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Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători a Universității Tehnice din Moldova, în baza Cărții Europene a Cercetătorului și Codului de
conduită pentru recrutare a cercetătorilor a fost elaborată în cadrul proiectului 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Elevarea internaționalizării a învățământului
superior în Moldova” (Elevate), finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul programului Erasmus+, acțiunea cheie 2 - Consolidarea Capacităților in Domeniul
Învățămîntului Superior.
„Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană. Suportul financiar din partea Comisiei Europene pentru acest proiect nu constituie o andosare a conţinutului care reflectă
doar părerile autorilor, şi Comisia nu poate purta răspundere pentru orice mod de utilizare a informaţiei incluse în prezentul proiect de document.”
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Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători a
Universității Tehnice din Moldova, în baza Cărții Europene a Cercetătorului și Codului de
conduită pentru recrutare a cercetătorilor
Ca urmare a analizei situație curente la UTM a fost elaborat prezentul plan de acțiuni în vederea integrării UTM în spațiul european de cercetare.
PLAN DE ACȚIUNI
Nr.
crt.
1

Categorie
Aspecte etice și
profesionale

Acțiune
Controlul respectării normelor de etică,
deontologie profesională, valorilor culturale
naționale și universale.

Elaborarea fișei postului cercetătorului științific și
conducătorului de doctorat.

Adăugarea capitolului referitor la drepturile
proprietății intelectuale în contracte individuale
de muncă.

Stipularea punctului referitor la respectarea
principiului proprietății intelectuale și drepturilor
de autor în fișele postului cadrelor didactice,
cercetătorului științific și conducătorului de
doctorat.
Proiectul Regulamentului despre Managementul
Proprietății Intelectuale în concordanța cu
legislația națională și EU.

Responsabil

Termenul

Livrabile

Senatul UTM;
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității; Decanii
facultăților; Șefii de
departamente
Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investigații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității; Direcția
Investiagații Științifice
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității; Direcția
Investiagații Științifice;
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității; Direcția
Investiagații Științifice;

Permanent

Rapoarte Comisiilor de Management a
Calității din cadrul facultăților

2019

Elaborarea fișei postului cercetătorului
științific. Elaborarea fișei postului
conducătorului de doctorat

2019

Adoptarea contractului individual de
muncă

2019

Revizuirea fișelor de post

2020

Proiectul Regulamentului

Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători a
Universității Tehnice din Moldova, în baza Cărții Europene a Cercetătorului și Codului de
conduită pentru recrutare a cercetătorilor
Nr.
crt.

Categorie

Acțiune
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Responsabil

Termenul

Livrabile

Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Elaborarea și implemenntarea mecanismelor de
susținere a cercetătorilor ştiinţifici, cadrelor
știinţifico- didactice, doctoranzilor și a tinerilor
cercetători în conformitate cu legislația în vigoare
și regulamentele interne adoptate de Senatul
Universității Tehnice a Moldovei.

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale

Permanent

Familiarizarea cercetătorilor ştiinţifici şi cadrelor
știinţifico- didactice cu legislaţia în vigoare și
regulamentele interne adoptate de Senatul
Universității Tehnice a Moldovei privind protecţia
datelor cu caracter personal.

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale;
Decanii facultăților; Șefii de
departamente
Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale;
Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Seminare de informare despre organizarea
tehnicii securităţii vitale, normelor
antiincendiare şi igienico-sanitare la locul
de muncă.
Susținerea participării doctoranzilor la
evenimente științifice inernaționale.
Suport instituțional și finaciar necesar
finalizării doctoratului și postdoctoratului.
Stimularea depunerii cererilor de brevete
de invenții și a altor forme ale proprietății
intelectuale.
Stimularea și promovarea publicării
articolelor științifice în reviste cu impact
factor sau indexate în baze de
internaționale relevante, în monografii sau
capitole în cărți publicate în
internaționale.
Personalul didactico-științific familiarizat
cu legislaţia în vigoare și regulamentele
interne aprobate privind protecția datelor
cu caracter personal.

