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1 PN-II-IN-CI-2013-1-0059 AXON SPEDITION SRL
Model experimental de obtinere a biocomposturilor organice 

destinate culturilor ecologice de ciuperci comestibile
Eligibil

2 PN-II-IN-CI-2013-1-0060 DOREXMAR SRL

Corelarea valorii alimentare, condimentare, medicinale cu cea 

ornamentala a unor soiuri noi de plante in vederea cresterii 

gradului de utilitate a acestora in amenajarile peisagistice 

Eligibil

3 PN-II-IN-CI-2013-1-0061 ELECTRO OPTIC SYSTEMS SRL
Noi tehnologii de acoperiri optice interferentiale, pentru 

telemetria laser
Eligibil

4 PN-II-IN-CI-2013-1-0062 DATRONIX COMPUTER SRL Atm32- baie galvanica patrucelulara Eligibil

5 PN-II-IN-CI-2013-1-0063 ISOPLUS SPECIAL SRL

Documentaţie tehnică pentru m.e. a incineratorului ecologic 

destinat neutralizării deşeurilor pirotehnice rezultate la 

fabricarea air-bag-urilor auto şi a celor din industria de apărare

Eligibil

6 PN-II-IN-CI-2013-1-0064 ICPE ACTEL SA

Testarea echipamentelor electrice de foraj după normele 

internaţionale cei şi cenelec, suport în creşterea competitivităţii 

al export

Eligibil

7 PN-II-IN-CI-2013-1-0065 NOVA PRESS SRL
Proiectarea si dezvoltarea unui produs media inovativ - o 

emisiune pilot - cu tematica vizând dezvoltarea turistică durabilă
Eligibil

8 PN-II-IN-CI-2013-1-0066 METATECH-CD SRL
Procedeu de depunere a straturilor subţiri prin descărcare pe 

suprafaţa pieselor metalice
Eligibil

9 PN-II-IN-CI-2013-1-0067 VERALINA PRODEXIM SRL
Obţinerea unui produs nou „hamoceai” pe bază de hamei şi 

plante medicinale
Eligibil

10 PN-II-IN-CI-2013-1-0068 FITOPLANTAGRO SRL
Măsuri integrate de prevenire şi combatere a bolilor şi 

dăunătorilor cu impact major în plantaţiile pomicole de măr
Eligibil

11 PN-II-IN-CI-2013-1-0069 REMED PRODIMPEX SRL
Dispozitiv medical pentru diagnosticarea precoce a cancerului de 

san asociat aparatului halo-pap
Eligibil

12 PN-II-IN-CI-2013-1-0070
MICRO-TOP CONSULTING 

ENGINEERING & SERVICE SRL

Evaluarea performantelor cinematice si dinamice ale robotilor 

industriali si mas,inilor unelte 
Eligibil

13 PN-II-IN-CI-2013-1-0071 ANGEL S PROD COM SRL
Procedeu şi instalaţie pentru confecţionat plasă sudată şi panouri 

de gard bordurate
Eligibil
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14 PN-II-IN-CI-2013-1-0072 POPTIMIRVET SRL

