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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1. Regulamentul în cauză stabilește procedura de organizare, desfășurare, finanțare, evaluare, 

valorificare și diseminare a activității de cercetare-dezvoltare-inovare la Universitatea Tehnică a 

Moldovei (în continuare UTM). 

2. Activitatea de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare, proiectare, transfer 

tehnologic, consultanță științifică și expertiză, denumită în continuare activitate de cercetare-

dezvoltare-inovare (în continuare CDI) este o componentă fundamentală a activității 

personalului științifico-didactic al UTM și are un rol determinant în aprecierea performanței 

profesionale și a prestigiului personalului academic. 

3. Activitatea de CDI stă la baza procesului de învățământ superior, care asigură formarea de 

resurse umane înalt calificate, constituie o obligație profesională și se desfășoară în concordanță 

cu prevederile specifice 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; 

 Legea privind dreptul de autori și drepturile conexe, nr. 139 din 02.07.2010; 

 Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin 

HG nr. 381 din 01.08.2019; 

 Carta Universității Tehnice a Moldovei, aprobată la ședința Senatului UTM din 

26.05.2015; 

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

2020, aprobat la şedinţa Senatului din 27.09.2016; 

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

pentru perioada anilor 2019-2023, aprobată la ședința Senatului din 25.09.2018; 

 Regulamentul intern al UTM, ultima modificare aprobată la ședința Senatului din 

25.06.2019, proces-verbal nr. 11; 

 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției Investigați Științifice la 

Universitatea Tehnică a Moldovei, aprobat la ședința Senatului din 31.01.2017, proces-

verbal nr. 5; 

 Prezentul Regulament. 

4. UTM face parte din Sistemul național de CDI ca instituție de învățământ superior acreditată, 

promovează și susține excelența, interdisciplinaritatea și competiția în domeniu. 
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5. Activitatea de CDI din cadrul UTM se desfășoară în concordanță cu strategiile și direcțiile 

prioritate la nivel național, regional și internațional, precum și strategia la nivel instituțional. Prin 

desfășurarea activității de CDI se au în vedere: creșterea contribuției UTM la dezvoltarea 

cunoașterii; creșterea performanței specialiștilor-ingineri pregătiți în cadrul UTM pentru 

economia națională; creșterea contribuției UTM la rezolvarea prin abordări științifice a 

problemelor cu care se confruntă societatea; creșterea vizibilității UTM la nivel național, 

regional și internațional. 

6. UTM se angajează să promoveze, să susțină, să dezvolte și să stimuleze logistic și financiar 

activitatea de CDI prin: 

 gestionarea corectă și eficientă a fondurilor destinate activității de CDI; 

 încheierea acordurilor de colaborare, parteneriatelor cu mediul de afaceri și social la nivel 

național, regional și internațional; 

 participarea la elaborarea strategiilor și planurilor instituționale, naționale, regionale de 

dezvoltare a CDI; 

 promovarea unui sistem de stimulare a activității de CDI; 

 valorificarea și diseminarea rezultatelor activității de CDI. 

7. În sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni și termeni: 

 Direcția Investigați Științifice este subdiviziunea UTM care coordonează activitățile de 

CDI în cadrul Universității, fiind subordonată prorectorului pentru cercetare și doctorat. 

 Departamentul în cadrul UTM este o subdiviziune structurală fundamentală a UTM, care 

organizează și coordonează activitatea de învățământ și cercetare științifică în domenii 

academice specifice. 

 Centrul de cercetare este entitatea structurală compusă din cel puțin 3 laboratoare de 

cercetare. 

 Laboratorul de cercetare este entitatea structurală care are în state cel puțin 3 unități de 

cercetare. 

 Subdiviziunea de cercetare se consideră: centrul sau laboratorul de cercetare, subordonat 

Direcției Investigații Științifice sau Facultății/Departamentului. 

 

II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE LA UTM 

8. Activitatea de CDI la UTM se desfășoară individual sau în colective și grupe de cercetare în 

cadrul departamentelor sau subdiviziunilor de cercetare. 
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9. Subdiviziunile de cercetare se pot constitui în facultăți/departamente sau la nivelul 

universității, pe o perioadă determinată sau nedeterminată. Înființarea, organizarea și 

funcționarea unei noi subdiviziuni de cercetare se inițiază: 

 la nivelul universității - la propunerea și cu avizul Consiliului științific al UTM, 

 în cadrul facultății la propunerea Consiliului Facultății cu avizul Consiliului științific al 

UTM, 

 în cadrul departamentului la propunerea Ședinței Departamentului, a Consiliului 

Facultății și cu avizul Consiliului Științific al UTM. 

