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                          RAPORT DE AUTOEVALUARE 
                       perioada 2003 - 2007 
 
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 
1.1. Denumirea CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE 

AFACERI (CICIA) 
1.2. Statutul juridic1 Organizaţie nonguvernamentală 
1.3. Actul de înfiinţare2 Dosar A36 / 2003 Tribunalul judeţului Neamţ 
1.4. Numărul de înregistrare în 
Registrul potenţialilor contractori 

3046 

1.5. Director general / Director Dr. ing. CP III Vasile Avădănei 
1.6. Adresa Str. Libertăţii, nr. 42, Roznov, jud. Neamţ, cod 617390 
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail 0721 811362, 0233 665986, cicia2003@yahoo.com   
2. Domeniul de specialitate 
2.1. Conform clasificării UNESCO3 5309.01,        5306.03 
2.2. Conform clasificării CAEN 7414,      7310, 
3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 
3.1. Misiunea unităţii de cercetare 
- dezvoltare, direcţiile de 
cercetare, dezvoltare, inovare: 
(maximum 1.000 de caractere): 

Misiune:  
- Stimularea dezvoltării durabile a comunităţilor locale, a unităţilor 
economice, instituţiilor, organizaţiilor 
- Dinamizarea mediului de afaceri prin acordarea de sprijin pentru 
crearea, demararea şi dezvoltarea unei afaceri de către 
întreprinzătorii care doresc să se organizeze conform 
reglementărilor juridice actuale ca întreprindere privată precum şi 
stimularea proceselor inovative în domeniul afacerilor private. 
- Dezvoltarea soluţiilor tehnice de valorificare a resurselor locale 
- Acordarea de consultanţă pentru dezvoltare locală pe principii 
durabile 
- Promovarea conceptelor de dezvoltare integrată pe bază de 
competitivitate şi performanţă 
- Formare resurse umane competente pentru aplicarea inovării 
Domenii de competenţă:  

- Incubarea afacerilor,  
- Promovarea inovării,  
- Transfer tehnologic,  
- Dezvoltarea durabilă,  
- Gestionarea durabilă a resurselor,  
- Crearea de clusteri  
- Proiecte de finanţare 
- Studii  
- Strategii de dezvoltare 

- Modele economie competitive Modele 3.2. Modul de valorificare a 
rezultatelor de cercetare, - Transfer tehnologic Brokeraj 

                                                 
1 Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are 
personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de 
exemplu, Centrul de ............... din cadrul Universităţii ...............) 
2 Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare 
3 Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs

mailto:cicia2003@yahoo.com
mailto:infast1994@yahoo.com
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- Planificare strategică, identificare resurse Promotor inovare 
- Asociere cercetare – marketing strategic Audit tehnologic 
- Înfiinţare afaceri noi pe principii inovative Incubare inoivativă 
- Cooperare în cercetare dezvoltare Parteneriate 

dezvoltare, inovare şi gradul de 
recunoaştere a acestora (maximum 
1.000 de caractere): 

- Diseminare informaţii Articole, conferinţe 
(RON) 2005 2006 2007 

- Cifră afaceri 500 5.100 9.000 
- Profit net    

3.3. Situaţia financiară - datorii la 
bugetul de stat: 

- Datorii la buget 0 0 0 
4. Criterii primare de performanţă punctaj 
4.1. Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI4

4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice 0 x 30 0 
4.1.2. Punctaj cumulat ISI5 0 x 5 0 
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI6  
(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1) 

0 x 5 0 

Total punctaj cap. 4.1  0 
4.2. Brevete de invenţie7

4.2.1. Număr de brevete 0 x 30 0 
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI 
(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2) 

0 x 5 0 

Total punctaj cap. 4.2  0 
4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii 
proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, 
comandate de beneficiar 
(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia). 
4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii 
(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3) 

18 x 20 360 

Total punctaj cap. 4.3  360 
Total punctaj cap. 4  360 

5. Criterii secundare de performanţă   
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate8 fără cotaţie ISI   
5.1.1. Număr de lucrări  
(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1) 

3 x 5 15 

Total punctaj cap. 5.1  15 
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program   
5.2.1. Număr de comunicări prezentate 
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2) 

1 x 5 5 

Total punctaj cap. 5.2  5 
5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, 
normative, proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau 
perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de 
beneficiar 

  

                                                 
4 Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index 
Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index] 
5 Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi 
accesaţi la www.cimec.org.ar
6 Sunt excluse auto-citările 
7 Se specifică dacă brevetul este naţional / internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului 
8 În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro ) 

http://www.cimec.org.ar/
http://www.cncsis.ro/
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5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.:  
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3) 

3 x 5 15 

Total punctaj cap. 5.3  15 
Total punctaj cap. 5  35 

6. Prestigiul profesional 
6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau 
incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale 
recunoscute 
Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea: 0 x 20 0 
Nr. crt. Nume Titlul revistei / editurii 
   
