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ACCES INTITUŢIONAL BAZE DE DATE ANELIS PLUS 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” este Membru 

Contributor la realizarea Proiectului “Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică pentru susţinerea 

sistemului de cercetare şi educaţie din România - ANELIS PLUS 2020”. Conform contractului, contribuţia 

pentru anul I de implementare a fost de 103.777,37 Ron, iar contribuţia totală va fi de 112.995,55 Euro. 

În cadrul Proiectului menţionat, Universitatea beneficiază de acces la resurse ştiinţifice de informare şi 

documentare după cum urmează: 

a. Accesul pe bază de IP şi accesul mobil la resursele electronice de informare şi documentare 

abonate, conform Anexei Contractului: 

Nr. 
resursei 

Numele resursei electronice ştiinţifice abonate/achiziţionate 

1. ScienceDirect Freedom Collection Journals ACCES (Elsevier) 

2. Springerlink journals 

3. Thomson Web of Knowledge (Clarivate Analytics) 

4. CAB Abstracts 

5. CABI VetMed 

6. Science Direct ARHIVE NAŢIONALE 

7. Springer Arhive 

8. Thomson Web of Knowledge Arhive 

9. Science Direct ARHIVE CURENTE 2016 

10. Cărţi electronice 

 

Acestea sunt grupate pe site-ul ANELIS PLUS în cadrul celor 5 BAZE DE DATE principale:  
 
SCIENCE DIRECT ELSEVIER, SPRINGER LINK, CLARIVATE ANALYTICS, CABI ABSTRACTS, CABI VETMED 
 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=68 
(Selectați mai întâi orașul, apoi instituția beneficiară) 

 
b. Accesul la arhivele de reviste ştiinţifice şi cărţi electronice achiziţionate, conform resurselor abonate  

şi contribuţiei achitate de Membrul Contributor, disponibile în depozitul naţional de documente şi/sau 

pe website-ul editurii furnizoare. 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=68
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OBIECTIVUL PROIECTULUI  

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea accesului 
cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Aceasta va duce la creşterea gradului 
de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale specializate, demers 
major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei.  
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Se urmăreşte:  

 Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și 

cărți electronice științifice în format electronic, în vederea realizării cadrului pentru o 

documentare exhaustivă. 

  Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice  

(baze de date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și 
bibliometrice), în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național. 
  

GHIDURI DE UTILIZARE  BAZE DE DATE ANELIS PLUS 

Platforma de cercetare ScienceDirect ofera acces în text integral la reviste ştiinţifice 

de cercetare în format online, cărţi academice, serii de cărţi şi enciclopedii online. Peste 25% din 

informaţia apărută la nivel global în domeniile ştiinte exacte şi ştiinţe umaniste, tehnologie şi medicină 

este publicată pe platforma Elsevier Science Direct. Este cea mai importantă resursă informaţională 

academică a zilelor noastre şi cuprinde revistele publicate de grupul editorial Elsevier (grupează 

editurile: Elsevier, Churchill Livingstone, Saunders, Mosby, Cell Press, Pergamon, Butterworth-

Heinemann, Academic Press, The Lancet, JAI Press, North Holland, Masson). 

Ghid de utilizare ScienceDirect 

Pentru mai multe informaţii - Domeniile acoperite, Modalitatea de acces, Specificaţii platformă, Ghidul 

de utilizare, Lista de titluri - vă rugăm consultaţi pagina resursei: http://www.anelisplus.ro/?page_id=93  

Clarivate Analytics (Web of Knowledge) este una dintre cele mai 

importante surse de documentare știintifică la nivel mondial. Scopul acestei baze de date este de a oferi 

informații despre recunoașterea științifică a articolelor științifice și de identificare a noilor tendințe și 

tehnologii la nivel mondial. Web of Knowledge este autoritatea recunoscută pentru evaluarea ISI a 

jurnalelor științifice, creat în colaborare cu prestigiosul Institute for Scientific Information din 

Philadephia, SUA. 

 

http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-ScienceDirect-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/?page_id=93
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Ghid de utilizare EndNote 

Ghid de utilizare Thomson Derwent Inovation Index 

Ghid de utilizare Thomson Journal Citation Report 

Ghid de utilizare Web of Science 

Pentru mai multe informaţii - Specificaţii platformă, Ghiduri de utilizare - vă rugăm consultaţi 

pagina resursei: http://www.anelisplus.ro/?page_id=93  

 

Platforma SpringerLink oferă acces cu text integral la reviste străine științifice 
de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este una dintre cele mai utilizate 
resurse electronice de documentare știintifică din lume și de la noi din țară. Înființată în anul 1996, 
platforma SpringerLink a continuat să evolueze în funcție de nevoile cercetătorilor și în prezent conține 
peste 2,860 de titluri de reviste (față de 1,551 în 2006), peste 169,500 de cărți online, peste 4,400 serii 
de cărți și 307 de lucrări de referință online, peste 34,000 de protocoale, colecțiile sale conținând reviste 
de la cele mai mari biblioteci științifice din lume. 

