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Anexa nr.1 
 
 

Definiții 
 

a) Cf. OG nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  
Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea 
bazată pe cercetarea științifică și dezvoltare experimentală. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea 
fundamentală şi cercetarea aplicativă. 
1. Cercetarea fundamentală - activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 
 
2. Cercetarea aplicativă - investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea 
unui obiectiv practic, specific. 
 
3. Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare 
şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, 
instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente. 
 
4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei 
metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor 
externe. 
 
5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori 
îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale 
specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale 
utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale. 
 
6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau 
îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele 
şi/sau programele de calculator. 
 
7. Transfer tehnologic - ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a 
disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente 
specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse 
comerciale şi servicii. 
 
8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform 
cerinţelor activităţii industriale sau comerciale, în viaţa socială, economică şi culturală. 
 
9. Diseminare - transmiterea informaţiilor, a experienţei şi a bunelor practici, precum şi cooperarea pentru 
promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să-şi creeze întreprinderi inovative şi pentru 
sprijinirea proiectelor inovative. 
 
10. Absorbţia inovării - capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în 
întreprinderi, de a utiliza, de a transforma şi de a lărgi cunoştinţele despre rezultatele inovării, în scopul de 
a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii. 
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b) Cf.  Art. 60 pct. 3 Cod Fiscal, activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau dezvoltare 
tehnologică include:  
 

i) cercetare aplicativă/industrială, definită ca cercetare sau investigaţie critică, planificată, în scopul 
dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau 
pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente. Aceasta 
cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în 
laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii - pilot, atunci 
când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor 
generice;  

ii) dezvoltare experimentală, definită ca dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi 
competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a 
dezvolta produse, procese sau servicii noi sau îmbunătăţite. Aceasta poate include, de exemplu, şi 
activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a noilor produse, procese 
sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea 
de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii 
reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a 
aduce îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod 
substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în 
mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta 
să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include 
modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, 
serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta 
ameliorări. 

iii) activitățile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor științifice și tehnologice și a 
atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare (de exemplu, testarea rezultatelor 
intermediare sau a prototipurilor);  

iv) dezvoltarea tehnologică este formata din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie 
tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții 
economici, precum și în plan social, având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, 
produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde:  

a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în 
planuri, scheme sau documentatei pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea 
modelului experimental și a prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;  

b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în 
produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de 
inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică. 

 
Următoarele activități nu sunt eligibile:  

a. programe curente de testare şi analiză în scopul controlului calităţii sau cantităţii. Nu intră în 
această categorie activitățile de testare efectuate în vederea soluționării incertitudinilor 
științifice și tehnologice și a atingerii obiectivelor activităților de cercetare-dezvoltare (de 
exemplu, testarea rezultatelor intermediare sau a prototipurilor);  

b. modificări de natură cromatică sau estetică asupra produselor, serviciilor ori proceselor 
existente, chiar dacă aceste modificări reprezintă îmbunătăţiri;  

c. cercetare operaţională, cum sunt studiile de management sau de eficienţă care sunt 
întreprinse înainte de începerea unei activităţi de cercetare sau de dezvoltare;  

d. acţiuni de corectare în legătură cu deteriorări apărute în producţia comercială a unui produs;  
e. activităţi juridice şi administrative în legătură cu aplicarea, brevetarea şi soluţionarea 

litigiilor legate de invenţii şi vânzarea sau brevetarea invenţiilor;  
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f. activităţi, inclusiv design şi inginerie în construcţii, legate de construirea, reamplasarea, 
rearanjarea sau darea în funcţiune a instalaţiilor ori a echipamentelor, altele decât instalaţiile 
sau echipamentele care sunt folosite în totalitate şi exclusiv în scopul desfăşurării de către 
întreprindere a activităţilor de cercetare-dezvoltare;  

g. studii de cercetare a pieţei, de testare şi dezvoltare a pieţei, de promovare a vânzărilor sau de 
consum;  

h. prospectarea, explorarea, sondarea ori producerea de minereuri, ţiţei sau gaze naturale;  
i. activităţile comerciale şi financiare necesare pentru cercetarea pieţei, producţia comercială 

sau distribuirea unui material, produs, aparat, proces, sistem ori serviciu care este nou sau 
îmbunătăţit;  

j. servicii administrative şi de asistenţă generală (cum ar fi: transportul, depozitarea, curăţarea, 
repararea, întreţinerea şi asigurarea securităţii) care nu sunt întreprinse în totalitate şi 
exclusiv în legătură cu o activitate de cercetare-dezvoltare. 

 


