
CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

 

NR Denumire Beneficiar Sursă de finanţare 

1. SC COMPA SA Progra   Operaţio al Co petitivitate -2020, 

Axa prioritară , Acţiu ea . .  – Spriji irea reşterii 
valorii adăugate ge erate de se torul TIC şi a i ovării 
în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

2. RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, Axa 

Prioritară , DMI . , Operaţiu ea . .   Dezvoltarea 

stru turilor de spriji  al afa erilor de i teres ațio al 
și i ter ațio al, "Cer etarea şi dezvoltarea de 
siste e ele tri e, ele tro i e, ter i e şi teh ologi 
i ovative pe tru alter ative de o ilitate dura ilă, 
pe tru reşterea efi ie ţei e ergeti e a vehi ulelor, 
î  s opul redu erii e isiilor polua te şi î u ătăţirii 
confortului termic pentru pasageri". 

3. SC BLOOM ROMANIA SRL Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, Axa 

Prioritară , DMI . ,   Operaţiu ea . .  – 

Dezvoltare infrastructurii de cercetare – dezvoltare in 

cadrul întreprinderilor si creearea de noi locuri de 

u ă î  do e iul er etării dezvoltării 
4. SC HELIOS SA Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 

Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, 

Operaţiunea 2.3.3 – Pro ovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 

5. SC PROINSTAL SRL Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, 

Operaţiunea 2.3.3 – Pro ovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 

6. SC AMIRAS C&L IMPEX SRL Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Economice 2007 – 2013, 

Operaţiunea 2.3.3 – Pro ovarea i ovării î  adrul 
întreprinderilor 

7. UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIŞTE Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, Axa 

Prioritară ,  Operaţiunea 2.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii CD existente si crearea de noi 

infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare) 

8. SC ALCODA Progra  Operaţio al Sectorial Creşterea 
Co petitivităţii Eco o ice 7 – 2013, Axa 



Prioritară , DMI . ,  Operaţiu ea . .  Sprijin 

pentru strat-up-uri si spin-off-uri 

9. UNIVERSITATEA VALAHIA TĂRGOVIŞTE Program Impact, Cercetari privind cresterea 

fiabilitatii tamburilor de franare ale troliilor specifice 

instalatiilor de foraj 

10. UNIVERSITATEA POLITEHNICA Bucuresti Program Impact, Crearea si acreditarea laboratorului 

de nanometrologie electrica 

11. UNIVERSITATEA POLITEHNICA Bucuresti Program Impact,  Dezvoltarea unor echipamente 

inteligente cu economie de energie pentru iluminat 

public si transfer tehnologic 

12. ICERP SA Program Impact,  Produs pentru curatarea in 

functionare a traseului gazelor de ardere din 

cuptoarele de rafinarie si cazanele de abur 

13. UPB-CMIM Program Impact,  Dezvoltare sisteme expert pentru 

managementul starii si a mentenantei 

echipamentelor electrice de inalta tensiune 

14. INSTITUTUL DE MEDICINA COMPARATA Program Impact, Sisteme de membrane 

biocompatibile si instrumentar aferent pentru 

regenerari controlat in sistemul osteoarticular 

15. INSTITUTUL DE MEDICINA COMPARATA 

BUCUREŞTI 
Program Impact,  Centru de Educatie si Cercetare in 

tehnici de crioconservare tesuturi 

16. ICERP SA Program Impact,  Laborator pentru cercetarea, 

testarea, monitorizarea si ameliorarea calitatii 

apelor 

17. UPB-CMIM Program Impact,  Dezvoltare echipamente de 

alimentare cu energie electrica obtinuta din energii 

regenerabile (eoliene + solar + hidro) si transfer 

tehnologic 

18. TILLIS DESIGN SRL Program Impact,  Dezvoltarea produsului şi a 
teh ologiei de fa ri aţie pe tru pla ă  o stru ţii 
realizată di  lia ţi i erali si aş hii re i late de PAL 

19. AUTO TRANS MAN SRL Program Impact,  Dispozitiv ecologic si economic de 

iluminat stradal cu led-uri 

20. ELCOS PROIECT SRL Program Impact,  Dezvoltare sisteme inteligente de 

o itorizare, a aliză auto ată şi tra s isie la 
dista ţă a para etrilor de ediu şi a e hipa e telor 
din domeniul producerii energiei din surse 

regenerabile 

21. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

 

Program Impact,  Sistem ecologic de iluminat stradal 

al u ei o u ităţi rurale u LED – uri şi ali e tare 
solară e tralizată 

22. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

 

Program Impact,  Cer etări privi d ge erarea 
hidrogenului cu ajutorul energiei solare şi 



î utelierea efi ie tă a a estuia 

23. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA 

 

Program Impact,  Orga izarea, dotarea şi 
fu ţio area I stitutului Europea  al Soarelui si 
Hidrogenului 

24. EUROPLASTIC SRL Program Impact,  Noua ge eraţie de sisite e high – 

solid 2K, o ţi ere şi apli ate î  teh ologii e ologi e 

25. UNIVERSITATEA VALAHIA TARGOVISTE Program Impact,  Centrul regional multidisciplinar de 

cercetare – dezvoltare în geologia mediului 

26. SC ECOCHEM  SRL Program Impact,  Procedeu de recuperare a COV de 

la i stalaţiile de pulverizare 

27. SC ROMLUX LIGHTING COMPANY SA Program Impact,  Sistem de iluminat inteligent 

programabil cu balast electronic pentru realizarea de 

economii de energie 

28. STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE 

AGRICOLA TURDA 

Program Impact,  Moder izarea, dotarea şi 
fu ţio area Staţiu ii de Cer etare Dezvoltare 
Agri olă Turda 

29. SC BLOMINFO - GEONET SRL Program Impact,  Siste  de a hiziţie, prelu rare şi 
sto are date geospaţiale o ţi ute pri  se zori 
aeropurtaţi 

30. SC POP INDUSTRY SRL Program Impact,  Implementarea unor tehnologii  

oder e pe tru o ţi erea pa ourilor izoter e 

31. SC NATURAL SRL Program Impact,  Implementarea tehnologiei 

i ovative de fa ri aţie a siropului de zahăr i vertit 

32. SC PREMAT PROD SRL Program Impact,  Teh ologie i ovatoare utilizată 
pe tru fa ri area tâ plăriei ter oizola te 

33. SC PROINSTAL 302 G SRL Program Impact,  Teh ologie i ovativă de produ ere 
a siste ului de ofraje pe tru pereţi şi pla şee 
LITEFORM PROINSTAL 

34. SC UAMT SA Program Impact,  Implementarea de tehnologii 

i ovative şi e ologi e de a operiri de prote ţie şi 
ornamentale la SC UAMT SA Oradea 

35. SC PROCERAM AGROCHEMICALS 

ROMANIA SRL 

Program Impact,  Î u ătăţirea alităţii hi rizilor de 
floarea soarelui şi poru  pri  folosirea pesti idelor 

36. SC HELIOS SA Program Impact,  Teh ologie i ovativă de presare 
se ius ată a produselor era i e pe tru o stru ţii 

37. SC PLASTOR SA Program Impact, Fabricarea de produse inovative în 

cadrul companiei PLASTOR SA, prin aplicarea 

rezultatelor cer etării 
38. SC EPOLOG SERVPROD SRL Program Impact,  I stalaţie de re uperare a  C.O.V. 

printr-u  pro edeu e o ve ţio al de o de sare 

  


