
Promovarea rezultatelor 
cercetării-inovării UTM
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CLASAMENTE INTERNATIONALE

ALE UNIVERSITĂŢILOR

• Câteva clasamente internaționale ale universităților

• QS Top Universities

• World University Rankings

• Center for World University Rankings

• UniRank

• Academic Ranking of World Universities

• Ranking WEB of Universities
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QS Top Universities
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QS Top Universities
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QS Top Universities

• QS World University Ranking

• Academic Reputation (40%)

• Employer Reputation (10%)

• Faculty/Student Ratio (20%)

• Citations per faculty (20%)

• International Faculty Ratio (5%)

• International Student Ratio (5%)

Metodologia de calcul

• QS World University Ranking by Subject 

• Academic Reputation

• Employer Reputation

• Research citations per paper 

• H-index
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Center for World University Ranking
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The World University Ranking
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Academic Ranking of World Universities



9

Ranking WEB of Universities
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UniRank
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IMPORTANŢA INCLUDERII UTM 

IN CLASAMENTE INTERNATIONALE

Atragerea unui număr 

mai mare de abiturienţi 

talentaţi, inclusiv de 

peste hotare

Ridicarea prestigiului 

UTM și avansarea în 

clasamentele 

internaționale
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Ce trebuie să facă cercetătorii UTM pentru a 

intra/avansa în clasamentele internaționale?

• Implicarea mai activă în activităţi de cercetare-inovare atât în 
cadrul proiectelor de cercetare, cât şi în cadrul orelor prevăzute în 
sarcina ştiinţifico-didactică astfel încât:

• Să publice mai multe lucrări științifice indexate în bazele de date 
internaționale Web of Science și Scopus, platforme de date 
internaționale Springer, ScienceDirect;

• Să breveteze mai multe rezultate inovative, inclusiv la nivel 
internațional;

• Să promoveze rezultatele cercetărilor în lume astfel încât să 
obțină mai multe medalii, premii, mențiuni;

• Să participe în mai multe proiecte de cercetare internaționale.
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Acţiuni întreprinse de UTM pentru 

motivarea personalului ştiințifico-didactic

• Spor lunar la salariu în 2019 pentru rezultate obținute în 2018 (Hot. Senatului 
UTM din 23.04.2019):

• Articole publicate în reviste cotate ISI în baza de date Web of Science:
• În reviste cu IF între 0,5 și 10,0 – 1000 lei / per articol / lunar;
• În reviste cu IF egal sau mai mare de 10,0 – 2000 lei / per articol / lunar;

• Participarea cu succes la Saloanele de Inventică – medalii de aur, argint și bronz 
obținute în anul calendaristic precedent:

• Medalia de aur – 500 lei;
• Medalia de argint – 400 lei;
• Medalia de bronz – 300 lei.

• Activitatea de brevetare – brevete obținute în anul calendaristic precedent –
750 lei / per brevet/lunar;

• Pentru implementări ale rezultatelor științifice în producere în cadrul 
proiectelor de transfer tehnologic sau economice – conducătorului de proiect i 
se va stabili un suport unic în mărime de 5% din valoarea proiectului;

• Suma este divizată la numărul autorilor afiliați UTM;
• În cazul în care autorul nu a indicat afilierea UTM, acesta nu este luat în 

considerare, chiar dacă este salariat al instituției.
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Baza de date WEB OF SCIENCE (1)

• Este una dintre cele mai importante surse de documentare

ştiinţifică la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este de a 

oferi informaţii despre recunoşterea ştiinţifică a articolelor ştiinţifice

şi de identificare a noilor tendinte şi tehnologii la nivel mondial.

• Este autoritatea recunoscută pentru evaluarea factorului de impact 

(IF) al revistelor ştiinţifice, creat în colaborare cu prestigiosul

Institute for Scientific Information (ISI) din Philadelphia, SUA.

• Până în 2016 WoS aparținea și era menținut de Thomson Reuters. 

Din 3 octombrie 2016 sistemul este gestionat de Clarivate 

Analytics.

• Oferă acces la rezumatele articolelor a peste 12,200 reviste

ştiinţifice şi 160,000 de conferinţe ştiinţifice din 256 de discipline şi

peste 30.000 de cărţi.