Monitorizarea respectării tehnicii
securităţii vitale, normelor antiincendiare şi
igienico-sanitare la locul de muncă.

Familiarizarea periodică a cercetătorilor cu
politici și strategii ale Universității Tehnice a
Moldovei, inclusiv cu mecanisme de promovarea,
susținerea și finațarea cercetărilor. Asigurarea
transparenței tuturor deciziilor și activităţilor, în
baza legislaţiei în vigoare cu plasarea informației
pe pagina web a Universității Tehnice a Moldovei.

Permanent

Personalul didactico-științific familiarizat
cu legislaţia în vigoare și regulamentele
interne aprobate.

Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători a
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Acțiune

Responsabil

Termenul

Livrabile

Monitorizarea permanentă a performanțelor și
rezultatelor de cercetare-dezvoltare-inovare din
cadrul proiectelor în derulare din cadrul UTM,
activității conducătorilor de doctorat, rezultatelor
cercetării prevăzute în sarcina ştiințifico-didactică
a personalului academic și a rezultatelor de
cercetare a doctoranzilor.
Evaluarea periodică a personalului implicat în
cercetare (cercetători ştiințifici, cadre științificodidactice, conducătorii de doctorat, doctoranzi)
în conformitate cu legislația în vigoare şi
regulamentele interne adoptate de Senatul
Universității Tehnice a Moldovei, în funcţie de
performanţele didactice, performanţele de
cercetare, participarea la viaţa academică, de alte
criterii prevăzute în regulamentul Universităţii.
Asigurarea unei cercetări deschise prin
dezvoltarea bazei de documentare proprii
(repozitoriului UTM) și asigurarea accesului online la baze de date recunoscute.
Crearea condițiilor de formare a platformelor adhoc de cercetare interdisciplinară, competitive în
vederea soluționării problemelor complexe.
Stimularea cercetării la UTM prin formularea
sarcinii ştiinţifico-didactice anuale a cadrelor
didactice și științifice pe baza rezultatelor
științifice anterioare și în conformitate cu
direcţiile strategice de cercetare a universităţii și
tematicilor de cercetare ale facultăților
/departamentelor.

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale;
Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Raportare periodică a activității de
cercetare în cadrul proiectelor și sarcinilor
științifico-didactice.
Raportare periodică a activității de
cercetare a doctoranzilor.

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice;
Directorii Școlilor Doctorale;
Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Elaborarea metodologiei de autoevaluare
a personalului academic.

Directorul bibliotecii UTM;
Direcția Tehnologia
Informației și Comunicații

Permanent

Lansarea și completarea cu lucrări a
repozitoriului

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice
Prorector pentru
cercetare și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice; Decanii
facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Formarea anual a câte o platformă de
cercetare interdisciplinară

Permanent

Aprobarea normativelor de ore/activitate
de cercetare ajustate.Sarcini individuale de
activitate ale cadrelor științifico-didactice.
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Condiții de lucru și
asigurări sociale
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Acțiune

Responsabil

Termenul

Livrabile

Promovarea și valorificarea eficientă a
proprietății intelectuale a UTM.
Asigurarea publicării și îmbunătățirea calității
articolelor științifice în revistele UTM: Journal of
Engineering Sciences și Journal of Social Sciences
Organizarea evenimentelor de popularizare a
rezultatelor în domeniul cercetării-dezvoltării și
inovării a UTM marcante în mediul economic și
social.

