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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 și poziționarea acesteia în vârful clasamentelor de profil, atât la nivel 
național cât și internațional, se continuă programul instituțional Publish not Perish - 2023.  

Obiectivul acestui program este de a susține diseminarea rezultatelor obținute în urma 
activităților de cercetare de excelență, prin decontarea taxei de publicare a 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 FI ≥ 2. În plus, pentru publicațiile de tip Review 
este obligatorie și poziționarea în cuartilele Q1 sau Q2 (zona roșie, respectiv galbenă).  

3. Minim un autor principal (prim autor, ultim autor, autor corespondent) al articolului este 
angajat al Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București. 

4. Toți autorii angajați ai Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București au 
declarat afilierea instituțională in articol. În cazul afilierilor multiple este obligatoriu ca cea 
la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București să fie menționată 
prima.  

5. Sunt eligibile doar cererile de decontare a taxei de publicare formulate de către unul dintre 
autorii principali (prim autor, ultim autor, autor corespondent), cu afiliere institutionala la 
UMFCD declarata in articol, care este obligatoriu si cel care a plătit taxa de publicare a 
articolului respectiv. 

6. NU sunt eligibile cererile de decont atunci când solicitantul deține calitatea de 
director/responsabil sau echivalent într-un proiect de cercetare a cărui valoare depășește 
25.000 euro/an. 

7. 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 . 

8. Articolele a căror taxă de publicare este decontată prin programul instituțional Publish not 

Perish - 2023, vor menționa obligatoriu următorul Acknowledgement: “Publication of this 
paper was supported by the University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, through the 
institutional program Publish not Perish”. 

9. Sunt eligibile numai articolele care obtin un punctaj de minim 45 puncte conform grilei de 
evaluare din Anexa 1. 
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Pentru accesarea acestui program, autorul principal din UMF ”Carol Davila” va completa Cererea de 
finanțare (link), Grila de autoevaluare (link) și Formular decont (link). Programul se derulează în 
perioada ianuarie - decembrie 2023, în limita bugetului aprobat.  
Valoarea maximă a finanțării se va calcula pe baza punctajului obținut conform grilei prezentate în 
Anexa 1. Eligibilitatea și rezultatul admiterii la finanțare vor fi anunțate prin e-mail solicitantului 
împreună cu decontul de cheltuieli. 
 
NOTĂ:  

Un solicitant poate primi finanțare pentru maxim 2 articole/an calendaristic.  
Deconturile sunt condiționate de existența resurselor financiare la nivel instituțional. 
 
Prezenta metodologie a fost aprobată în Ședința Senatului Universitar din data de 19.01.2023. 
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ANEXA 1 

GRILĂ AUTOEVALUARE 
 

 Punctaj Punctaj 
realizat 

Contribuția Universității  
(nr. autori UMF/nr. total de autori*100) 
 

o mai puțin de 25% 
o între 25 și 50% 
o mai mult de 50% 

 
 
 

5 puncte 
10 puncte 
20 puncte 

 

 
 
 

_____ 
puncte 

Număr autori principali cu afiliere instituțională.  
 

o prim autor 
o autor corespondent 
o ultim autor 

 
Se punctează individual fiecare dintre calitățile de prim autor, autor 
corespondent si ultim autor. Pentru a fi eligibil, primul autor este 
considerat numai cel menționat ca atare pe articol, nu și cei care au 
contribuții egale, dar figurează în alte poziții între autorii articolului. 
În cazul în care exista autori cu contribuții egale, punctajul aferent se 
va împărți la numărul de autori cu respectiva calitate.  
Ex: dacă si un alt autor are contribuție egală cu a autorului 
corespondent, atunci punctajul aferent poziției de "autor 
corespondent" va fi 7/2=3,5.  
Dacă un autor principal are calitate dublă (ex: prim autor și autor 
corespondent) vor fi punctate ambele calități.  
 

 
 

max 7 puncte 
max 7 puncte 
max 7 puncte 

_____ 
 puncte 

Încadrare articol: 
 

o Q1 
o Q2 
o Q3 

 
 

50 puncte 
40 puncte 
20 puncte 

 

_____ 
puncte 

Internaționalizare (colaborare cu alte Universități/ 
Institute cercetare de top) 
 

o NU 
o DA 
 

Se vor puncta doar colaborări cu Universități si institute de 
cercetare din străinătate clasificate in Top Shanghai ARWU 
(https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022) 
sau in cuartila Q1 a Scimago Institution Ranking 
(https://www.scimagoir.com/rankings.php)  

 
 

0 puncte 
*10 puncte  

 
*(vă rugăm precizați poziția 
ocupată de universitatea/ 
institutul de cercetare din 
străinătate în cel puțin unul 
din cele două topuri 
menționate) 

 
 
 

_____ 
puncte 

 
*Punctaj total: _______ puncte      Semnătura  
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PUNCTAJ FINAL  

  
VALOARE DECONT  

  
≥ 80  

  
Integral 

 
71-80 Maxim echivalentul a 3000 euro 

  
55-70 

  
Maxim echivalentul a 2500 euro  

  
45- 54 

  

Maxim echivalentul a 1500 euro 
  

 
< 45 Neeligibil 

  

 


