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1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală
1.2. Statutul juridic1 1.3. Actul de înfiinţare2: Legea 290/2002
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 2211
1.5. Director: Prof.dr. Manea Drăghici
1.6. Adresa: B-dul Mărăşti 61, sector 1, Bucureşti
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: tel/fax: 3184353, www.iceadr.ro
2. Domeniul de specialitate
2.1 Conform clasificării UNESCO3:
2.2 Conform clasificării CAEN: 7320
3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare: ICEADR îşi
propune să găsească soluţii şi măsuri care să conducă la implementarea rezultatelor cercetărilor agricole in
vederea consolidării exploataţiilor agricole, a industriei alimentare şi a ruralului românesc pornind de la
situaţia existentă şi de la resursele funciare, umane şi financiare de care dispune ţara, precum si previzionarea
cerinţelor de viitor.
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a
acestora : Valorificarea rezultatelor de cercetare se face prin publicarea de lucrări şi articole, participarea la
simpozioane ştiinţifice, mese rotunde, întâlniri cu fermierii, etc.
3.3. Situaţia financiară datorii la bugetul de stat:
4. Criterii primare de performanţă
4.1 Lucrări ştiinţifice/tehnice, publicate în reviste de. specialitate cotate ISI4
4.1.1 Număr de lucrări ştiinţifice
4.1.2 Punctaj cumulat ISI5
4.1.3 Număr de citari în reviste de specialitate cotate ISI6
(Lista lucrărilor şi citărilor , grupate pe ani, se ataşează ca anexă nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1
4.2 Brevete de invenţie7
4.2.1 Număr de brevete
4.2.2 Număr de citări de brevete în sistemul ISI
(Lista brevetelor şi citărilor , grupate pe ani, se ataşează ca anexă nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2

punctaj
x30
x5
x5

0

x30
x5

0

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
4
Indexate de Thomson Scientific (Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau
Arts & Humanities Citation Index)
5
Punctajul ISI obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar
6
Sunt excluse autocitările
7
Se specifică dacă brevetul este. naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului

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 anexă nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3
Total punctaj cap. 4

8 x20 160
160
160

5.Criterii secundare de performanţă
5.1Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate8 fără cotaţie ISI
5.1.1 Număr de lucrări
x5
(Lista lucrărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexă nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1
0
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program
5.2.1. Număr de comunicări prezentate
26 x5 1089
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2
108
5.3 Modelele fizice, modelele experimentale, modelele funcţionale, prototipuri , normative, proceduri,
metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate realizate în cadrul programelor naţionale
sau comandate de beneficiar
5.3.1 Numărul de modele, normative, proceduri etc.
18 x5
90
(Lista modelelor normativelor, etc grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.3)
Total punctaj cap. 5.3
90
Total punctaj cap. 5
198
6. Prestigiul profesional
6.1 Membrii ( incluzând statutul de recenzor) în colective de redacţie ale unor reviste,
(cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor
edituri internaţionale recunoscute
Numărul de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea
Nr. Curent
Nume
Titlul revistei/ editurii
6.2 Membrii în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B
în clasificarea CNCSIS)
Nr. De prezenţe
Nr. Curent
Nume
Titlul revistei/ editurii
6.3 Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Nr. de premii
Nr. Curent
Nume
Premiul şi anul
6.4 Premii naţionale ale Academiei Române
Nr. de premii
Nr. Curent
Nume
Premiul şi anul
1. Letiţia Zahiu – Premiul Petre S. Aurelian - 1992
6.5 Conducători de doctorat, membrii ai unităţii de cercetare
Nr. de conducători de doctorat
Nr. Curent
Nume
1. Manea Drăghici
2. Letiţia Zahiu
6.6 Nr. de doctorii în ştiinţă membrii ai unităţii de cercetare
Nr. de doctorii în ştiinţă
Total punctaj cap. 6
Total punctaj cap.4+5+6

8
9

În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro)
Punctaj obținut de cercetătorii ICEADR

x20

-

x10

-

x20

-

1 x20

20

2 x10

20

8 x10

80
120
478

8 Resursa umană de cercetare
8.1 Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare
dezvoltare / din care doctori în ştiinţă
8.1.1 Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/ din care doctori în ştiinţe
8.1.2 Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari) din care doctori în ştiinţe
8.1.3 Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori) din care doctori în ştiinţe
8.1.4 Cercetători ştiinţifici din care doctori în ştiinţe
8.1.5 Asistenţi de cercetare
8.1.6 Total personal auxiliar de cercetare angajat
8.2 Date privind perfecţionarea resursei umane
8.2.1 Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare
dezvoltare la data completării formularului
8.2.2 Număr de teze de doctorat realizat în unitatea de cercetare dezvoltare în
perioada pentru care se face evaluarea

23/8
2/2
1/1
8/5
9/0
3/0

5
0