Cercetări pentru elaborarea unui produs biodegradabil pe bază 

de propolis aplicabil sub formă de băi podale pentru prevenirea 

si metafilaxia afectiunilor podale la bovine 

Eligibil

15 PN-II-IN-CI-2013-1-0073 CANBERRA PACKARD SRL

Modul flexibil pentru îmbunătăţirea limitelor caracteristice ale 

echipamentelor livrate de sc canberra packard srl, conform cu 

ISO 11929 

Eligibil

16 PN-II-IN-CI-2013-1-0074 NATURAL RESEARCH SRL

Designul unei metode precise si eficiente pentru elaborarea unui 

derivat de fructoborat de calciu cu activitate biologica 

imbunatatita

Eligibil

17 PN-II-IN-CI-2013-1-0075
DENTICARE IMPLANTOLOGY 

CENTER SRL

Dispozitiv medical - camp electromagnetic si efectul modulator al 

cristalelor asupra acestuia in vederea potenţării efectelor 

biologice

Eligibil

18 PN-II-IN-CI-2013-1-0076 ZIR - IMPLANT SRL Electronic doctor 2 Eligibil

19 PN-II-IN-CI-2013-1-0077 TARO COMIMPEX SRL

Tehnologii inovative de finisare a blănurilor naturale ovine 

pentru creşterea competitivităţii şi calităţii articolelor de 

imbrăcăminte

Eligibil

20 PN-II-IN-CI-2013-1-0078 AGROFRUCT SA
Înfiinţarea de pajişti semănate cu productivitate şi calitate 

ridicată în transilvania
Eligibil

21 PN-II-IN-CI-2013-1-0079 RATELEN CLUB SRL
Sisteme de cultură moderne, durabile, cu producţie competitivă 

la nuc, prun şi măr
Eligibil

22 PN-II-IN-CI-2013-1-0080 HORIACURT SRL

Tehnologii inovative de furajare a puilor broiler de curca bazate 

pe utilizarea unor surse alternative de proteine libere de 

substante antinutritive

Eligibil

23 PN-II-IN-CI-2013-1-0081 UNITED GROUP TEX SRL
Sistem de inspectie si diagnoza a calitatii materialelor textile 

tesute in contextul pietei europene de confectii textile
Eligibil

24 PN-II-IN-CI-2013-1-0082 SOLAR ENERGY INTERACTIV SRL Microinvertor pentru fereastra fotovoltaica Eligibil

25 PN-II-IN-CI-2013-1-0083 PRODIN SA
Tratamentul cu plasma la presiune atmosferica al textilelor din 

fibre naturale
Eligibil

26 PN-II-IN-CI-2013-1-0084 GAIA BIO SYSTEMS SRL
Îmbunătăţirea verigilor tehnologice de cultivare a plantelor la 

container folosind un sistem de irigare prin capilaritate pilot
Eligibil
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27 PN-II-IN-CI-2013-1-0085 PIM AGRICOLA SRL

Implementarea în sectorul privat a tehnologiilor de combatere 

integrată a bolilor şi dăunătorilor la speciile pomicole 

sâmburoase

Eligibil

28 PN-II-IN-CI-2013-1-0086 CBM ELECTRONICS SRL Echipament de automatizare pentru panouri concentrator solar Eligibil

29 PN-II-IN-CI-2013-1-0087 OPTIMEC PROD SRL
Tehnologie de acoperiri optice antireflex de inalta performanta, 

pentru domeniul spectral swir [800 1700]nm
Eligibil

30 PN-II-IN-CI-2013-1-0088 PHOENIX SA
Obtinerea apei de gura cu minerale si nanocristale de 

hidroxiapatita
Eligibil

31 PN-II-IN-CI-2013-1-0089 BONAS IMPORT EXPORT SRL
Obtinerea unui sortiment de produs lactat acid cu fructe goji si 

studiul caracteristicilor probiotice la depozitare
Eligibil

32 PN-II-IN-CI-2013-1-0090 EVENTI CERTPREST SRL
Instalaţie inovativa multifuncţională cu comandă numerică 

pentru lucrări de marketing şi publicitate
Eligibil

33 PN-II-IN-CI-2013-1-0091 QUANTAL PRIMA SRL
Optimizarea procesului de obţinere a unei băuturi funcţionale din 

malţ şi suc de fructe 
Eligibil

34 PN-II-IN-CI-2013-1-0092
PROBSTDORFER SAATZUCHT 

ROMANIA SRL

Polidispersii colagenice, cu proprietati peliculogene, destinate 

tratarii semintelor de cereale si plante tehnice, pentru protectia 

si stimularea germinatiei

Eligibil

35 PN-II-IN-CI-2013-1-0093
ELECTRONIC APRIL APARATURA 

ELECTRONICA SPECIALA SRL
Modul de achizitie semnale ecg pentru telemedicina Eligibil

