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ANEXA 7 

Tipurile de activități de CDI care sunt eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat pentru Programul 

INOVARE 

Cod 

activitate 
Denumirea activității 

 A – ACTIVITĂȚI DE CERCETARE DEZVOLTARE 

A.1 Cercetare industrială [CI] 

A.1.1 Studii, analize 

A.1.2 Elaborare model / soluție nouă pentru produs / metoda / sistem / tehnologie / serviciu, etc. (proiectare model 

experimental, model funcțional, tehnologie de laborator) 

A.1.3 Realizarea modelului / soluției noi propuse (realizare model experimental, model funcțional, tehnologie de laborator) 

A.1.4 Experimentarea modelului / soluției propuse 

A.1.5 Elaborarea referențialului inițial (caiet de sarcini – varianta inițială) 

A.1.6 Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului / soluției propuse, în scopul promovării 

A. 2 Dezvoltare experimentală [DE] 

(Activități care nu includ modificări de rutină sau periodice aduse produselor / liniilor de producție / proceselor de 

producție / serviciilor existente și a altor operațiuni în desfășurare chiar dacă aceste modificări constituie îmbunătățiri) 
A.2.1 Proiectarea şi elaborarea documentației de analiză tehnico-economică 

A.2.2 Elaborarea documentației tehnice de realizare a produsului / tehnologiei / metodei / sistemului / serviciului etc.  

A.2.3 Elaborarea / definitivare referenţialului /specificație tehnică, temă proiectare, caiet sarcini, carte tehnică, fișă tehnologică 

etc. 

A.2.4 Proiectarea, realizarea, verificarea și experimentarea prototipului / instalației pilot 

A.2.5 Elaborare manual de prezentare / utilizare a modelului / soluției propuse   

A.2.6 Elaborarea documentației de pregătire a fabricației (proces tehnologic / procedeu tehnologic / plan operații / operație 

tehnologică / flux tehnologic / schemă tehnologică / parametrii tehnici de operare / stabilirea SDV / scule / materiale / 

descriere linie tehnologică etc.) 

A.2.7 Elaborarea documentației de execuție / proiectarea / realizarea SDV; 

A.2.9 Realizarea producției experimentale / punere în funcțiune – testare și verificare (prototip /instalație pilot) produs / 

tehnologie în scopul validării, certificare (aceste activități sunt obligatorii) 
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A.2.10 Elaborarea / definitivarea referențialului (specificație tehnică, temă proiectare, caiet de sarcini, carte tehnică, fișă 

tehnologică etc.); 

 B – STUDII DE FEZABILITATE 

B.1 Studii de fezabilitate tehnică (pentru cercetare industrială) [SCI] 

B.2 Studii de fezabilitate tehnică (pentru dezvoltare experimentală) [SCE] 

 C -  PROTEJAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

C.1 Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru cercetare industrială) [PCI] 

C.2 Protejarea drepturilor de proprietate industriala (pentru dezvoltare experimentală) [PCE] 

 


