
                     

 

Anexa 2 la Metodologia cu privire la stabilirea sporului pentru performanță personalului din IP 

„Universitatea Tehnică a Moldovei” a fost elaborat în cadrul proiectului "MINERVA-

Strengthening Research Management and Open Science Capacities of HEIs in Moldova and 

Armenia" (n/r.: 597912-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), cofinanțat de Uniunea 

Europeană prin programul Erasmus+, acțiunea cheie 2 Consolidarea Capacităților în domeniul 

Învățământului Superior. 

"Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestui document nu constituie o aprobare a 

conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere 

pentru orice utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în aceasta." 

  



Anexa nr. 2 

la Metodologia cu privire la stabilirea sporului 

pentru performanță personalului din IP 

„Universitatea Tehnică a Moldovei”  

Aprobată la ședința Senatului UTM din 

22.02.2021 

Evaluarea performanței în activitatea de cercetare şi inovare  

1.1. Sporul pentru performanță în activitatea de cercetare-inovare se acordă pentru rezultate 

marcante în domeniul cercetare şi inovare pe parcursul unui an calendaristic şi se aplică pe 

parcursul anului curent, începând cu data de 01 ianuarie, pentru rezultatele obținute în anul 

calendaristic precedent. 

1.2. Sporul pentru performanță în activitatea de cercetare-inovare se acordă salariaților UTM 

pentru: 

Nr. 

d/o 

Indicator Forma de 

achitare a 

sporului 

Spor 

1.  Lucrări științifice indexate în bazele de 

date Web of Science în surse fără IF 

sau Scopus (articole în reviste, lucrările 

conferințelor; cărți sau capitole în 

carte)  

Lunar 500 lei 

2.  Lucrări științifice publicate în reviste 

cu IF indexate în baza de date Web of 

Science: 

Lunar IF 0,01 – 0,49 – 1000 lei 

IF 0,5-0,99 – 1500 lei 

IF 1,0-4,99 – 2000 lei 

IF 5,0-9,99 – 3000 lei 

IF 10,0-14,99 – 4000 lei 

IF ≥ 15 – 5000 lei 

3.  Citări în anul evaluat în Google Scholar Lunar 10-100 citări – 4 lei per citat 

> 100 citări – 400 + (nr. de citări 

– 100) x 2 lei 

4.  Brevete obținute la Oficiile de 

Patentare Trilaterale (EPO, JPO, 

USPTO) 

Lunar 5000 lei 

5.  Brevete obținute la oficiile de patentare 

naționale din alte țări 

Lunar 1500 lei 

6.  Brevete obținute la AGEPI Lunar 1000 lei 

7.  Medalii obținute la saloanele de 

inventică pentru lucrări protejate cu 

brevete de invenție.  

Unic 500 lei med. de aur 

400 lei med. de argint 

300 lei med. de bronz 

1.3. Valoarea per articol/brevet/medalie se va împărți la numărul de (co)autori afiliați la 

U.T.M., astfel stabilindu-se sporul de performanță individual pentru numărul respectiv de 

articole publicate/brevete/medalii obținute pentru fiecare salariat.  

1.4. În cazul în care în articolul publicat nu este indicată afilierea la UTM, (co)autorul respectiv 

nu este luat în considerare, chiar dacă este salariat al instituției. 

1.5. În cazul în care titularul brevetului de invenție nu este UTM, sporul pentru performanță nu 

se va achita 

1.6. Pentru acordarea sporului pretendentul va prezenta rezultatele de performanta menționate 

mai sus obținute în anul precedent cu confirmarea prin copii sau linkuri URL Superiorului 

pentru cercetare de la Facultate până la 10 ianuarie al anului, care în termen de trei zile 

lucrătoare le va transmite Direcției Investigații Științifice (DIŞ).  

1.7. Valoarea sporului individual şi lista persoanelor beneficiare pe parcursul anului se va 

stabili prin ordinul rectorului UTM în baza demersului prezentat de DIŞ. 