6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în 
clasificarea CNCSIS) 
Număr de prezenţe: 0 x 10 0 
Nr. crt. Nume Titlul revistei / editurii 

 NU  
6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie 
Număr de premii: 0 x 20 0 
Nr. crt. Nume Premiul Anul 

 NU   
6.4. Premii naţionale ale Academiei Române 
Număr de premii: 0 x 20 0 
Nr. crt. Nume Premiul Anul 

 NU   
6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare 
Număr de conducători de doctorat: 0 x 10 0 
Nr. crt. Nume 

 NU 
6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare 
Număr de doctori în ştiinţă:  NU 0 x 10 0 

Total punctaj cap. 6: 0 
Total punctaj cap. 4+5+6: 395 

7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în perioada 
pentru care se face evaluarea): 

 2005 2006 2007 
7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale 
finanţate din fonduri publice9

0/0 0/0 0/0 

7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale 
finanţate din fonduri private: 

0/0 0/0 0/0 

7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate 
din fonduri publice10

0/0 0/0 0/0 

7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate 
din fonduri private: 

0/0 0/0 0/0 

7.5. Alte surse: administraţia publica locală 0/0 0/0 0/0 
total    

                                                 
9 Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro 
10 Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc.); valorile contractelor vor fi 
defalcate pe ani 
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7 bis. Venituri din activităţi economice (servicii, micro-producţie) 2005 2006 2007 
- consultanţă în managementul afacerilor acordată întreprinderilor 500   
- elaborare strategii de dezvoltare locală 0 5.200 8.000 
- elaborare proiecte PHARE 0 0 0 
- elaborare strategii de firmă 0 0 1.000 

8. Resursa umană de cercetare(situaţia va fi prezentată pe ani) 
8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare / din care 
doctori în ştiinţă: 

 2005 2006 2007 
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (prof.)/din care doctori în ştiinţă 0/0 0/0 0/0 
8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conf.)/din care doctori în ştiinţă 0/0 0/0 0/0 
8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lect.)/din care doctori în ştiinţă 1/1 1/1 1/1 
8.1.4. Cercetători ştiinţifici / din care doctori în ştiinţă: 0/0 0/0 0/0 
8.1.5. Asistenţi de cercetare: 0/0 0/0 0/0 
8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0/0 0/0 0/0 

total 1/1 1/1 1/1 
8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane 

 2005 2006 2007 
8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de 
cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 

0 0 0 

8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-
dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 

0 0 0 

total 0 0 0 
9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 
Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat 

 NU  
9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani: 
Nr. crt. Echipamentul An fabricaţie  Valoare (RON) Sursa de finanţare a investiţiei

1 Calculator PC INTEL, PIII 2003 3.300 Proiect PHARE 
2 Calculator PC INTEL, PIII 2003 3.300 Proiect PHARE 
3 Imprimantă HP 1220C 2003 1.600 Proiect PHARE 
4 Copiator CANNON 2003 5.600 Proiect PHARE 
5 Sistem de securitate RAMSES 2003 2.100 Proiect PHARE 
6 Centrala termică pe combustibil 

solid, 0,25 Gcal  
2003 22.500 Proiect PHARE 

7 Dulapuri, 20 buc 2003 20.000 Proiect PHARE 
 8 Birouri, 3 buc 2003 3.000 Proiect PHARE 
9 Scaune, 40 buc 2003 20.000 Proiect PHARE 
10 Mese, 20 buc 2003 15.000 Proiect PHARE 
11 Seră, 100 mp 2004 108.000 Proiect PHARE 
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Anexa 4.1 
Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI (Lista lucrărilor şi citărilor, 
grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1) 

 2005 2006 2007 
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Anexa 4.2 
Lista brevetelor 
(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2) 

 2005 2006 2007 
    
    

 



 7

Anexa 4.3 
Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor 
(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3) 

 2005 2006 2007
1. Proiect: Elaborarea AGENDEI 21 locale în comuna Ceahlău Neamţ, (Fundaţia 
pentru Protecţia Mediului Miercurea Ciuc), 2003 - 2005, partener, membru în echipa 
de proiect 

x   

2. Proiect: Nanocompozite pe bază de poliolefine, (RELANSIN), 2004-2006, 
colaborator 

x x  

3. Proiect: Dezvoltarea de tehnologii avansate de obţinere a unor noi materiale 
polimerice compozite şi nanocompozite ignifugate cu aditivi fără halogeni, utilizate 
in industria electrotehnică şi electronică, (CERCETARE DE EXCELENTA), 2005-
2008, director proiect 

x x x 

4. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Dochia - Neamţ, 2006, Primăria comunei Dochia, Neamţ 

 x  

5. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Bălţăteşti - Neamţ, 2006, Primăria comunei Bălţăteşti, Neamţ 

 x  

6. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Ghindăoani - Neamţ, 2006, Primăria comunei Ghindăoani, Neamţ 

 x  

7. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Gherăeşti - Neamţ, 2006, Primăria comunei Gherăeşti, Neamţ 

