
VALOAREA INDICATORILOR DE REFERINłĂ DIN ANUL 2015 (primele 10 luni) 
 -mii lei- 

Nr. 

crt 

Denumirea 

criteriului 

Definirea 

criteriului 

Nr. 

indicatorului Indicatori de performanŃă 
Realizat 

10 luni 

      2015 

0 1 2  3 4 

I1    venituri din activitatea de bază 2345 

I2   venituri din activităŃi conexe activităŃii de CD 127 

I3    venituri financiare 2 

I4    alte venituri 284 

Planificarea 

eficientă a 

veniturilor 

I5    total venituri 2758 

I6    cheltuieli de bunuri si servicii 251 

I7    cheltuieli cu personalul 2623 

I8    cheltuieli financiare 12 

I9    alte cheltuieli 352 

Planificarea 

eficientă a 

cheltuielilor 

I10    total cheltuieli 3238 

I11    rezultatul brut al exercitiului -480 

I12    profit net 0 

I13    pierderi contabile -480 

I14    rentabilitatea -14,82 

I15    rata rentabilitatii financiare -24,29 

I16    corelarea intre venituri si cheltuieli  85,17 

I17    productivitatea muncii 41,16 

I18    plati restante 154 

Administrarea 

eficientă a 

resurselor 

financiare 

I19    creante 394 

I20 

   valoarea alocarilor financiare pentru investitii din surse proprii si credite 

bancare 0 

1. 

Managementul 

economico-

financiar 

Administrarea 

eficientă şi 

dezvoltarea 

infrastructurii 

de CD 

 I21    valoarea alocarilor financiare pentru investitii de la bugetul de stat 0 



Nr. 

crt 

Denumirea 

criteriului 

Definirea 

criteriului 

Nr. 

indicatorului Indicatori de performanŃă 
Realizat 

10 luni 

      2015 

I22    castigul mediu pentru personalul CD 
2900 

lei/lună 

Gestionarea 

resursei umane 

şi motivarea 

acesteia pentru 

performanŃă I23    numarul mediu de personal de Cd pe total INCD 45 

I24    ponderea CS I si CS II in total personal CD  21,62% 

I25   ponderea IDT I si IDT II in total personal CD  2,7% 

I26 

    ponderea personalului implicat in procese de formare doctorala si de masterat in 

total personal de CD  13,5% 

2. 
Managementul 

resursei umane Gestionarea 

oportunităŃilor 

de dezvoltare a 

carierei 
personalului de 

CD I27    ponderea cercetatorilor tineri in total cercetatori  11% 

I28 ponderea operatorilor economici in total contracte  95% Gestionarea 

sistemului 

relaŃional I29   ponderea contractelor economice in total contracte  98% 

I30 

  ponderea articolelor publicate in reviste ISI in total articole sau alte baze de date 

internationale  22% 

I31 

  nr. de participari la elaborarea studiilor strategice sau prospective furnizate  

coordonatoare a domeniului de activitate INCD  3 

I32   nr. de comunicari la conferinte sau congrese internationale  26 

I33   ponderea produselor, tehnologiilor si serviciilor in total rezultate de CD obtinute  98% 

I34   nr. de cereri de brevet/brevete in total rezultate CD obtinute -  

I35   ponderea inventiilor aplicate in total inventii -  

3. 

Managementul 

activităŃii de 

CDI 
Gestionarea 

proprietăŃii 

intelectuale 

I36   ponderea rezultatelor care sunt la baza crearii de start-up si spin-off in total rezultate -  

 