Direcția Investiagații Științifice

Permanent

Redactorul șef a revistei; Șefii
de departamente

Permanent

Prorectorul pentru cercetare
și doctorat; Direcția
Investiagații Științifice; Direcția
Tehnologia Informației și
Comunicații; Serviciul Relații
cu Publicul și Promovarea
Imaginii; Decanii facultăților;
Directorii de proiecte

Anual

Identificarea potențialilor consumatori a
proprietății intelectuale
Publicarea de către fiecare cadru
științifico-didactic anual a unei publicații în
revistele UTM.
Organizarea evenimentelor de
popularizare a rezultatelor de cercetare,
dezvoltare și inovare.

Direcția Investiagații Științifice

Permanent

Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității

Permanent

Decanii facultăților,
responsabilii pentru cercetare
la facultate

Permanent

Crearea cel puțin câte un centru /birou
studențesc de cercetare și proiectare la
facultate.

Prorector pentru cercetare și

Permanent

Revizuirea colecțiilor bibliotecii

Organizarea serviciului de evidentă, monitorizare
și protecție a proprietății intelectuale a UTM.
Respectarea legislaţiei naţionale în vigoare cu
asigurarea protecţiei juridice a cercetătorilor
știinţifice, și asigurarea condiţiilor echitabile şi
atractive de salarizare cu implementarea
dispoziţiilor adecvate şi echitabile de securitate
socială (inclusiv asigurarea de boală şi alocaţiile
parentale, dreptul la pensie şi indemnizaţia de
somaj) în baza contractelor individuale de muncă.
Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru
tineri, prin stimularea activitatii acestora
începând de la etapa studiilor la licență și
masterat
Optimizarea structurii și conținutului colecțiilor

Mediatizarea tuturor evenimentelor
științifice marcante
Promovarea în rețele de socializare și pe
site-ul UTM a tuturor activităților de
cercetare.
Evidentă permanentă a protecției
proprietății intelectuale
Revizuirea contractelor individuale de
muncă
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Nr.
crt.

Categorie

Acțiune

Responsabil

bibliotecii, în conformitate cu necesitățile
procesului de studiu și activitățile de cercetare.

doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Decanii facultăților;
Șefii de departamente
Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Direcția Tehnologia
Informației și Comunicații
Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice

Crearea unui sistem de monitorizare permanentă
a rezultatelor științifice, tehnologice și de inovare
atât a structurilor universitare implicate în
cercetare, cât și a cercetătorilor în parte.
Implementarea strategii de motivare și susținere
financiară și instituțională a cercetătorilor în
pregătirea, înaintarea și participarea în proiectele
de cercetare europene, cu parteneri străini sau în
rețele de cercetare internaționale.
Elaborarea și implemenntarea mecanismelor de
susținere a doctoranzilor. Suport instituțional și
finaciar necesar finalizării doctoratului și
postdoctoratului.
Dotarea laboratoarelor și centrelor de cercetare
cu echipament necesar și diseminarea informației
referitoare la echipamentul existent.
Acordarea sprijinului instituțional cadrelor
didactice și științifice cu performanțe înalte,
disemenarea și sigurarea transferului de
experiență.
Îmbunătățirea condițiilor de muncă prin
identificarea și alocarea spațiilor de birouri
necesare activității didactice și de cercetare.
Stimularea și promovarea publicării de
monografii, capitole în cărți publicate în edituri

Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Direcția
Managmentul Resurselor
Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Decanii facultăților;
Șefii de departamente
Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Decanii facultăților;
Șefii de departamente
Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații

Termenul
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Livrabile

Lansarea unui soft pentru evidența
rezultatelor activității științifice

Strategia de motivare și susținere
financiară și instituțională a cercetătorilor
în pregătirea, înaintarea și participarea în
proiectele de cercetare europene
Strategia de motivare și susținere
financiară a doctoranzilor

Permanent

Dotarea laboratoarelor și centrelor de
cercetare cu echipamente

Permanent

Acordarea sprijinului instituțional cadrelor
didactice și științifice. Organizarea
seminarelor științifice de disemenarea și
sigurarea transferului de experiență.
Alocarea spațiilor de birouri necesare
activității didactice și de cercetare

Permanent

Permanent

Suport instituțional și finaciar
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Universității Tehnice din Moldova, în baza Cărții Europene a Cercetătorului și Codului de
conduită pentru recrutare a cercetătorilor
Nr.
crt.

