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I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Metodologia de evaluare a Subdiviziunilor de cercetare (în continuare Metodologie) ale 

Universității Tehnice a Moldovei (în continuare UTM) este un instrument de măsurare și de 

stimulare a calității cercetării-dezvoltării-inovării (în continuare CDI) din aceste subdiviziuni. 

Metodologia intenționează să asigure evaluarea, la standarde internaționale, a calității cercetării 

subdiviziunilor de cercetare și creșterea capacității de obținere a rezultatelor științifice de înaltă 

performanță. 

2. Metodologia este elaborată în baza următoarelor prevederi cuprinse în: 

 Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259 din 15.07.2004 cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității Tehnice a Moldovei 2016-2020, 

aprobat la şedinţa Senatului din 27.09.2016, proces-verbal nr. 1; 

 Strategia Universității Tehnice a Moldovei în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării pentru 

perioada anilor 2019-2023, aprobată la ședința Senatului din 25.09.2018, proces-verbal nr. 

2; 

 Regulamentul privind activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare la Universitatea Tehnică a 

Moldovei, aprobat la ședință Senatului din 23.06.2020, proces-verbal nr. 10. 

 

II. EVALUAREA CERCETĂRII 
 

3. Evaluarea subdiviziunilor de cercetare din cadrul UTM, se efectuează la solicitarea acestora 

în vederea atestării capacității de a desfășura activități de CDI.  

4. Evaluarea subdiviziunilor de cercetare din cadrul UTM este obligatorie și se efectuează odată 

la 5 ani sau oricând există o solicitare în acest sens, în baza rezultatelor din ultimii 5 ani. 

5. Subdiviziunile nou-create sunt supuse primii proceduri obligatorii de evaluare internă după 5 

ani de activitate. 

6. Evaluarea subdiviziunii de cercetare se realizează de către o comisie de evaluare alcătuită din 

3 membri, componența căreia este aprobată de Consiliul Științific al UTM. În componența 

comisiei de evaluare va fi inclus un reprezentant al Consiliului Științific al UTM și un 

reprezentant al Direcției Investigații Științifice. 

7. Procesul de evaluare a subdiviziunilor de cercetare cuprinde următoarele etape: 
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8. a) Autoevaluarea, care se efectuează de către subdiviziunea de cercetare care solicită 

evaluarea, prin completarea Raportului de autoevaluare (Anexa 1);  

9. b) Evaluarea, care se efectuează prin analiza Raportului de autoevaluare, verificarea datelor 

conținute de acesta, precum și a datelor suplimentare solicitate;  

10. c) Elaborarea Raportului de evaluare de către Comisia de evaluare (Anexa 2), care se aprobă 

de Consiliul Științific. Decizia Consiliului Științific cu privire la atestarea capacității de 

cercetare sau neatestare (lichidare/absorbție) a Subdiviziunii este validată de Senatul UTM. 

11. Cererea pentru declanșarea procedurii de evaluare se depune de către solicitant Președintelui 

Consiliului Științific al UTM însoțită de Formularul de autoevaluare.  

12. Președintele Consiliului Științific convoacă Ședința Consiliului în cel mult 30 zile 

calendaristice la care se examinează cererea și se aprobă componența Comisiei de Evaluare.  

13. Membrii Comisiei de evaluarea realizează o analiză calitativă și cantitativă a Formularului de 

autoevaluare al subdiviziunii de cercetare timp de cel mult 10 zile lucrătoare, care va include 

o vizită de evaluare cu o durată de 1-2 zile. 

14. Subdiviziunea de cercetare supusă evaluării are obligația să pună la dispoziția Comisiei de 

evaluare toate documentele doveditoare necesare, solicitate de către acesta. 

15. Subdiviziunile de Cercetare care vor acumula peste 50 de puncte, se înscriu în Registrul unic 

al centrelor de cercetare care se întocmește și se păstrează la Direcția Investigații Științifice.  

16. Pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor și documentelor depuse de către 

subdiviziunea de cercetare răspunde Conducătorul subdiviziunii de cercetare. 

17. Anexela nr. 1 face parte integrantă din prezenta Metodologie. 

 

III. DISPOZIŢII FINALE 

 

18. Prezenta Metodologie se aprobă la Senatul Universității. 

19. Prezenta Metodologie poate fi modificată prin decizia Senatului Universității. 

20. Prezenta Metodologie intră în vigoare din data aprobării de către Senatul Universității. 
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Anexa 1 la Metodologia de evaluare a 

Subdiviziunilor de cercetare 

ale Universității Tehnice a Moldovei 

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE 

1. Datele generale de identificare a subdiviziunii de cercetare (SC): 

1.1. Denumirea subdiviziunii 

1.2. Adresa 

1.3. Conducătorul subdiviziunii 

1.4. Rechizite de contact (telefon, e-mail) 

1.5. Pagina web 

 

2. Structura subdiviziunii: 

2.1. Statutul subdiviziunii 

2.2. Planul de dezvoltare pentru perioada supusă evaluării 

2.3. Organigrama 

2.4. Statele de personal 

2.5. Tematicile științifice de bază ale subdiviziunii corelate cu direcțiile științifice ale UTM 

 

3. Activitatea subdiviziunii: 

3.1. O scurtă descriere a activității și celor mai importante rezultate obținute 

3.2. Formularul de autoevaluare completat pentru perioada evaluată, cu prezentarea documentelor 

doveditoare (ex.: lista publicațiilor, copia actelor de implementare, copia brevetelor, copia 

certificatelor de mobilitate etc.) 