• Personalul științifico-didactic al UTM poate accesa baza de date 

WoS solicitând date de acces la Biblioteca UTM. 
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Baza de date WEB OF SCIENCE (2)

Clasificarea revistelor în WoS – Journal Impact Factor

Este publicat anual în Journal Citation Reports (JCR) în iunie pentru anul 

precedent - https://www.annualreviews.org/about/impact-factors

https://www.annualreviews.org/about/impact-factors
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Baza de date SCOPUS (1)

• Scopus este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format 

online gestionată de Elsevier. 

• Utilizează ca instrument de evaluare indicele Hirsch care permite 

evaluarea autorilor şi instituţiilor academice în baza raportului dintre 

articolele publicate şi numărul de citări primite.

• Un abonament la platforma SCOPUS oferă acces la:
• Peste 21.100 reviste ştiinţifice internaţionale, publicate la peste 

5000 de edituri internaţionale, 

• Peste 20.000 reviste peer-reviewed (inclusiv 2,600 reviste Open 

Access), 

• 400 de publicaţii comerciale, 

• 370 serii de cărţi (peste 830.000 de înregistrări), 

• 5.5 milioane de articole de la Conferinţe internaţionale, 

• 69 milioane de înregistrări

• Interoperabilitate cu ScienceDirect, Engineering Village si Reaxys.
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Baza de date SCOPUS (2)

Clasificarea revistelor în SCOPUS – Scientific Journal Ranking 

este accesibilă pe pagina Scimago Journal & Country Rank -

https://www.scimagojr.com/journalrank.php\

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Google Scholar

• Google Scholar (GS) este un sistem (motor de căutare, bază de date) 

disponibil gratuit, care oferă căutare de publicații științifice în mai multe 

discipline și surse: articole, teze, cărți, rezumate și opinii ale instanțelor, 

de la edituri academice, societăți profesionale, repozitorii online, 

universități și alte site-uri web. 

• GS permite gestionarea propriei pagini / profil, selectarea publicațiilor în care 

sunteți coautor sau adăugarea manuală a propriilor publicații.

• Pentru fiecare utilizator sunt afișați mai mulți indicatori bibliometrici pentru 

întreaga perioada și pentru ultimii 5 ani, și anume:

• Numărul de citări

• h-Index

• i10-index
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DOI - Digital Object Identifier 

• DOI – identificator persistent interoperabil care se atribue unei entități pentru identificarea 

acesteia în rețeaua digitală.

• DOI poate fi atribuit oricărei entități (fizice, digitale sau abstracte) în primul rând pentru a fi 

partajat în comunitatea de utilizatori de interes comun sau pentru administrarea dreptului de 

proprietate intelectuală. 

• Pentru verificarea unui DOI puteți utiliza sistemul http://www.doi.org/

http://www.doi.org/
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Accesul Deschis (Open Access) 

Accesul Deschis este accesul online, gratuit la conținutul științific, 
cu restricții limitate privind drepturile de autor și de licențiere.

Avantaje:

• Liber pentru toți. 

• Creșterea numărului de cititori. 

• Impact de citare mai mare. 

• Costuri reduse de publicare.

• Timp mai scurt de procesare a publicațiilor. 

• Accesul cercetătorilor din țările în dezvoltare.

Sursa: CUCIUREANU, Gheorghe, COJOCARU, Igor et al. Știința deschisă în Republica
Moldova: Studiu. Chişinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 
2018, 264 p. ISBN 978-9975-3220-3-4, eISBN 978-9975-3220-4-1.

https://zenodo.org/record/1468418
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Ce înseamnă să citaţi o sursă?

Citarea în cazul unei lucrări scrise: 

• Înseamnă să menţionaţi pe parcursul lucrării de unde provin informaţiile

folosite; 

• Înseamnă să oferiţi informaţii complete cu privire la sursă, într-un format 

adecvat (autor, titlu, dată etc.) ca referinţă bibliografică, dar şi ca notă de 

subsol. 

De ce trebuie citate sursele? 

• Pentru a le demonstra cititorilor dvs. că aţi realizat cercetarea; 

• Pentru a le acorda altora meritul pentru munca depusă; 

• Pentru a indica cititorilor surse ce pot fi utile pentru ei; 

• Pentru a le permite cititorilor să verifice sursele în cazul în care mai au 

întrebări cu privire la subiect. 

