor interne Eligibil
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35 PN-II-IN-CI-2013-1-0035 SC RURAL PEISAGISTICA SRL
Aclimatizare ex vitro în hidrocultură prin flotaţie, imersie şi perlit 

flotant a unor portaltoi de piersic, cireş şi prun
Eligibil

36 PN-II-IN-CI-2013-1-0036 SC STIMPEX SA

Solutie neconventionala pentru reducerea riscurilor asociate 

functionarii accidentale a elementelor de munitie pe durata 

transportului cu RTEXMUN

Eligibil

37 PN-II-IN-CI-2013-1-0037
ARTENE DIANA TOMINA PERSOANA 

FIZICA AUTORIZATA

Dezvoltarea unui Kit utilizat la formularea cocktail-urilor 

moleculare. 
Eligibil

38 PN-II-IN-CI-2013-1-0038 SC UTIL MOB DESIGN SRL
Echipament mobil pentru spalarea panourilor solare din 

parcurile fotovoltaice de mari dimensiuni
Eligibil

39 PN-II-IN-CI-2013-1-0039 SC REKOL ELECTRIC SRL

Sistem inovativ mecatronic inteligent pentru optimizarea 

fabricatiei lamelelor colectoare ale motoarelor electrice in 

vederea cresterii productivitatii, competitivitatii si calitatii 

produselor. 

Eligibil

40 PN-II-IN-CI-2013-1-0040 SC LEMIT INSERV SRL

Proiectarea si realizarea unui sistem centralizat de monitorizare 

si control automat pentru instalatiile de tratament termic cu 

canale multiple independente

Eligibil

41 PN-II-IN-CI-2013-1-0041 SC SECANT SECURITY SRL

Abordarea inovativa a modelarii amenintarilor si a determinarii 

riscurilor in domeniul securitatii fizice. Dezvoltarea unui 

demonstrator software de instrument de modelare, simulare si 

asistare a deciziei pentru evaluarea de risc de securitate.

Eligibil

42 PN-II-IN-CI-2013-1-0042
SC DISTRIBUŢIE APĂ ŞI CANALIZARE 

MĂGURELE SRL

Elaborarea conceptuala a unei tehnologii inovative de tratare a 

apelor reziduale menajere si pluviale pentru ecologizarea 

acestora in vederea utilizarii intr-un sistem local de irigatii 

Eligibil

43 PN-II-IN-CI-2013-1-0043 SC GIATOS CONSULTING SRL
Aliment functional simbiotic de tip baton, fortifiat cu extracte 

naturale din plante. 
Eligibil

44 PN-II-IN-CI-2013-1-0044 SC PLAS-FORMA PROD SRL

Sistem logistic pentru previzionarea productiei si optimizarea 

stocurilor de productie si de aprovizionare la SC PLAS-FORMA 

PROD SRL

Eligibil

45 PN-II-IN-CI-2013-1-0045 SC ENERGO POWER SRL Sistem de încălzire flexibil cu energie regenerabilă din biomasă Eligibil

46 PN-II-IN-CI-2013-1-0046 SC PUMPS EXPERT SRL
Traductoare de debit inovative pentru monitorizarea 

consumurilor din instalatii 
Eligibil

47 PN-II-IN-CI-2013-1-0047 SC INTER-METACO SA

Elaborarea conceptuala a unei tehnologii inovative de realizare a 

unor mixturi asfaltice ecologice cu zguri siderurgice obtinute prin 

prelucrarea superioara a haldelor de deseuri industriale, in 

vederea inlocuirii agregatelor minerale de cariera

Eligibil

48 PN-II-IN-CI-2013-1-0048 SC JP FOOD COMPANY SRL
Tehnologia de obtinere a unui sortiment de mustar functional cu 

extract de plante medicinale
Eligibil
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49 PN-II-IN-CI-2013-1-0049 SC PRIMOSAL SRL

Valorificarea complexă a plantelor aromatice prin extracţie 

secvenţială asistată de ultrasunete şi microunde şi prelucrarea 

ulterioară a materialului extras

Eligibil

50 PN-II-IN-CI-2013-1-0050 SC ECO AGRISTART SRL
Implementarea tehnologiei de cultivare a soiurilor autohtone de 

afin pe substraturi nutritive cu aport mic de turbă
Eligibil

51 PN-II-IN-CI-2013-1-0051 SC EPSICOM SRL

Elaborarea conceptuala a unei tehnologii privind transferul 

termic, umidificarea si ionizarea aerului introdus in spatii inchise 

in anotimpul rece 

Eligibil

52 PN-II-IN-CI-2013-1-0052 SC SWISO ELECTRIC SRL

Proiectarea si dezvoltarea unui sistem de monitorizare a 

activitătilor ilicite pentru stâlpii de înaltă tensiune de tip 

“Trianon” 

Eligibil

53 PN-II-IN-CI-2013-1-0053 SC AGSIRA SRL
Produs inovativ cu valoare adaugata din biomasa de drojdie 

uzata de bere, cu utilizare in hrana animalelor
Eligibil

54 PN-II-IN-CI-2013-1-0054 SC CUBICON INVEST SRL
Optimizarea structurală prin reducerea răspunsului clădirilor la 

încărcări extreme cu ajutorul protectiei pasive
Eligibil

55 PN-II-IN-CI-2013-1-0055 SC INVENTSOFT SOLUTIONS SRL

Aplicatie informatică pentru ambulatoriul de specialitate 

dedicată device-urilor mobile proiectata prin concepte bazate pe 

valoare

Eligibil

56 PN-II-IN-CI-2013-1-0056 SC TOMOROGA CONSTRUCT SRL
Sinteza materialelor polimerice prin activarea alcalină a 

reziduurilor industriale
Eligibil

57 PN-II-IN-CI-2013-1-0057
SC GLOBAL DISTRIBUTION GROUP 

SRL

Model experimental de optimizare a tehnologiei de furajare a 

bivolitelor in scopul cresterii productiei de lapte
Eligibil

58 PN-II-IN-CI-2013-1-0058 SC LACTATE SOMESENE SRL Obţinerea de noi tipuri de îngheţată din lapte de bivoliţă Eligibil