3.3. Prezentarea altor informații, la discreția subdiviziunii 

3.4. Planul de lichidare a neconformităților și activitățile realizate de la ultima procedură de 

evaluare. 

 

4. Planul strategic de dezvoltare a subdiviziunii pentru următorii 5 ani 
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FORMULAR DE AUTOEVALUARE A SUBDIVIZIUNII DE CERCETARE 

perioada ______ - _______ 

 

I. Date de identificare ale subdiviziunii de cercetare (SC)/departamentului 

1.1. Denumirea: __________________________________________________________ 

1.2. Conducător: __________________________________________________________ 

1.3. Act de înființare: _____________________________________________________ 

1.4. Adresa: _____________________________________________________________ 

1.5. Telefon, fax: _________________________________________________________  

1.6. Pagina web, e-mail: ___________________________________________________ 

II. Criterii de evaluare 

 

NOTĂ: Punctajul maxim pentru fiecare criteriu și subcriteriu este de 100 puncte 

 

C1. RESURSE DISPONIBILE ȘI ATRASE ÎN CERCETARE (30%) 

 

C1.1. Resursa umană 

 

Nr. 

crt. 
Nume, prenume 

Data nașterii 

(ZZ.LL.AAAA) 

Grad / 

titlu 

științific 

Funcția 

Abilitat cu 

drept de 

conducător 

(da / nu) 

1.       

2.       

3.       

 

PC1.1 = (PGT * 0,2 + TC * 0,4 + DC * 0,4) * 100 / NCT, 

unde: 

PC1.1.– Punctaj acumulat pentru resursa umană; 

PGT – numărul de persoane cu grad / titlu științific; 

TC – numărul de tineri cercetători (de vârstă până la 35 de ani); 

DC – persoane abilitate cu drept de conducător. 

NCT – numărul de persoane angajate în funcții de cercetare și de deservire tehnică; 
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C1.2. Stagii de cercetare peste hotare și în țară a persoanelor angajate în SC 

 

Nr. 

crt. 

Numele, 

prenumele 

persoanei 

Țara Organizația 

Perioada  

Punctaj data 

început 

data 

sfârșit 

1.        

2.        

3.        

 Total punctaj stagii:  

 

- 20 puncte – pentru fiecare lună de stagiu peste hotare 

- 10 puncte – pentru fiecare lună de stagiu în țară 

 

PC1.2  = TPS/ NCT, 

 

unde: 

NCT – numărul de persoane din SC angajate în funcții de cercetare și deservire 

tehnică. 

TPS – total punctaj acumulat pentru stagii 

 

C1.3. Atragerea de fonduri în perioada evaluată 

(proiecte/granturi de cercetare naționale și internaționale câștigate, 

contracte științifice sau economice semnate) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea, 

cifrul/codul 

Numele, 

prenumele 

directorului de 

proiect/contractor 

Sursa de 

finanțare 

Volumul 

total alocat 

SC (mii lei) 

Volumul 

alocat în 

perioada 

evaluată 

(mii lei) 

1.      

2.      

3.      

 Total alocat în perioada evaluată   

 

PC1.3  = TAPE / 5 ani / NCT /2000, 

 

unde: 

TAPE – Total alocat în perioada evaluată 

NCT – numărul de persoane din SC angajate în funcții de cercetare și deservire 

tehnică. 
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C1.4. Echipament științific, inclusiv calculatoare (cu un cost > 5000 lei) 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea echipamentului 

Sursa de procurare/ 

obținere 

Costul 

(mii lei) 

1.     

2.     

 Costul total al echipamentului  
 

 

PC1.4  = CE / NCT / 1000, 

 

unde: 

CE – Costul total al echipamentului; 

NCT – numărul de persoane din SC angajate în funcții de cercetare și deservire 

tehnică. 
 

 

Formula de calcul al Punctajului pentru Criteriul 1. 

