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Capitolul I. Dispoziții generale/Scopul metodologiei
Art. 1. Prezenta metodologie stabilește modul de acordare a finanțării pentru diseminarea
rezultatelor activității de cercetare științifică realizată de către studenții din ciclul de licență și de masterat din
cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș, care au calitatea de Junior Researcher – Involved level sau Junior
Researcher – Dedicated level (MFRJRA).

Capitolul II. Domeniul de aplicare
Art. 2. Membrii JRA care au calitatea de Junior Researcher – Involved level sau Junior
Researcher – Dedicated level pot beneficia de decontarea taxelor de publicare a articolelor științifice, (dacă
revista solicită o asemenea taxă), după apariția și indexarea articolului în baza de date, pe baza
documentului care atestă plata efectuată anterior de către autor, astfel:
1) Pentru articolele publicate in extenso în reviste indexate BDI, se decontează taxa de publicare dar nu
mai mult de 200 Euro;
2) Pentru articolele publicate in extenso în reviste Web of Science Core Collection fără factor de impact
sau cu FI <=1, se decontează taxa de publicare, dar nu mai mult de 300 Euro;
3) Pentru articolele publicate in extenso în reviste Web of Science Core Collection cu FI >1, se
decontează taxa de publicare, dar nu mai mult de 500 Euro.
Art. 3. Condiții de acordare a finanțării:
1) Solicitantul finanțării are calitatea de prim autor al articolului și este înrolat în cadrul JRA ca și
membru de tip Junior Researcher – Involved level sau Junior Researcher – Dedicated level;
2) Nu se vor deconta articole care sunt raportate ca și indicatori în cadrul unui proiect de cercetare
finanțat din fonduri publice (inclusiv granturi JRA), pentru care au fost prevăzute costuri în acest
sens;
3) Articolele pentru care se solicită finanțare trebuie să conțină mențiunea afilierii la Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Art. 4. Procedura de acordare a finanțării
1) Pentru susținerea financiară se adresează o cerere către JRA, întocmită conform Anexei 01. Cererea
se depune la registratura Universității.
2) Cererea este însoțită de documente doveditoare ale rezultatului, astfel:
-dovada indexării BDI a articolului respectiv;
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-dovada indexării articolului pe platforma Web of Science Core Collection, din care să reiasă
și valoarea factorului de impact al revistei;
-factura emisă pe numele solicitantului finanțării;
-extrasul de cont bancar al solicitantului finanțării care atestă valoarea taxei achitate.
3) Finanțarea se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului, după
indexarea acestuia în baza de date.
4) Cererea de finanțare se depune de către autorul care are calitatea de prim autor al articolului.
5) Finanțarea se acordă în ordinea solicitărilor primite, în limita bugetului alocat.
Art. 5. UCSDT/JRA poate face revizuiri la prezenta metodologie pe baza noilor nevoi sau ca urmare
a modificării cadrului legislativ specific.
Consiliul de administrație al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureș a aprobat prezenta metodologie în data de 21. Septembrie 2020 și intră în vigoare
la data de 22 septembrie 2020.

Anexe
Anexa 01: Cerere de finanțare pentru diseminarea rezultatelor activității de cercetare științifică UMFST-REG108-F01-Ed.01
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Anexa 01: UMFST-REG-108-F01-Ed.01
APROBAT
Prorector Cercetare Științifică și Inovare
_________________________

Cerere de finanțare pentru diseminarea rezultatelor activității de cercetare științifică
Nume Prenume: ........................................................., membru JRA nivel Involved  Dedicated 
Facultatea: ......................................................................................................
Programul de studii/Domeniul/Specializarea: .................................................
Anul de studiu: ................................................................................................
Înmatriculat la studii universitare de licență/master: .......................................
Titlul articolului (pentru care se solicită finanțarea):
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Autori (se vor menționa toți autorii articolului): ....................................................................................
.............................................................................................................................................................
Încadrarea articolului:
- articol publicat in extenso în reviste indexate BDI
- articol publicat in extenso în reviste indexate Web of Science, fără factor de impact
sau cu FI<=1
- articol publicat in extenso în reviste indexate Web of Science, cu factor de impact >1
Factorul de impact al revistei în anul publicării articolului (dacă este cazul):...............
Date despre articol: titlul revistei, ISSN, volum (număr), pagina, anul publicării/indexării .................
Declar pe proprie răspundere că taxa de publicare a articolului mai sus menționat nu este și nu a fost
finanțată din alte surse.
DATA:
Semnătura:

