
Anexa nr. 2 

la Metodologia cu privire la stabilirea 

sporului pentru performanță personalului din 

IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” 

 

Evaluarea performanţei 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 obţinute 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 300 lei 

2.  Lucrări științifice publicate în reviste cu IF 

indexate în baza de date Web of Science: 

Lunar IF 0,01 – 0,49 – 500 lei 

IF 0,5-0,99 – 1000 lei 

IF 1,0-4,99 – 1500 lei 

IF 5,0-9,99 – 2000 lei 

IF 10,0-14,99 – 3000 lei 

IF ≥ 15 – 4000 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 eliberate de oficiile de patentare 

naționale din alte ţări 

Lunar 1000 lei 

5.  Brevete eliberate de AGEPI Lunar 750 lei 

6.  Medalii obținute la saloanele de inventică 

pentru lucrări protejate cu brevete de 

invenţie.  

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 împărţi la numărul de (co)autori afiliati la 

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

articole publicate/brevete/medalii obţinute pentru fiecare salariat.  

1.4. În cazul în care în articolul publicat nu este indicată afilierea la U.T.M., (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 performanţă menţionate 

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

pentru cercetare de la Facutlate până la 10 ianuare al anului, care în termen de trei zile 

lucrătoare le va transmite Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice (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. 