36 PN-II-IN-CI-2013-1-0094 ACTS PROGRAMS SRL

Instrument multimedia pentru educatie profesionala a 

pacientilor in profilaxia primara si intretinerea rezultatelor 

tratamentelor de specialitate

Eligibil

37 PN-II-IN-CI-2013-1-0095 SADACHIT PRODCOM SRL
Eficientizarea tehnologiei de obtinere a solutiei de clorura ferica 

si valorificarea economica a apelor industriale uzate
Eligibil

38 PN-II-IN-CI-2013-1-0096 EURO-EST TURBO CENTER SRL
Titanizarea axelor turbosuflantelor de la motoarele cu combustie 

internă
Eligibil

39 PN-II-IN-CI-2013-1-0097 MODERN FARM SRL

Crearea unui prototip de pajişte semănată pentru fâneaţă 

formată din soiuri noi de ghizdei (lotus corniculatus) şi păiuş înalt 

(festuca arundinacea) la sc modern farm srl

Eligibil

40 PN-II-IN-CI-2013-1-0098 BINAL MOB SRL Crema de brânza proaspăta,probiotica,cu cătina Eligibil
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41 PN-II-IN-CI-2013-1-0099 ECOTRUST SRL
Dezvoltarea si validarea metodelor analitice in laboratorul 

calitatea apei din cadrul ecotrust
Eligibil

42 PN-II-IN-CI-2013-1-0100 APICOM ARDEAL SRL Produse pentru stimularea familiilor de albine Eligibil

43 PN-II-IN-CI-2013-1-0101 PERGAMON RD SRL
Modul de alimentare si separare (detasare/rupere) coli pentru 

masini de laminat în rola entry-level
Eligibil

44 PN-II-IN-CI-2013-1-0102
POP A. ALEXANDRU 

INTREPRINDERE FAMILIALA

Sistem de management al sigurantei alimentare in sistemul de 

comercializare a produselor din industria alimentara in cadrul 

pop a alexandru intreprindere familiala

Neeligibil

Beneficiarul unui CEC de inovare poate fi doar o 

intreprindere (mica sau mijlocie) sau o persoana 

fizica autorizata.