10. Pentru instituirea unei Subdiviziuni de cercetare urmează a fi prezentate spre examinare 

Consiliului Științific următoarele acte: 

 Regulamentul Subdiviziunii de cercetare; 

 Planul de dezvoltare a Subdiviziunii de cercetare pentru următorii 5 ani, care va include 

direcțiile de cercetare bine definite și corelate cu Strategia UTM în domeniul Cercetării-

Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2019-2023 și rezultatele scontate; 

 Organigrama Subdiviziunii de cercetare; 

 Statele de personal; 

 Site-web sau pagină-web dedicată. 

11. Decizia de instituire a Subdiviziunii de cercetare este aprobată de Senatul Universității, cu 

avizul Consiliului Științific al UTM. 

12. Subdiviziunile de cercetare sunt structuri fără personalitate juridică și trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

a) Conducătorul subdiviziunii trebuie să fie o personalitate științifică recunoscută pe plan 

național și internațional (să posede titlul de doctor/doctor habilitat; publicații de valoare 

în reviste științifice naționale și internaționale de specialitate; vechime în muncă în 

domeniu de cel puțin 5 ani și experiență managerială); 

b) Să dispună de o bază materială proprie și corespunzătoare tematicii de cercetare. 

13. Subdiviziunile de cercetare cuprind: cadre ştiinţifico-didactice, cercetători științifici, ingineri, 

doctoranzi, studenți ai ciclului I și II, alte categorii de personal, care sunt incluse în statele de 

personal. Activitatea de CDI se desfășoară în cadrul unui plan de cercetare colectiv și 

individual, care se întocmește anual și se aprobă de Consiliul Facultății (pentru subdiviziunile 

constituite în facultăți/departamente) sau de Consiliul științific (pentru subdiviziunile 

constituite la nivelul universității). Un exemplar al planului de cercetare a subdiviziunii de 

cercetare se transmite Direcției Investigații Științifice. 
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14. Subdiviziunea de cercetare este supusă procedurii obligatorii de evaluare internă, în baza 

Metodologiei de evaluare a Subdiviziunilor de cercetare ale Universității Tehnice a Moldovei. 

 

III. FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

15. Finanțarea activității de CDI se asigură din: 

 proiecte de cercetare și inovare obținute în urma concursurilor naționale, bilaterale sau 

internaționale; 

 granturi naționale și internaționale; 

 fonduri atrase de la agenții economici, administrații publice centrale și locale; 

 fonduri acordate de la fundații, organizații necomerciale; 

 alte fonduri constituite conform legii. 

16. Subdiviziunile de cercetare au obligația de a atrage fonduri prin participarea la competiții de 

proiecte/granturi, din cadrul unor programe naționale și internaționale, precum și de la agenții 

economici, fundații etc. 

17. Pentru finanțarea activității de CDI, subdiviziunile de cercetare pot să se asocieze cu alte 

subdiviziuni de cercetare din instituții, asociații, institute de cercetare, societăți comerciale din 

țară și străinătate, pe bază de acorduri de parteneriat sau contracte, cu precizarea clară a 

obligațiunilor și drepturilor care revin fiecărei părți. 

18. Indiferent de sursa din care s-a creat infrastructura subdiviziunii de cercetare, aceasta este 

proprietatea UTM și poate fi utilizată de întreaga comunitate academică a UTM. 

19. Subdiviziunile de cercetare sunt responsabile să prezinte operativ Direcției Investigații 

Științifice a informației cu privire la procurarea/dotarea cu echipament de cercetare.  

20. Direcția Investigații Științifice va acorda asistență în pregătirea și depunerea propunerilor de 

proiecte și va asigura monitorizarea derulării tuturor proiectelor de cercetare şi inovare, 

conform legislației în vigoare. 

 

IV. VALORIFICAREA ȘI DISEMINAREA ACTIVITĂȚII 

DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

21. Rezultatele obținute în cercetarea științifică se concretizează, în principal, prin: articole 

științifice publicate în reviste de specialitate ori volume; monografii, tratate, antologii, studii; 

brevete de invenții; implementări de tehnologii, metode, produse cu drept de proprietate 
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intelectuală, produse informatice, obiecte fizice, alte produse similare asimilate activității de 

CDI. 

22. Raportul anual privind activitatea CDI, inclusiv cea prevăzută în cadrul sarcinii științifico-

didactice se prezintă: 

a) Individual - la ședința Departamentului sau Subdiviziunii de cercetare; 

b) Al Departamentului sau Subdiviziunii de cercetare din cadrul Facultății – la ședința 

Consiliului științific al Facultății; 

c) Al Facultății sau Subdiviziunii de cercetare creat la nivelul Universității – la ședința 

Consiliului științific al UTM; 

d) Integral – la ședința Senatului UTM. 

