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RAPORT DE AUTOEVALUARE 
perioada 2005-2007 

 
    1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare 
    1.1. Denumirea:  SC REDNEX IMPORTEXPORT SRL 
    1.2. Statutul juridic: PRIVAT 
    1.3. Actul de înfiinţare: Sentinta Civila 19840/18.11.94, Tribunalul Municipiului 
Bucuresti 
    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: rednex001 
    1.5. Director general/Director: Stan Neculai 
    1.6. Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr.14 bl. 19 sc B et 1 ap 31 Sect 2 Bucuresti 
    1.7. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0744317790, 
021 2554757,www.sintprod.ro,rednex.srl@gmail.ro 
 
    2. Domeniul de specialitate  
    2.1. Conform clasificării UNESCO: 3315.11 
    2.2. Conform clasificării CAEN: 2840 (7312) 
 
    3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare 

• Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, 
inovare 

Unitatea desfasoara cercetari in urmatoarele domenii: 
- aliaje metalice pentru materiale compozite, protetica dentara si pulberi  
- nano-tehnologii 
- realizare de materiale antifrictiune  
- tehnologii de obtinere prin atomizare a pulberilor metalice 

• Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul 
de recunoaştere a acestora  

Societatea are in dotare utilajele necesare pentru experimentari si productie 
valorificand direct rezultatele cercetarilor efectuate. 
In prezent produce lagare autolubrefiante, compozite din grafit si pulberi 
micrometrice baza cupru. 
Pulberile metalice experimentale sau de productie se realizeaza pe instalatia 
experimentala realizata in cadrul Contractului de Cercetare nr. 
234(406)/2004”Aliaje nenobile realizate prin metalurgia pulberilor, utilizate in 
protetica dentara”, program MATNANTECH 
finalizat in 2006. 
 
• Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat: 



Societatea nu are datorii la bugetul de stat si a realizat profit in ultimii ani. 
 

4. Criterii primare de performanţă pentru fiecare cercetator 
                              

punctaj        
                                                                   
4.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate cotate ISI. 

         4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice                                                                       x 30 
4.1.2. Punctaj cumulat ISI                                                                                   x  5 
4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI                                  x  5 

( lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani,  se ataşează ca Anexa 4.1.) 
                                                                                      Total  punctaj  cap. 4.1:     
 
4.2. Brevete de invenţie şi drepturi de autor protejate  
         4.2.1. Număr de brevete                                                                                       x 30 

4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI                                                 x  5    
 (lista brevetelor si  citărilor grupate pe ani, se ataşează ca Anexa 4.2.) 

   Total  punctaj  cap. 4.2:  
  
4.3. Produse, servicii şi tehnologii rezultate din activităti de cercetare care au la bază 
brevete, omologări, inovaţii proprii (se indică contractul şi firma care utilizează produsul, 
serviciul, tehnologia). 
 4.3.1. Număr de produse, servicii şi tehnologii    2 x 15 
 ( lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca Anexa 4.3.) 

Total  punctaj  cap. 4.3:               30 
Total  punctaj  cap. 4:                  30 

 
5. Criterii secundare de performanţă pentru fiecare cercetator 
5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în alte reviste1 de specialitate, fără cotaţie ISI  

5.1.1. Număr de lucrări                                                                                         1x 5 
 ( lista lucrărilor grupate pe ani, se ataşează ca Anexa 5.1.) 

Total  punctaj  cap. 5.1:                5 
 
5.2. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program 

5.2.1. Număr comunicări prezentate                                                                      x 5 
 (lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca Anexa  5.2.) 

Total  punctaj  cap. 5.2:              
 
5.3. Număr de produse soft protejate ORDA.                                                                 x 2 
(lista produselor soft  protejate ORDA se ataşează ca Anexa 5.3.) 

