
 

 

 

 

 

  Tipuri de activități  CDI                            Anexa III 

Cod 

activitate 

Denumirea activității 

 A – ACTIVITĂȚI DE CERCETARE DEZVOLTARE 

A.2 Cercetare industrială (CI) 

A.2.1 Studii, analize 

A.2.2 Elaborare model / soluție nouă pentru produs / metoda / sistem / tehnologie / serviciu, etc. (proiectare 

model experimental, model funcțional, tehnologie de laborator) 

A.2.3 Realizarea modelului / soluției noi propuse (realizare model experimental, model funcțional, 

tehnologie de laborator) 

A.2.4 Experimentarea modelului / soluției propuse 

A.2.5 Elaborarea referențialului inițial (caiet de sarcini – varianta inițială) 

A.2.6 Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului / soluției propuse, în scopul 

promovării 

A. 3 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.3.1 Proiectarea şi elaborarea documentației de analiză tehnico-economică 

A.3.2 Elaborarea documentației tehnice de realizare a produsului / tehnologiei / metodei / sistemului / 

serviciului etc.  

A.3.3 Elaborarea / definitivare referenţialului /specificație tehnică, temă proiectare, caiet sarcini, carte 

tehnică, fișă tehnologică etc. 

A.3.4 Proiectarea, realizarea, verificarea și experimentarea prototipului / instalației pilot 

A.3.5 Elaborare manual de prezentare / utilizare a modelului / soluției propuse   

A.3.6 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.3.7 Elaborarea documentației de execuție / proiectarea / realizarea SDV; 

A.3.8 Realizarea producției experimentale / punere în funcțiune – testare și verificare (prototip /instalație 

pilot) produs / tehnologie în scopul validării, certificare (aceste activități sunt obligatorii) 

A.3.9 Elaborarea / definitivarea referențialului (specificație tehnică, temă proiectare, caiet de sarcini, carte 

tehnică, fișă tehnologică etc.); 

 B – ACTIVITATI DE INOVARE 

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

B.2 Protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru dezvoltare experimentală) [PDE] 

B.4 Servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării 

 D – ACTIVITATI SUPORT 

D.1 Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor 

D.2 Participare la manifestări tehnico-științifice din domenii specifice proiectului (mese rotunde, 

workshopuri, simpozioane naționale/internaționale, târguri naț/internaționale) 

D.3 Participare la cursuri de formare și perfecționare 

D.4 Organizarea de cursuri de formare și perfecționare 

D.5 Conectarea la rețelele de cercetare naționale și internaționale 

D.6 Vizite de lucru/schimburi de bună practică 

 

 
Activitățile suport nu sunt eligible pentru instituțiile încadrate ca întreprindere în sensul legislației în vigoare din domeniul 

ajutorului de stat, dar pot fi decontate din bugetul contribuției proprii. 

 

           

 