Ce surse trebuie citate? 

• Sursele în versiune tipărită: cărţi, articole, reviste – orice material tipărit; 

• Sursele în versiune elctronică: paginile de Internet, articolele în versiune on-

line, articole din baze de date etc. 

• Imagini, grafice, tabele, ilustraţii, fotografii.
Sursa: http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-
sectiuni/392/ce_20este_20plagiatul.pdf

http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/392/ce_20este_20plagiatul.pdf
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Citarea irelevantă și autocitarea

Impactul unei publicații este apreciat după numărul de citări al acestei 

publicații. 

Autocitarea și citarea irelevantă sunt cele mai frecvente metode de fraudă

în mediul universitar.

• Autocitarea este citarea propriilor lucrări pentru ridicarea impactului 

publicației. Totuși, în unele cazuri autocitarea este argumentată și se 

face pentru a reaminti lucrările anterioare ale autorului, care stau la 

baza lucrării actuale.

• Citare irelevantă. Există reviste care sunt în „cartel” cu reviste de 

același tip, care se citează reciproc fără necesitate științifică, doar ca 

să-și crească Factorul de Impact (IF) – metoda „Suveică”. 

Sursa: https://pressone.ro/metoda-suveica-in-cercetare-retea-de-reviste-care-se-
citeaza-intre-ele/

https://pressone.ro/metoda-suveica-in-cercetare-retea-de-reviste-care-se-citeaza-intre-ele/
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Plagiatul și autoplagiatul

Plagiatul înseamnă folosirea cuvintelor, ideilor sau figurilor create de alte

persoane fără a menţiona sursa sau proprietatea intelectuală a respectivilor autori

asupra datelor mai sus menţionate, cu alte cuvinte asumarea de către o persoană

a unor informaţii care nu îi aparţin.

Autoplagiatul este expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, 

inclusiv în format electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, 

teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format 

electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a 

face trimitere la sursele originale. 

Folosirea într-un manuscris a unor idei, informaţii dintr-o altă lucrare publicată

presupune: 

• Încadrarea acestora între ghilimele, urmate de menţionarea exactă a sursei;

• Parafrazarea acestora şi menţionarea obligatorie a sursei. 

În cazul tabelelor, figurilor sau graficelor aparţinând unor alte persoane, trebuie de 

asemenea citată sursa şi cerut acordul scris al acestora (autor sau editor). 

Sursa: http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/392/
ce_20este_20plagiatul.pdf

http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/392/ce_20este_20plagiatul.pdf
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Cu ce trebuie de început?

• Indicarea corectă în lucrări a afilierii: 

• Universitatea Tehnică a Moldovei

• Technical University of Moldova

• Indicarea în lucrările publicate a adresei electronice (e-

mail) corporative: prenume.nume@subdiviziunea.utm.md

• Monitorizarea individuală a rezultatelor obținute:

• Crearea / editarea profilului Google Scholar

• Crearea / editarea profilului ORCID

• Indicarea corectă a citărilor / referințelor;

• Evitarea plagiatului şi autoplagiatului inutil.

mailto:prenume.nume@subdiviziunea.utm.md
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/06/GHID-Google-Academic.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2019/06/GHID-ORCiD.pdf
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Journal of Engineering Science
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Journal of Social Sciences
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Extras din Hotărârea Senatului UTM 

din 23.04.2019

Cu privire la modificarea Regulamentului UTM de organizare şi 

desfăşurare a studiilor doctorale

1.A modifica articolul 23, p.2c din „Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a studiilor doctorale” în următoarea redacţie:

Publicarea a 5 articole la tema tezei de doctorat, inclusiv 2 articole de 

fond în reviste ştiinţifice cu recenzenţi (din lista revistelor internaţionale 

cotate ISI, revistelor din străinătate recunoscute şi revistelor din 

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice). Volumul total al publicaţiilor 

ştiinţifice – cel puţin 2,0 coli/autor, inclusiv 0,5 coli/autor în una din 

revistele UTM (Journal of Engineering Science sau Journal of Social 

Sciences).

2.Prezenta modificare intră în vigoare începând cu 1 noiembrie 2019.
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Vă mulțumesc pentru atenție.

rodica.cujba@adm.utm.md

mailto:rodica.cujba@adm.utm.md

