Anexa I-3
Anexă la Raportul de progres nr. 3

PLAN DE LUCRU
Nr.2
pentru perioada 12.06.2013-11.09.2013

1. POS: Creşterea Competitivităţii Economice
2. Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare
3. Domeniul de intervenţie: Accesul întreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si
inovare
4. Operaţiunea: Sprijin pentru start-up-rile şi spin-off-urile inovative
5. ID/Cod SMIS/ Denumirea Proiectului: 1366/40773/ Cercetare si punere in productie solutie OcSSOpen Cloud School System
6. Durata proiectului:
Data începerii: 12.10.2012
Data finalizării:11.11.2013

7. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
crt.

Activitate/Etapă

1.

1.1.

1.2.

2.

Activitate 1 – Activităţi de
cercetare-dezvoltare
1.1.Elaborarea, realizarea si
experimentarea modelului
pentru
produsul OcSS
1.2. Proiectarea, realizarea si
testarea
prototipului pentru produsul
OcSS
2.Activitati pentru punerea
in
productie a rezultatelor
cercetarii
2.1.Achiziţia de instrumente
şi
echipamente TIC

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

3.

4.

5.

2.1.1.Achizitie	
  si	
  contractare	
  
echipamente
2.1.2.Livrare,	
  receptie	
  si	
  
punere	
  in	
  functiune
2.2.Achiziţia de active fixe
necorporale – licente si know
how /
cunostinte tehnice nebrevetate
2.3.Activitati de realizare a
produsului
2.3.1. Elaborarea
documentatiei de
operare a produsului OcSS
2.3.2. Executarea seriei zero a
produsului OcSS
3.Activităti de informare si
publicitate privind proiectul
4.Achizitie servicii de
consultantă
pentru inovare – Transfer
tehnologic
5.Achiziţie servicii suport
pentru

Realizate (inclusiv perioada de
raportare) 11

Planificate pentru
următoarea
perioadă de
raportare12

Da, partial cf. Calendarului
activitatilor

Da, partial cf.
Calendarului
activitatilor

Da, integral

Nu

Da, partial, cf. Calendarului
activitatilor

Da, partial cf.
Calendarului
activitatilor

Da, partial, cf. Calendarului
activitatilor

Da, partial cf.
Calendarului
activitatilor

Da, integral

Nu

Da, integral

Nu

Da, integral

Nu

Nu

Da, integral

Nu

Da, partial

Nu

Da, partial
Da, partial

Nu

Da, partial

Da, partial

Nu

Da, integral

Nu

Da, integral

inovare
5.1.Achiziţie şi contractare
servicii de
suport pentru inovare – studiu
de piată
5.2.Livrare si receptie servicii
de suport
pentru inovare – studiu de
piată
5.3.Achizitie si contractare
servicii de
suport pentru inovare –
certificare
produs
5.4.Livrare si receptie servicii
de suport
pentru inovare – certificare
produs

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Nu

Da,integral

Nu

Da, integral

Nu

Da, integral

Nu

Nu

6.

6.Auditul proiectului

Nu

Nu

7.

7.Managementul
proiectului

Da, partial

Da, partial

10

În coloana 2 se vor trece activităţile din Cererea de Finanţare, 2.6. Calendarul activităţilor (cu nr. curent al
activităţii aşa cum este în 2.6. Calendarul activităţilor).
11
În coloana 3 se va trece Da integral sau Da parţial.
12
În coloana 4 se vor trece în dreptul activităţilor reprogramate acele activităţi şi/sau subactivităţi care se
reprogramează (în cazul în care o activitate este parţial realizată) şi se vor executa în următoarea perioadă de
raportare.
7.

REZULTATE

Denumirea
rezultatului
1
1 prototip realizat

1 pachet licente

1 pachet know how

1 contract servicii
transfer tehnologic

Nr. activ./subactiv./
Activităţi/
Subactivităţi
2
1.2. Proiectarea,
realizarea si testarea
prototipului pentru
produsul OcSS
2.3. Achiziţia de
active fixe
necorporale
licente,Know- how
si brevet

Documentul
care atestă
rezultatul
3
Proces verbal de
avizare interna a
rezultatelor
cercetarii
Factura fiscala
furnizor
Proces verbal de
receptie
cantitativa si
calitativa

Anticipat în CF
aprobată

Realizat
anterior

4
1

5
0

Realizat în
perioada de
raportare
6
0

1

0

0

2.3. Achiziţia de
active fixe
necorporale
licente,Know- how
si brevet
4. Achizitie servicii
de consultantă
pentru inovare –

Factura fiscala
furnizor
Proces verbal
predare-primire

1

0

0

1 contract
servicii transfer
tehnologic

1

0

0

Transfer tehnologic

1 factura fiscala

1 contract servicii
studiu de piata

5.1.Achiziţie şi
contractare servicii
de
suport pentru
inovare – studiu de
piată

1 contract
servicii studiu de
piata

1

0

0

1 studiu de piata

5.2.Livrare si
receptie servicii de
suport
pentru inovare –
studiu de piată
5.3.Achizitie si
contractare servicii
de
suport pentru
inovare –
certificare
produs

1 studiu de piata

1

0

0

1 contract
certificare
produs

1

0

0

1 contract servicii
certificare produs

NOTA:
Se vor trece doar rezultatele provenind din activităţile planificate pentru următoarea perioadă
Se va anexa Raportul de activitate al echipei de implementare/management