Total  punctaj  cap. 5.3:  
 
5.4.  Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri 
tehnice, noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar 
            5.4.1. Număr de studii , etc                                                                                 x 5 
                                                 
 



(lista studiilor, procedurilor, etc., grupate pe ani, va fi ataşată ca Anexa 5.4) 
 Total  punctaj  cap. 5.4:  

                                                                                    Total punctaj  cap. 5 :                5 
 
6. Prestigiul profesional pentru fiecare cercetator 
 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                                      x 20 
Nr.crt./An      Nume Titlul revistei/editurii 
   
      

6.2. Membri in colectivele de redacţie ale  revistelor recunoscute naţional  
(din categoria B in clasificarea CNCSIS) 

Număr de prezenţe:            x 10 
Nr.crt./An       Nume  
   
     

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

6.4. Premii naţionale (ale Academiei Române, CNCSIS,  altele ): 
 Număr de premii:          1 x 10 
Nr.crt.     Nume Premiul Anul 

1 Aliaje nenobile 
realizate prin 
metalurgia 
pulberilor utilizate 
in protetica dentara 

Matnantech 2005 

    
             

6.5.  Conducător de doctorat: 
 Număr de conducători de doctorat :          x 10 
Nr.crt.     Nume 
  
   

6.6. Daca sunteţi doctor in ştiinţe sau nu                                                         x 10 
 
Total punctaj  cap.6 :                                      10      

                                                   Total punctaj cap. 4+5+6 :                                      45 
 
Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea 
(în perioada pentru care se face evaluarea): 



• contracte de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice, respectiv din 
fonduri private 

• contracte de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice, respectiv din fonduri 
private 

Contract nr. 234(406)/2004”Aliaje nenobile realizate prin metalurgia pulberilor, 
utilizate in protetica dentara”, program MATNANTECH 
finalizat in 2006 . In anul 2005 venit 10.000 RON . 

• activitaţi economice (servicii, microproducţie) 
Venit realizat 2005: 65.645 RON 
Venit realizat 2006: 65.072 RON 
Venit realizat 2007: 74.455 RON 

8. Resursa umană de cercetare (situaţia va fi prezentată pe ani si pe       categorii, i.e. 
CSI, CSII,….,personal auxiliar) 

2005 – 1 CS III 
2006 – 1 CS III 
2007 – 1 CS III 
    9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare 

• Laboratoare de cercetare-dezvoltare 
Un laborator de cercetare dezvoltarea . 

• Lista echipamentelor performante achiziţionale in ultimii zece ani 
- Presa hidraulica – 63 tf 
- Instalatie de atomizare pulberi metalice 

Anexa 4.1 
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Anexa 4.3 - Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor 
 
Nr.crt Produs/serviciu/tehnologie Contract Firma care 

utilizeaza 
tehnologia 

An 

1 Tehnologie  realizare prin 
metalurgia pulberilor a 
aliajelor nenobile, utilizate 
in protetica dentara 

Contract de 
cercetare 
nr.234(406)/2004-
„Aliaje nenobile 
realizate prin 
metalurgia 
pulberilor, 
utilizate in 
protetica 
dentara”, 
program 
MATNANTECH 

S.C. REDNEX 
IMPORTEXPORT 
SRL 

2 Tehnologie de obtinere 
prin atomizare, pulberi 
metalice de aliaj dentar tip 
GAUDENT 

Contract de 
cercetare 
nr.234(406)/2004-
„Aliaje nenobile 
realizate prin 
metalurgia 
pulberilor, 
utilizate in 
protetica 
dentara”, 
program 
MATNANTECH 

S.C. REDNEX 
IMPORTEXPORT 
SRL 

2006 

 
Anexa 5.1- Lista lucrărilor 
 
Nr.crt Titlu lucrare Autori Revista 
1 Influenta unor factori 

tehnologici asupra structurii 
si proprietatilor compozitelor 
macroeterogene 

S.Stavarache, 
N.Stan, 
G.Mihail 

Revista de turnatorie nr. 11-
12 -2004 (aparuta in 2005) 
 

 
 

 
   04.02.2008                                                                                          Semnatura: 