45 PN-II-IN-CI-2013-1-0103 HYPERICUM IMPEX SRL

Servicii suport si de consultanta pentru implementarea la sc 

hypericum impex srl a tehnologiilor eficiente de valorificare a 

principiilor active din extracte de plante

Eligibil

46 PN-II-IN-CI-2013-1-0104 HOFIGAL EXPORT IMPORT SA
Obtinerea unui produs pentru panificatie imbogatit in compusi 

bioactivi de origine vegetala
Eligibil

47 PN-II-IN-CI-2013-1-0105 PRESTCOM SA

Elaborarea, transferul tehnologic şi implementarea unei 

tehnologii de realizare a unei familii de repere din componenţa 

maşinilor de îndreptat, destinate exportului

Eligibil

48 PN-II-IN-CI-2013-1-0106 ORANGE OPTIC SRL
Solutii inovative de reparare prin sudare a ramelor de ochelari 

fabricate din materiale speciale
Eligibil

49 PN-II-IN-CI-2013-1-0107 TESO SPEC SRL
Supliment nutraceutic pentru albine destinat activării sistemelor 

de apărare şi detoxifiere
Eligibil

50 PN-II-IN-CI-2013-1-0108 ECOHERBA SRL Producerea de material săditor la specia arnica montana l. Eligibil

51 PN-II-IN-CI-2013-1-0109 CEPRODEC SRL Realizarea filtrelor metalice cu porozitate variabila Eligibil

52 PN-II-IN-CI-2013-1-0110
BALOG BELLU I. CATALIN IOAN - 

MEDIC DENTIST

Sistem inovativ online de comandă a produselor si materialelor 

dentare la nivelul cabinetului stomatologic 
Eligibil

53 PN-II-IN-CI-2013-1-0111

MOLDOVAN VASILE 

ZOOTEHNIE PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ

Ulei de floarea soarelui presat la rece, extravirgin Eligibil

54 PN-II-IN-CI-2013-1-0112
TEHNO ELECTRO MEDICAL 

COMPANY SRL

Pregatirea pentru introducerea in fabricatie a unui model 

inovativ de sistem radiologic digital pentru diagnosticare 

medicala

Eligibil
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55 PN-II-IN-CI-2013-1-0113 MADE FOR PROTECTION SRL
Procedeu şi instalaţie pentru realizarea sucurilor naturale din 

cătină
Eligibil

56 PN-II-IN-CI-2013-1-0114 AGRO TURDEAN IMPEX SRL
Implementarea şi extinderea în cultură a speciei camelina sativa 

pentru obţinere de biocombustibili pentru avioane
Eligibil

57 PN-II-IN-CI-2013-1-0115 AGRO-ARDEAL SRL

Evaluarea potentialului antimicrobian rezidual al unor solutii 

decontaminante asupra germenilor microbieni din carnea de 

bovine

Eligibil

58 PN-II-IN-CI-2013-1-0116 INICAD DESIGN SRL
Macheta suport pentru testare produse software destinate 

masinilor cu comanda numerica
Eligibil

59 PN-II-IN-CI-2013-1-0117
AMIA INTERNATIONAL IMPORT 

EXPORT SRL

Repelent natural pentru ţânţari, cu eliberare controlată a 

ingredientelor active în funcţie de temperatură
Eligibil

60 PN-II-IN-CI-2013-1-0118 RADU COM SI RADU PROD SRL

Echipament flexibil, multifunctional, cu reglare unghiulara, 

pentru indoirea controlata, cu raza variabila, a profilelor laminate 

intr-o varietate tipodimensionala 

Eligibil

61 PN-II-IN-CI-2013-1-0119 CIUPERCARIA SRL

Optimizarea substratului de producere a răsadului şi a 

germinaţiei seminţelor la diferite varietăţi de ardei (capsicum 

anuum var. Grossum sendt., var. Longum sendt. si var. 

Accuminatum irish.)

Eligibil

62 PN-II-IN-CI-2013-1-0120 RECOGNOS ROMANIA SRL

Lela - sistem colaborativ de recomandare in domeniul turistic 

utilizand tehnologiile web-ului semantic si analiza textelor in 

limba romana

Eligibil

63 PN-II-IN-CI-2013-1-0121 FARMACIA KORONIA SRL
Alternative terapeutice pe bază de extracte vegetale în 

parodontopatii
Eligibil

64 PN-II-IN-CI-2013-1-0122 ASCAR AUTO SRL

Utilaj inovativ, mecatronic pentru optimizarea fabricaţiei în 

vederea creşterii productivităţii, competitivităţii si calităţii 

profilelor speciale utilizate la carosări auto

Eligibil

65 PN-II-IN-CI-2013-1-0123 AUTONOMUS COM SRL

Echipament modular, portabil, cu brat articulat reglabil, de tip 

“master-slave”, cu sistem de control activ si protectie la 

suprasarcini, adaptabil pentru echiparea autovehiculelor rutiere, 

in scopul manipularii flexibile si precise de incarcaturi variabile

Eligibil

66 PN-II-IN-CI-2013-1-0124 NAMICON - TESTING SRL
Detectare automata a defectelor in cazul inspectiei calitatii 

produselor industriale folosind radiatiile penetrante
Eligibil
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67 PN-II-IN-CI-2013-1-0125 POP INDUSTRY SRL
Dezvoltarea unui sistem inovativ pentru protecţia anticorozivă a 

