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METODOLOGIE DE FINANȚARE A PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE PRIN 

PROGRAMUL “PUBLISH not PERISH” 

 

Pentru creșterea continuă a prestigiului și vizibilității Universității de Medicină și 

Farmacie ”Carol Davila” din București, precum și a poziționării acesteia în vârful 

clasamentelor de profil, atât la nivel național cât și internațional, se continuă programul 

instituțional Publish not perish - 2022. 

Obiectivul acestui program este de a susține diseminarea rezultatelor obținute în urma 

activităților de cercetare de excelență, prin publicarea acestora în reviste prestigioase de 

profil, în regim open access. 

Criterii de eligibilitate: 

1. Articolele științifice acceptate spre publicare să fie încadrate ca ”original 

paper/article” sau ”review” și publicate în regim open access 

2. Publicația să fie cotată Web of Science, cu un factor de impact la data publicării ≥ 2. 

3. Minim un autor principal (prim, ultim, corespondent) al articolului este angajat al 

Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București 

4. Autorii angajați ai Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București 

declară aflierea Instituțională. In cazul afilierilor multiple este obligatoriu ca cea la 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București să fie menționată 

prima 

5. Autorii își asumă printr-o declarație pe proprie răspundere că articolul pentru care se 

solicită rambursarea taxei de publicare nu este și nu va fi decontat parțial/total din alte 

surse bugetare (proiecte de cercetare/ alt tip de proiect), pentru a se evita dubla 

finanțare 

Pentru accesarea acestui program, autorul principal din UMF ”Carol Davila” va completa 

Cererea de finanțare, care se va transmite la următoarea adresa de email: cercetare@umfcd.ro 

Programul se derulează în perioada 1 martie-1 decembrie 2022, în limita bugetului alocat. 

Eligibilitatea și rezultatul admiterii la finanțare vor fi anunțate prin email solicitantului în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii Cererii de finanțare. Valoarea maximă a 

finanțării se va calcula pe baza punctajului obținut conform grilei prezentate în Anexa 1. 

NOTĂ: 

Un solicitant poate primi finanțare pentru maxim 2 articole/an calendaristic. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului Universitar din data de 17.02.2022. 

http://www.umfcd.ro/
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ANEXA 1 

GRILĂ EVALUARE 

 

Contribuția Universității (nr autori UMF/nr total de 

autori*100) 

 

Punctaj Punctaj realizat 

 

 

 

5 puncte 

10 puncte 

20 puncte 

 

 

Număr autori principali cu afiliere instituțională 

 

 

 

 

 

5 puncte 

10 puncte 

20 puncte 

 

 

Incadrare articol 

 

 

 

 

 

0 puncte 

10 puncte 

20 puncte 

 

 

Tip articol 

 

 

 

 

10 puncte 

20 puncte 

 

Internaționalizare (colaborare cu alte 

Universitati/Institute cercetare de top-link la top 

Shanghai) 

 

 

 

 

 

0 puncte 

20 puncte 

 

 

Un bonus de 10 puncte poate fi acordat unui articol având ca prim autor un tânăr cercetător, director al 

unui grant postdoctoral sau tinere echipe, în curs de desfășurare în UMF “Carol Davila” în momentul 

depunerii prezentei Cereri de finanțare.  

 

http://www.umfcd.ro/
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PUNCTAJ FINAL 

 

VALOARE DECONT 

 

≥ 80 

 

decont integral 

 

60-79 

 

Maxim echivalentul a 2000 euro 

 

< 60 

 

Maxim echivalentul a 1500 euro 
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