Categorie

Acțiune
internaționale și naționale.
Stimularea și promovarea publicării articolelor
științifice în reviste cu impact factor sau indexate
în baze de date internaționale relevante

3

Recrutare și selecție

Respectarea principiilor etice, transparente și
nediscriminatorii în procesul de recrutarea
resurselor umane.
Implementarea permanentă a măsurilor de
selectarea şi promovarea personalului didactic,
știinţifico-didactic și științific, precum și a
celorlalte categorii de personal din Universitate în
baza principiului egalităţii de şanse şi tratament,
eliminarea oricăror discriminări şi eliminarea
oricăror discriminări; princiupiului solidarităţii și
transparenței.
Angajarea personalului didactic și ştiinţificodidactic, pe un post vacant în baza cu prevederile
legislaţiei, cu asigurarea condițiilor favorabile de
muncă și asigurarea suportului grupurilor
dezavantajate.
Elaborarea și adoptarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurare a programelor de
post-doctorat din cadrul UTM.

Responsabil
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Termenul

Livrabile

Permanent

Suport instituțional și finaciar

Permanent

Raport

Decanii facultăților; Șefii de
departamente;
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității

Permanent

Raport

Decanii facultăților; Șefii de
departamente;
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității
Prorector pentru
cercetare și doctorat;
Director Școlii Doctorale;
Direcția Investiagații Științifice

Permanent

Raport

2019-2020

Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurare a programelor de postdoctorat din cadrul UTM.

Științifice; Decanii facultăților;
Șefii de departamente
Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Decanii facultăților;
Șefii de departamente
Direcția Managmentul
Resurselor
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Acțiune

Responsabil

Termenul

Livrabile

Elaborarea Regulamentului privind procesul de
recrutare a cercetătorilor.

Prorector pentru cercetare și
doctorat; Direcția Investiagații
Științifice; Direcția
Managmentul Resurselor;
Direcția Managmentul
Academic și Asigurarea
Calității
Direcția Managmentul
Resurselor; Direcția
Managmentul Academic și
Asigurarea Calității
Decanii facultăților; Șefii de
departamente; directorii de
centre de cercetare
Direcția Tehnologia
Informației și Comunicații

2019-2020

Regulamentului privind procesul de
recrutare a cercetătorilor

Permanent

Aprobarea și implementarea criteriilor de
evaluare a performanței profesionale

Permanent

Sporirea numărului de absolvenți atrași în
carieră de cercetare

Permanent

Actualizarea informației de pe pagina web
a UTM

Directorii
centrelor/laboratoarelor de
cercetare

Permanent

Sporirea numărului de persoane atrase în
activitățile de cercetare-inovare și
dezvoltare la UTM

Prorector pentru
cercetare și doctorat; Decanii
facultăților; Șefii de
departamente; directorii de
centre de cercetare

Permanent

Sporirea numărului de cadre didactice și
știinţifico-didactic intruite anual

Implementarea criteriilor de evaluare a
performanței profesionale a personalului, în
scopul promovării în cariera și recompensării
meritului în baza acestor criterii.
Implementarea permanentă a măsurilor de
atragere și menținere în carieră academică sau
cercetare a absolvenților valoroși și cadre tinere.
Utilizarea paginii web a instituției pentru
informarea candidaților despre derularea
concursului pe un post vacant.
Atragerea în activitățile de cercetare-inovare și
dezvoltare la UTM a diasporei, în special a
absolvenților UTM angajați în centre științifice
prestigioase de peste hotare.
Formare inițială și continuă a cadrelor didactice și
știinţifico-didactic, la nivel
universitar cu
identificarea și implementarea măsurilor de
stimulare a participării tuturor departamentelor
la procesul de formare continuă.
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Categorie
Training și
dezvoltarea
resurselor umane
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Acțiune