confecţiilor metalice în conformitate cu cerinţele ue de mediu
Eligibil

68 PN-II-IN-CI-2013-1-0126
PRODCOMPLAST TRANSIMEX 

SRL

Sistem inovativ pentru protectia mediului prin reintroducerea in 

circuitul de fabricatie a deseurilor de polietilena prin regranulare
Eligibil

69 PN-II-IN-CI-2013-1-0127 MARIA TURISM SRL
Strategii de prevenire şi combatere a cancerului bacterian în 

pepiniera viticolă
Eligibil

70 PN-II-IN-CI-2013-1-0128 CALION PROD SRL Produs lactat acid fortifiat cu compusi bioactivi din plante Eligibil

71 PN-II-IN-CI-2013-1-0129 RIELA ROMANIA SRL Uscator cu banda Eligibil

72 PN-II-IN-CI-2013-1-0130 ROM ASFALT COM SRL

Eficientizarea utilizarii calciului in hrana animalelor monogastrice 

(purcei intarcati si gaini ouatoare), prin folosirea unei noi surse 

de calciu

Eligibil

73 PN-II-IN-CI-2013-1-0131 ELEOLIT SRL
Metoda moderna de tratare a apelor poluate cu cianuri utilizand 

zeoliti naturali modificati
Eligibil

74 PN-II-IN-CI-2013-1-0132 SALVOFARM SRL
Formularea unui produs cosmetic pentru regenerarea barierei 

cutanate
Eligibil

75 PN-II-IN-CI-2013-1-0133 LACTIS SRL

Dezvoltarea unei game de produse lactate cu aport de nutrienti 

si substante bioactive asigurate din surse vegetale naturale in 

vederea introducerii in fabricatie la svc lactis srl

Eligibil

76 PN-II-IN-CI-2013-1-0134 INSIREZ SRL
Realizarea componentelor antiuzură ceramice obţinute prin 

nitrurarea siliciului în matriţă
Eligibil

77 PN-II-IN-CI-2013-1-0135 PECOMP SRL
Optimizarea caracteristicilor fizico-mecanice ale electrozilor in 

vederea cresterii randamentului la electroliza apei 
Eligibil

78 PN-II-IN-CI-2013-1-0136 GREMLIN COMPUTER SRL Pigment pentru compozite asfaltice pe baza de toner rezidual Eligibil

79 PN-II-IN-CI-2013-1-0137 MEDICA PLUS SRL
Realizarea unei ape de gura pe baza de resurse vegetale care au 

activitate antimicrobiana si antioxidanta
Eligibil

80 PN-II-IN-CI-2013-1-0138 LANT MINIER SRL
Tehnologii de sustinere de tip modular pentru constructii 

subterane
Eligibil
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81 PN-II-IN-CI-2013-1-0139 TONI TRADING COMPANY SA

Realizarea si testarea unor noi materiale pe baza de extracte 

vegetale pentru protectie biologica a blanurilor si a confectiilor 

din blana naturală

Eligibil

82 PN-II-IN-CI-2013-1-0140 ALIMPAN SRL

Implementarea culturii de amaranthus sp. si valorificarea 

complexa a acestuia in industria alimentara pentru o alimentatie 

sanatoasa

Eligibil

83 PN-II-IN-CI-2013-1-0141 MADAFARM SRL
Optimizarea formularii unui produs farmaceutic cu aplicare 

topica pe baza de extracte vegetale cu actiune antireumatică 
Eligibil

84 PN-II-IN-CI-2013-1-0142 TRADITII DIN NATURA SRL
Obtinerea si caracterizarea unui nou produs alimentar functional 

pe bază de ceapă si stevie
Eligibil

85 PN-II-IN-CI-2013-1-0143 ALFA PREMIUM SRL
Servicii şi sistem integrat de valorificare eficientă a unor 

subproduse de origine animală 
Eligibil


