Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare
str. Ştefan cel Mare nr 12, Craiova, jud. Dolj, Romania
tel: +40-251-412775; Fax: +40-251-418882;
e-mail: office@ipacv.ro; web site: www.arott.ipacv.ro

RAPORT DE AUTOEVALUARE
perioada ianuarie 2005-ianuarie 2008
1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
1.1. Denumirea: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare
1.2. Statutul juridic*1): ORGANIZATIE NON-GUVERNAMENTALA(cu
personalitate juridica)
1.3. Actul de înfiinţare*2): Hotarare Judecatoreasca nr. 191/19.12.2006
1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: aro850
1.5.Presedinte: Vladut Gabriel
1.6. Adresa: Str. Stefan cel Mare nr. 12, Craiova, jud. Dolj
1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0251-418882/0251-412290/
www.ipacv.ro/arott/ , office@ipacv.ro
2. Domeniul de specialitate:
2.1. Conform clasificării UNESCO*3): 5306.03
2.2. Conform clasificării CAEN: 7310
3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare,
dezvoltare, inovare: (maximum 1.000 de caractere):
Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic, cu acronimul AroTT, este
organizatia profesionala a unitatilor cu profil de transfer tehnologic si inovare,
neguvernamentala si nonprofit. Asociatia are drept scop promovarea si
protejarea mediului de afaceri inovative din Romania, promovarea intereselor
profesionale si comerciale ale membrilor si intarirea autoritatii lor profesionale si
prestigiul lor social in cotextul dezvoltarii regionale durabile.
De la infiintare si pana in prezent, ARoTT a fost implicat in proiecte in cadrul
Planului National de Dezvoltare, in calitate de partener
3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi
gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 de caractere):
Efectueaza activitati de transfer tehnologic, cercetare-dezvoltare, studii si
elaboreaza strategii, construieste baze de date, sistematizeaza informatiile si
asigura accesul larg si nediscriminatoriu al membrilor la acestea

3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat:
In perioada 2006-2008 ARoTT nu a avut restante la bugetul de stat
4. Criterii primare de performanţă
punctaj
4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI*4)
4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice 0
x 30
4.1.2. Punctaj cumulat ISI*5) 0
x5
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI*6) 0
x5
(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)
Total punctaj cap. 4.1: 0
4.2. Brevete de invenţie*7)
4.2.1. Număr de brevete : 1
x 30
4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI : 0
x5
(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)
Total punctaj cap. 4.2: 30
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 0
x 20
(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca
anexa nr. 4.3)
Total punctaj cap. 4.3: 0
Total punctaj cap. 4: 30
5. Criterii secundare de performanţă
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate*8) fără
cotaţie ISI
5.1.1. Număr de lucrări
5
x5
(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)
Total punctaj cap. 5.1: 25
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de
program
5.2.1. Număr de comunicări prezentate 14
x5
(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)
Total punctaj cap. 5.2: 70
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
5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.: 2
x5
(Lista modelelor, normativelor etc., grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr.
5.3)
Total punctaj cap. 5.3:10
Total punctaj cap. 5: 105

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
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
Nr. crt. Nume Titlul revistei/editurii
6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie
Număr de premii:
0
x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.4. Premii naţionale ale Academiei Române
Număr de premii: 0
x 20
Nr. crt. Nume Premiul Anul
6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare
Număr de conducători de doctorat:
0
x 10
Nr. crt. Nume
6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare
Număr de doctori în ştiinţă: 1
x 10
Total punctaj cap. 6: 10
Total punctaj cap. 4+5+6: 145
7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se
face evaluarea (în perioada pentru care se face evaluarea):
7.1.

7.2

1

Numărul şi
valoarea
contractelor
de cercetare
internaţionale
finanţate din
fonduri
publice 1 :
Numărul şi
valoarea
contractelor
de cercetare
internaţionale
finanţate din
fonduri

2005
0

0

valori defalcate pe ani şi valoarea totală in EUR

2006

2007

2008

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

7.3

7.4

7.5

private:
Numărul şi
valoarea
contractelor
de cercetare
naţionale
finanţate din
fonduri
publice 2 :
Numărul şi
valoarea
contractelor
de cercetare
naţionale
finanţate din
fonduri
private:
Alte surse :

0 91-002/100.000 lei
91-002/200.000 lei

0

300.000 lei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie):
0
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:
8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (Profesori)/
din care doctori :
8.1.2. Cercetători
ştiinţifici
gradul
2
(Conferenţiari) /din care doctori:
8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (Lectori)/ din
care doctori:
8.1.4 Cercetători ştiinţifici / din care doctori:
8.1.5. Asistenţi de cercetare:
8.1.6 Total personal auxiliar de cercetare
angajat .

2

2005
1/1

2006
1/1

2007
1/1

2008
1/1

2/1

2/1

2/1

2/1

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3/0

3

3

3

3

datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI,CEEX, granturi,s.a.); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare
9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: 0
9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 10 ani:
Nr.crt.
Echipamentul
Anul
Valoarea
Sursa de
fabricaţiei
finanţare a
investiţiei
1. Calculatoare
2006-2007 20.000 (10
Venituri proprii
buc.)
1.
Echipamente audio
2006
270704
Contract comodat
video si dotari sala
de conferinte 50
locuri

Presedinte,
Gabriel Vladut

