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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu Strategia de reformare a activităţii de 

cercetare şi inovare în subdiviziunile UTM şi stipulează condiţiile de motivare a performanţei în 

cercetare a cadrelor titulare prin stabilirea unor adaosuri la salariu sub formă de supliment lunar 

şi adaos cu caracter unic. 

2. Suplimentul lunar la salariu 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 obţinute în anul calendaristic precedent. Adaosul cu caracter unic se 

acordă de regulă la sfârşitul anului calendaristic. 

3. Senatul adoptă decizia definitivă cu privire la condiţiile financiare de acordare a suplimentului la 

salariu în prima şedinţă a anului în baza informaţiei prezentate de Direcţia Investigaţii Ştiinţifice 

şi Direcţia Managementul Resurselor. 

4. Valoarea suplimentului individual şi lista persoanelor titulare UTM beneficiare pe parcursul 

anului se va stabili prin ordinul rectorului UTM. 

II. CRITERII DE ACORDARE ŞI METODOLOGIA 

DE CALCULARE A SUPLIMENTULUI LA SALARIU 

5. Adaosurile la salariu se acordă persoanelor titulare UTM pentru: 

 articole publicate în anul de referinţă în reviste ISI cotate în baza de date Thomson Reuters 

(Citation Journal Reports) cu factor de impact mai mare sau egal cu 0,5 calculat şi publicat 

pentru ultimii doi ani; 

 participarea cu succes la Saloanele de Inventică – medalii de aur, argint şi bronz obţinute în 

anul de referinţă; 

 activitatea de brevetare – brevete, solicitant al cărora este Universitatea Tehnică a Moldovei, 

obţinute în anul de referinţă. 

6. Pentru fiecare articol cu factor de impact, în funcţie de valoarea acestuia, se va stabili un 

supliment lunar după cum urmează: 

 factorul de impact mai mare sau egal cu 0,5, dar mai mic decât 10 – 500 lei; 

 factorul de impact mai mare sau egal cu 10 – 1000 lei. 

7. Pentru fiecare brevet de invenţie obţinut se va stabili un supliment lunar după cum urmează: 

 brevet de invenţie eliberat de organele respective ale R. Moldova – 250 lei; 

 brevet de invenţie eliberat de organele respective ale altor state – 500 lei. 
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8. Pentru rezultate remarcate la expoziţii şi saloane de inventică se va stabili un adaos cu caracter 

unic după cum urmează: 

 medalia de aur – 500 lei; 

 medalia de argint – 400 lei; 

 medalia de bronz – 300 lei. 

9. Suma recompensei per articol/brevet/medalie se va împărţi la numărul de (co)autori afiliaţi la 

UTM, astfel stabilindu-se suplimentul individual pentru numărul respectiv de articole/ 

publicate şi/sau brevete/medalii obţinute. 

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

nu este luat în considerare, chiar dacă este titular al UTM 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

11. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Senatul Universităţii. 

12. Prezentul Regulament poate fi completat sau modificat prin hotărârea Senatului Universităţii. 