Ghid de utilizare SpringerLink 

Pentru mai multe informaţii - Specificaţii platformă, Ghiduri de utilizare, Lista de titluri - vă rugăm 
consultaţi pagina resursei: http://www.anelisplus.ro/?page_id=100 

 

 CAB Abstracts este o bază de date cuprinzătoare din domeniu, 

oferind cercetătorilor acces la peste 7,1 milioane de înregistrări din domeniile: agricultură, știința 

animalelor și medicină veterinară, știința mediului, sănătate, alimentație și nutriție umană, turism, 

microbiologie și parazitologie, știința plantelor. 

Începând cu 1 ianuarie 2009, baza de date bibliografică a științelor vieții, CAB Abstracts, conține și textul 

integral, care a fost anterior disponibil doar prin intermediul unui abonament separat. 

Ghid de utilizare 

Pentru mai multe informaţii - Specificaţii platformă, Ghiduri de utilizare - vă rugăm consultaţi pagina 

resursei: http://www.anelisplus.ro/?page_id=813#titluri 

http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-EndNote-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-Thomson-Derwent-Inovation-Index-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-Thomson-Journal-Citation-Report-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-Web-of-Science-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/?page_id=93
http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2014/05/Ghid-de-utilizare-Springer-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/?page_id=100
http://www.anelisplus.ro/wp-content/uploads/2015/06/Ghid-de-utilizare-Cabi-direct-2015.pdf
http://www.anelisplus.ro/?page_id=813#titluri
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 VETMED Resource este un instrument cuprinzător pentru medicii 

veterinari care exista la acest moment in lume, oferind acces la peste 1,5 milioane de înregistrări 

relevante în domeniu. VETMED susține practica și dezvoltarea profesională cu cele mai bune informatii 

din medicina veterinară bazate pe dovezi disponibile, adresându-se medicilor veterinari, cercetătorilor, 

cadrelor didactice, doctoranzilor și studenților. 

ACCES MOBIL 

Serviciile de acces la resursele de informare (bazele de date) sunt destinate personalului 
academic și de cercetare, diverse resurse fiind abonate la nivel național pentru grupuri de instituții. 
Astfel, în funcție de opțiunile exprimate de instituțiile membre fiecare instituție va primi acces la un 
număr de resurse, matrice de resurse și instituții este disponibilă în pagina Resurse per beneficiar. 

Accesul la fiecare resursă prin rețeaua Internet se face prin pagina furnizorului 
(editură/distribuitor/integrator) în baza listelor de adrese IP ale fiecărei instituții. Astfel, dacă un 
utilizator dorește acces la o resursă și folosește un calculator din instituție (conectat în rețeaua 
instituției), accesul este asigurat fără alte sisteme de control/autentificare. 

La acest serviciu de acces standard se adaugă două componente: 

1. Un sistem de căutare în toate resursele abonate de instituție 
2. Un sistem de autentificare care să permită utilizarea serviciului și de pe alte calculatoare în afara 

spațiului de adrese IP al instituției (acces mobil) 

Datorită faptului că resursele abonate provin de la mai mulți furnizori iar sistemele integrate de căutare 
nu pot asigura accesul la toate resursele, există două astfel de sisteme de căutare: 

1. Enformation pentru următoarele resurse: Science Direct FC Journals, Scopus, Reaxys, 
SpringerLink Journals, American Institute of Physics J., American Physical Society J., Web of 
Science, Journal Citation Report, Derwent Inovation Index, Oxford Journals, Cambridge Journals, 
Wiley Journals, ProQuest Central, IEEE Journals (IEL; ASPP), Emerald 200 Management Extra, 
EBRARY, Sage SSH, MathSciNet, Jstor, American Chemical Society J., Institute of Physics Journals 
și Taylor&Francis Journals 

2. EBSCO Host pentru resursele EBSCO: Academic Search Complete, Business Source Complete, Art 
Full-text, Humanities International Complete, Political Sciences Complete 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=68
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015
http://search.ebscohost.com/
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Acestea asigură căutarea în toate resursele, accesul la aceste sisteme de căutare se bazează, la fel ca și 
accesul la fiecare resursă, pe identificarea adreselor IP ale instituțiilor (în pagina web apare numele 
instituției). 

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați: http://www.anelisplus.ro/?page_id=480 

 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=480