23. Raportul semestrial și anual privind realizarea proiectelor de cercetare și transfer tehnologic va 

fi prezentat la ședința Consiliului Științific al UTM. 

24. În cadrul proiectelor de cercetare, rezultatele cercetării aparțin UTM și urmează a fi înregistrate 

în sistemul de monitorizare a activității de CDI a UTM (cris.utm.md). 

25. Rezultatele obținute din alocații publice (proiecte naționale și internaționale) urmează a fi 

plasate în acces deschis. Rezultatele obținute din alocații private pot fi plasate în acces deschis 

conform clauzelor contractuale. 

26. În cazul în care informaţiile utilizate şi/sau rezultatele cercetării sunt supuse unor restricţii de 

confidenţialitate, acestea se vor regăsi în cadrul unui acord și vor fi strict respectate. 

27. Studenții pot beneficia de drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele 

obținute prin activitățile de CDI, conform legislației în vigoare, Cartei universitare și 

eventualelor contracte între părți. 

28. În cazul când un rezultat de cercetare care aparține total sau parţial UTM este publicat, UTM 

trebuie să fie menţionată ca afiliere. Adresa de e-mail utilizată obligatoriu trebuie să fie cea 

corporativă (pe domeniul utm.md). 

29. Un cadru științifico-didactic sau cercetător, care lucrează concomitent în cadrul UTM și într-o 

entitate externă, la publicarea rezultatelor poate să indice afilierea dublă, indicând pe prim loc 

organizația cu angajare de bază. 

30. În cadrul UTM cadrele științifico-didactice și cercetătorii pot breveta rezultatele deosebite. 

UTM, în calitate de solicitant, va asigura consultanța necesară și asigurarea financiară, în limita 

bugetului, a taxelor aferente brevetării numai în cazul în care UTM va fi titularul brevetului. 

31. UTM sprijină ridicarea nivelului științific al personalului științifico-didactic şi oferă spor la 

salariu pentru rezultate performante obținute în activitatea de CDI la UTM conform Anexei 2 la 
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Metodologia cu privire la stabilirea sporului pentru performanță personalului din IP 

„Universitatea Tehnică a Moldovei”. 

32. Exploatarea unor rezultate ale cercetării poate fi pusă în practică prin crearea unor entități de tip 

start-up / spin-off sau prin realizarea unui transfer tehnologic direct în mediul economic. 

33. UTM asigură condiţiile pentru publicarea de carte științifică, inclusiv a seriilor de monografii, 

conform planului editorial anual aprobat de Consiliul de Administrare al UTM. 

34. UTM stimulează şi recompensează excelența individuală şi de echipă. Formele de stimulare şi 

susţinere a cadrelor științifico-didactice, cercetătorilor şi studenților cu performanţe ştiinţifice şi 

de creație excepționale pot include: 

a) Finanțarea parțială, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a participării la 

evenimente de prestigiu internaţionale specifice domeniilor, desfăşurate în ţară şi în 

străinătate, în cazul publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice în culegeri indexate în baze 

de date recunoscute; 

b) Acordarea, pe bază de competiție, din fonduri proprii special constituite în acest scop, a 

unor granturi pentru efectuarea și finalizarea unor cercetări de valoare deosebită, inclusiv 

teze de doctorat; 

c) Stimularea internă a echipelor de cercetare pentru publicarea rezultatelor deosebite ale 

cercetării; 

d) Acordarea de diplome și distincții. 

 

V. NORMATIVE ADMINISTRATIVE 

35. Buna conduită în activitatea de CDI este stipulată în Anexa la Codul de etică și deontologie 

profesională al UTM, aprobat la ședința Senatului din 26.12.2019. 

36. Direcția Investigații Științifice gestionează proiectele de CDI și asigură consultanță pentru 

toate proiectele de cercetare, în toate etapele de derulare a acestora. 

37. Conducătorul de proiect este responsabil pentru derularea și îndeplinirea obiectivelor 

proiectului. Conducătorul elaborează, cu susținerea Direcției Investigații Științifice (la 

necesitate) un buget de venituri și cheltuieli de care este direct răspunzător fată de beneficiar și 

conducerea subdiviziunii de cercetare/departamentului/facultății/UTM. 

 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

38. Consiliile facultăților pot adopta decizii privind detalierea unor articole din prezentul 

regulament în cadrul regulamentelor ale subdiviziunilor de cercetare proprii. 