Responsabil

Termenul

Livrabile

Instituirea unei discipline opționale de
participarea AGEPI privind protecția proprietății
intelectuale, perfectării actelor de proprietate
intelectuală,
comercializarea
rezultatelor
cercetărilor protejate cu acte de protecție.
Organizarea și desfășurarea școlilor tematice (sau
introducerea disciplinelor facultative în școlile
doctorale) cu predarea metodelor moderne de
simulare computațională a proceselor, efectelor
întâlnite în procesele și tehnologiile inginerești.
Lansarea Repezitorului instituțional UTM și
asigurarea funcționării adecvate în scopul
asigurării accesului deschis la informația științifică
a cercetătorilor.

Direcția Investiagații Științifice,
Școala Doctorală

Anual

Instituirea disciplinei

Școala Doctorală

Anual

Organizarea Școlilor tematice

Direcția Investiagații Științifice,
Direcția Tehnologia
Informației și Comunicații

2019

Lansarea și completarea cu lucrări a
repozitoriului

Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Permanent

Direcția Investiagații Științifice,
Directorii Școlilor Doctorale
Direcția Investiagații Științifice,
Directorii Școlilor Doctorale
Direcția Investiagații Științifice;
Serviciul Relații Internaționale;
Directorii Școlilor Doctorale;
Decanii facultăților; Șefii de
departamente

Anual

Realizarea cursurilor opționale de limba
engleză. Mărirea ofertei de formare
lingvistică şi practică pentru personalul
academic.
Organizarea seminarelor de instruire cu
cercetătorilor, doctoranzii UTM
Sporirea numărului de propuneri de
granturi doctorale.
Sporirea numărului de mobilități a
cercetătorilor. Regulamentul de aprobare
a participării studenților, cercetătorilor,
cadrelor didactice în programe de
mobilitate.

Consolidarea capacităților lingvistice a
personalului didactic și științifico – didactic.

Dezvoltarea unui sistem de instruire continuă
pentru cercetare.
Sporirea eficienței pregătirii tinerilor cercetători
prin doctorat.
Sprijinirea și stimularea mobilităților în cercetare
a cadrelor științifice (stagii, conferințe, activități
de scurtă durată de cercetare în centre științifice
de prestigiu de peste hotare, etc.).

Permanent
Permanent

Planul de acțiuni de implementare a Strategiei de Resurse Umane pentru Cercetători a
Universității Tehnice din Moldova, în baza Cărții Europene a Cercetătorului și Codului de
conduită pentru recrutare a cercetătorilor
Nr.
crt.

Categorie
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Acțiune

Responsabil

Termenul

Livrabile

Organizarea seminarelor științifice organizate în
cadrul facultăților, departamentelor, centrelor de
cercetare cu scopul schimbului de experiență și
formare a colectivelor de cercetare inclusiv
interdisciplinară.
Promovarea implicării cercetătorilor de la UTM în
expertize internaționale (în consilii de redacție
ale revistelor indexate, membri ai Consiliilor
specializate, a Comisiilor de concurs, expertizare
a proiectelor internaționale, etc.)
Creșterea numărului de persoane implicare în
platforme și granturi internaționale de cercetare
(COST, ERASMUS +, etc.).

Decanii facultăților; Șefii de
departamente; Directorii de
centre de cercetare

Anual

Organizarea de seminare științifice în
fiecare subdiviziune

Prorector pentru cercetare și
doctorat

Permanent

Sporirea numărului de experți din cadrul
UTM

Prorector pentru
cercetare și doctorat; decanii
facultăților; Șefii de
departamente; Directorii de
centre de cercetare.

Permanent

Sporirea numărului de persoane implicare
în platforme și granturi internaționale de
cercetare