 x  

8. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Dragomireşti - Neamţ, 2007, Primăria comunei Dragomireşti, 
Neamţ 

  x 

9. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 2007 
– 2013 a comunei Dobreni - Neamţ, 2007, Primăria comunei Dobreni, Neamţ 

  x 

10. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Taşca - Neamţ, 2007, Primăria comunei Taşca, Neamţ 

  x 

11. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Tarcău - Neamţ, 2007, Primăria comunei Tarcău, Neamţ 

  x 

12. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Săvineşti - Neamţ, 2007, Primăria comunei Săvineşti, Neamţ 

  x 

13. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Cândeşti - Neamţ, 2007, Primăria comunei Cândeşti, Neamţ 

  x 

14. Proiect: Telecentru de Consiliere şi Asistenţa Rediu, 2007, Asociaţia CRAI NOU 
2002 Piatra Şoimului, Neamţ 

  x 

15. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Vereşti - Suceava, 2007, Primăria comunei Vereşti, Suceava 

  x 

16. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Dulceşti - Neamţ, 2007, Primăria comunei Dulceşti, Neamţ 

  x 

17. Proiect: Strategie de dezvoltare economico-socială durabilă pentru perioada 
2007 – 2013 a comunei Piatra Şoimului - Neamţ, 2007, Primăria comunei Piatra 
Şoimului, Neamţ 

  x 

18. Elaborare Strategie de firmă pentru perioada 2007 – 2013, As. Centrul de 
Incubare Creativ – Inovativ de Afaceri, Roznov - Neamţ, 2007 

  x 
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Anexa 5.1 
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 
(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1) 

 2005 2006 2007
1. V. Avădănei, Susana Geangalău, Oportunităţi de valorificare şi aplicare a 
rezultatelor din biotehnologie în susţinerea dezvoltării locale - BIOPOL, Lucrările 
celui de al X-lea simpozion de Microbiologie şi Biotehnologie, Ed. CORSON, Iaşi, 
2005 

x   

2. V. Avădănei, Maria Bucureşteanu, Efecte antropice asupra calităţii apelor din 
bazinul Bistriţei şi soluţii de depoluare a acestora, Lucrările celui de al-III lea 
Congres AOŞR „Apa – un miracol”, Ed. Europa Nova, Bucureşti, ed. V. Cândea, 
2006, ISBN 973-8158-59-7 

 x  

3. Susana Geangalău, V. Avădănei, Tiberiu Krausz, Introducerea în circuitul 
economic a rumeguşului - principalul poluant al apelor de munte din judeţul Neamţ, 
Lucrările celui de al-III lea Congres AOŞR „Apa – un miracol”, Ed. Europa Nova, 
Bucureşti, ed. V. Cândea, 2006, ISBN 973-8158-59-7 

 x  
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Anexa 5.2 
Lista comunicărilor  
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2) 

 2005 2006 2007
Lucrări  ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale 

1. Maria Bucureşteanu, V. Avădănei, Purificarea bacteriologică a apei cu ajutorul 
curentului electric, Simpozion BIOTECH, Piatra Neamţ, 2006 

 x  

2. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Mecanisme şi practici actuale în cercetare şi 
dezvoltare, Sesiunea ştiinţifică de primăvară AOŞ-R, Piatra Neamţ, 2006 

 x  

3. V. Avădănei, Lidia Avădănei, Oportunităţi de valorificare a potenţialului 
energetic reînnoibil în judeţul Neamţ în contextul politicii naţionale şi europene în 
domeniu, Agigea, 2007 

  x 

4. V.  Avădănei, Lidia Avădănei, I. Anghelina, Iulia Mihăilă, Experienţa judeţului 
Neamţ în managementul integrat al deşeurilor solide, Agigea, 2007 

  x 

5. V. Avădănei, Valeria Harabagiu, Valentin Popa, Teodora Rusu, Pol de excelenţă – 
sistem inovativ integrat de dezvoltare durabilă, Zilele Academice Ieşene, Iaşi, 2007 

  x 

Lucrări  ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale 
1. V. Avădănei, Teodora Rusu, Sustenpol Innovation – Pol de excelenţă pentru 
dezvoltare durabilă în Regiunea Nord Est, Simpozionul Dezvoltarea Durabilă a  
Euroregiunii Siret – Prut – Nistru, Academia Română – fil. Iaşi, 2007   

  x 
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Anexa 5.3 
Listă de modele, normative, proceduri 
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3) 

 2005 2006 2007
1. Sistem inovativ integrat de dezvoltare durabila SUSTENPOL INNOVATION x   
2. Model de abordare metodologică a Agendei 21 locale x   
3. Model de dezvoltare micro-regională   x  
 
 
 
 
 


	                          RAPORT DE AUTOEVALUARE 
	Lista brevetelor 
	Lista produselor, serviciilor si tehnologiilor 
	Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 
	Lista comunicărilor  
	 
	 
	Listă de modele, normative, proceduri 


