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LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE 

admise pentru contractare, în așteptare pentru contractare și respinse de la contractare, 

actualizată la 12.04.2021 
 

Nr. 
crt. 

Titlul propunerii de proiect 
Firma 

solicitantă 

Nr. 
înregistrare 
INOE 2000 

Scor 
obținut  

/Rezultat 
evaluare 

Admise 
pentru 

contractare 
/data 

În asteptare 
pentru 

contractare 

Respinse de 
la 

contractare 
/data 

1 

Model experimental al instalației hidraulice a 
macaralei rotitoare (subansamblu 
mecanohidraulic) din componența mașinii de 
sudare a șinelor pentru mentenanța căilor 
ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

553 
/09.07.2019 

56 
Da 

/12.07.2019 
 

- - 

2 

Model experimental al stației hidraulice 
(subansamblu mecanohidraulic) din 
componența mașinii de sudare a șinelor pentru 
mentenanța căilor ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

554 
/09.07.2019 

56 
Da 

/12.07.2019 
 

- - 

3 

Model experimental al echipamentului 
hidraulic pentru acționarea brațului macaralei 
rotitoare a mașinii de sudare a șinelor pentru 
mentenența căilor ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

624 
/02.08.2019 

ADMIS 
Da 

/06.08.2019 
- - 

4 

Model experimental al electropompei duble a 
stației hidraulice din componența mașinii de 
sudare a șinelor pentru mentenanța căilor 
ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

625 
/02.08.2019 

ADMIS 
Da 

/06.08.2019 
- - 
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5 
Prototip de stație hidraulică din componența 
mașinii de sudare a șinelor pentru mentenanța 
căilor ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

725 
/25.08.2020 

60 
Da 

/27.08.2020 
- - 

6 
Prototip de instalație hidraulică a macaralei 
rotitoare din componența mașinii de sudare a 
șinelor pentru mentenanța căilor ferate 

SC PROFLEX 
SERVICE SRL 

726 
/25.08.2020 

60 
Da 

/27.08.2020 
- - 

7 
Realizare model experimental stand 22 kW 
pentru testarea pompelor cu cilindree fixă 

SC VIG 
INDUSTRIAL SRL 

329 
/06.04.2021 

60 
Da 

/12.04.2021 
- - 

8 
Realizare prototip stand 22 kW pentru 
testarea pompelor cu cilindree fixă 

SC VIG 
INDUSTRIAL SRL 

330 
/06.04.2021 

60 
Da 

/12.04.2021 
- - 

9 

Metodologii de testare și validare a 
prototipului instalației hidraulice (inclusiv a 
subansamblelor mecanohidraulice) a macaralei 
rotitoare din componența mașinii de sudare a 
șinelor pentru mentenanța căilor ferate 

SC PROFLEX SRL 
315 

/01.04.2021 
57 

Da 
/06.04.2021 

- - 

10 
Metodologii de testare și validare a 
prototipului stației hidraulice și a 
subansamblelor mecanohidraulice componente 

SC PROFLEX SRL 
316 

/01.04.2021 
57 

Da 
/06.04.2021 

- - 

11 

Testarea și validarea prototipului instalației 
hidraulice (inclusiv a subansamblelor 
mecanohidraulice) a macaralei rotitoare din 
componența mașinii de sudare a șinelor pentru 
mentenanța căilor ferate 

SC PROFLEX SRL 
317 

/01.04.2021 
60 

Da 
/06.04.2021 

- - 

12 
Testarea și validarea prototipului stației 
hidraulice și a subansamblelor componente 

SC PROFLEX SRL 
318 

/01.04.2021 
60 

Da 
/06.04.2021 

- - 

 