 

PC1 = (PC1.1 * 0,15 + PC1.2 * 0,25 + PC1.3 * 0,35 + PC1.4 *0,25 ) 

 

C2. PERFORMANȚĂ ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTATE 

TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (45%) 
 

C2.1. Publicarea rezultatelor obținute în cadrul SC 

 

Nr. 

crt. 
Tipul lucrării Puncte 

Număr 

lucrări 

Punctaj 

acumulat 

1.  Monografie editată peste hotare 10   

2.  Monografie editată în țară 8   

3.  Capitol în monografie sau culegere editată peste hotare 5   

4.  Capitol în monografie şi culegere editată în țară 4   

5.  Articole din reviste cu factor de impact mai mare 3 8   

6.  Articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9 7   

7.  Articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9 6   

8.  Articole din reviste cu factor de impact 0,01-0,09 5   

9.  Articole din alte reviste editate în străinătate 4   

10.  Articole din reviste naționale categoria A 4   

11.  Articole din reviste naționale categoria B 3   

12.  Articole din reviste naționale categoria C 2   

13.  Articole din alte reviste naționale  1   

14.  Articole în culegeri internaționale 4   

15.  Articole în culegeri naționale  2   

16.  Rapoarte publicate/ teze ale comunicărilor la congrese, 

conferințe, simpozioane, în culegeri internaționale 

2   

17.  Rapoarte publicate/ teze ale comunicărilor la congrese, 

conferințe, simpozioane, în culegeri naționale 

1   

18.  Brevete 2   

19.  Publicație la saloane de inventică apreciată cu medalie  1   

 Total PC2.1    
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C2.2. Activitatea de inovare 
 

Nr. 

crt. 

Produs/ 

Procedeu 

Locul 

implementare 

Costul 

implementare 

Anul 

implementare 

Codul 

proiect/ 

Nr contract 

Punctaj 

1.        

2.        

 Total PC2.2      

- 20 puncte – echipament/produs elaborat și implementat; 

- 10 puncte – procedeu/metodă elaborată și implementată. 

 

Formula de calcul al Punctajului pentru Criteriul 2 
 

PC2 = PC2.1 * 0,7 + PC2.2 * 0,3 
 

C3. MEDIUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ (25%) 

C3.1. Manifestări științifice organizate 
 

Nr. 

crt. 
Tipul manifestării Puncte Nr. 

Punctaj 

acumulat 

1.  Manifestare științifică internațională organizată 20   

2.  Manifestare științifică cu participare 

internațională / națională / școli de vară 

10   

3.  Seminar științific 5   

 Total PC3.1  
 

 

C3.2. Recunoașterea academică și contribuția angajaților SC la promovarea CDI 
 

Nr. 

crt. 
Tipul contribuției  Puncte Nr. 

Punctaj 

acumulat 

1.  Titlu de academician sau membru corespondent al 

academiei obținut peste hotare  

6   

2.  Titlu de academician sau membru corespondent al 

AȘM  

4   

3.  Președinte/Copreședinte al comitetului de 

organizare / științific / de program al manifestării 

științifice organizate  

4   

4.  Membru al comitetului de organizare / științific / de 

program al manifestării științifice organizate  

3   

5.  Editor al unei cărți / monografii editate în 

străinătate  

4   

6.  Editor al unei cărți / monografii editate în țară 3   

7.  Redactor șef / redactor șef adjunct / redactor 

responsabil / secretar al unei reviste de specialitate  

4   

8.  Membru al colegiului de redacție/ recenzent al unei 

reviste de specialitate 

2   

 Total PC3.2  
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C3.3. Teze de doctor/doctor habilitat susținute 

 

Nr. 

crt. 
Tipul tezei Puncte Nr. 

Punctaj 

acumulat 

1.  Teză de doctor habilitat susținută 20   

2.  Teză de doctor susținută 10   

 Total PC3.3  

 
 

Formula de calcul al Punctajului pentru Criteriul 3 
 

PC3 = (PC3.1 * 0,3 + PC3.2 * 0,3 + PC3.3 * 0,4)  

 

 

Punctajul total (PT) acumulat se calculează însumând punctajele ponderate 

obținute la toate 3 criterii: 

 

PT = PC1 * 0,30 + PC2 * 0,45 + PC3 * 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura conducătorului subdiviziunii de cercetare ________________________________ 
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Anexa 2 la Metodologia de evaluare 

a Subdiviziunilor de cercetare ale 

Universității Tehnice a Moldovei 

 

RAPORT DE EVALUARE 

1. Prezenta și calitatea documentelor doveditoare prezentate de subdiviziunea de cercetare: 

2. Concluzii generale: 

 2.1. Puncte tari 

 2.2. Recomandări 

2.3. Arii de îmbunătățire obligatorii 

3. Nivelul de realizare a criteriilor de evaluare 

 

Nr. 

crt. 
Criteriul 

Punctaj 

acumulat 

Punctaj 

ponderat* 

C1. Resurse disponibile și atrase în cercetare (35%)   

C2. Performanță în cercetarea științifică, dezvoltate 

tehnologică și inovare (45%) 

  

C3. Mediul de cercetare științifică (20%)   

Punctaj total ponderat:  

 

*Notă: În cazul acumulării unui punctaj ponderat mai mic de 50% la careva criteriu, se indică 

motivele 

 

4. Recomandarea finală către Consiliul Științific al UTM 

 

Membrii Comisiei de evaluare: 

 

Președinte: _______________________________________ Nume, prenume 

Membru: _________________________________________ Nume, prenume 

Membru: _________________________________________ Nume, prenume 

 


