1. ScienceDirect – Journals –
Freedom Collection
www.sciencedirect.com

1. Abonamentul la Platforma ScienceDirect pentru Freedom Collection Journals oferă acces la 2030 de reviste de specialitate cu text integral, din care 1456 de reviste cotate ISI conform JCR 2012,
ediŃie publicată în luna iulie 2013.
2. Se oferă suplimentar, promoŃional, fără alte costuri adiŃionale, acces la un numar de 89 de reviste (din care 26 de reviste sunt cotate ISI) cu text integral pentru diverse perioade cuprinse între anii
1980 şi 2013.
3. Se oferă acces la peste 11 milioane articole full-text din peste 1960 de reviste editate de Elsevier.
4. Se oferă acces la peste 76 milioane de rezumate ale articolelor din toate domeniile.
5.Se oferă acces la peste 15 mii de fişiere multimedia din toate domeniile ştiinŃifice.
6. Revistele sunt impartite in 4 colectii in functie de subiect (Physical Sciences and Engineering, Life Sciences; Health Sciences, Social Sciences and Humanities) si in 24 de subcolectii;
7. Acces online la platforma de reviste cu text integral Elsevier Science Direct pentru Freedom Collection Journals pentru articolele revistelor aparute în anul 2014 şi pentru o perioada de arhiva de 4 ani
(2010-2013), în functie de primul număr publicat al fiecărui titlu.
Scopul editurii ELSEVIER este de a oferi excelenŃă, astfel că anual peste 25% din informaŃia ştiinŃifică publicată la nivel mondial poartă marca acestei edituri.

I. BAZE DE DATE
MULTIDISCIPLINARE
FULL-TEXT

2. Springerlink – Journals –
link.springer.com

3. Oxford Journals –
www.oxfordjournals.org

4. Taylor&Francis
http://www.tandfonline.com/

II. BAZE DE DATE
SPECIALIZATE
FULL-TEXT

BAZE DE DATE ŞTIINłIFICE ABONATE ÎN 2014
Abonamentul include:
-acces online la platforma de reviste fulltext FC pentru articolele revistelor apărute in 2014 şi pentru arhiva pe 4 ani (2009-2013), în funcŃie de primul număr publicat al fiecărui titlu;
- acces perpetuu numerele publicate/ 2014
ConŃinut : 1960 de reviste fulltext, din care 1453 cotate ISI, conform JCR 2012 (publicat în iulie 2013) Bonus : acces la 93 reviste (din care 23 cotate ISI) fulltext, pentru diverse perioade intre anii
1980 - 2012 Caracteristici : revistele - structurate in 4 colecŃii, in funcŃie de subiect (Physical Sciences and Engineering, Life Sciences; Health Sciences, Social Sciences and Humanities) şi în 24 de
subcolecŃii Arhive – reviste/ 2013, selectate conform solicitărilor Anelis Plus, livrate pe suport extern de stocare

Abonamentul include:
- acces online la platforma de reviste fulltext Springerlink pentru 2014;
- arhiva 1996-2012.
- acces perpetuu la revistele publicate/adăugate pe platformă în 2014
ConŃinut:
- acces la 2360 de reviste de specialitate cu text integral, din care 1493 titluri cotate ISI
- acces perpetuu la 5 colecŃii de arhivă Springer – conŃinutul anilor 1996-2012, în funcŃie de primul număr publicat al fiecărui titlu, din colecŃiile: Biomedical and Life Sciences (43), Business and
Economics (13), Chemistry and Materials Science (21), Engineering (23), Physics and Astronomy (18)
Abonamentul include acces online la:
- platforma de reviste fulltext Oxford Journals pentru 2014
- Acces online la platforma de reviste cu text integral Oxford Journals pentru anul curent (2014) şi pentru perioada de arhivă între anii 1998-2013.
Abonamentul oferă acces la textul integral la peste 1632 de reviste online din 19 de discipline academice, de la agricultură şi artă până la ştiinŃe sociale şi zoologie, din care peste 769 de reviste sunt
cotate ISI.

5. Cambridge Journals
http://journals.cambridge.org/action/
login

Abonamentul la platforma Cambridge Journals Online ofera acces la textul integral la 239 reviste online grupate in 32 de discipline, din care 115 de reviste sunt cotate ISI.

6. Willey Online Library
http://onlinelibrary.wiley.com/
1. Institute of Physics (IOP)
http://iopscience.iop.org/

Acces online la platforma de reviste cu text integral Wiley Online Library pentru anul curent (2014) şi pentru o perioadă de arhiva până în 1997-2013.

2. IEEE/IET Electronic Library
(IEL)
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/periodi
cals.jsp?reload=true

1. Abonamentul la platforma IEEE Xplore® pentru IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP Online) oferă acces la 161 de reviste de specialitate în text integral, din care 131 de titluri sunt cotate
ISI conform JCR 2012, ediŃie publicată în luna iulie 2013.
2. Acces la peste 279.000 de articole, text integral, în format PDF, publicate în reviste din domeniile specifice;
3. Acces la peste 3 milioane de rezumate ale articolelor disponibile din toate domeniile de inginerie, electronică şi ştiinŃa calculatoarelor pe o singură platformă;
4. Suplimentar ofertei, se oferă acces promoŃional, fără costuri suplimentare, la produsul IEEE/IET Electronic Library (IEL) care include toate revistele publicate de IEEE / IET, lucrări de conferinŃe şi
standarde active, ceea ce reprezinta 30% din literatura actuala mondiala în inginerie electrică, informatică şi tehnologii conexe.
• 7 reviste, ziare, şi tranzactii IEEE suplimentar faŃă de pachetul ASPP Online;
• 26 reviste şi ziare IET;
• 1.210+ de conferinŃe editate de IEEE;
• 20+ conferinŃe editate de IET şi publicaŃii informative de la seminarii;
• 2,500 de standarde IEEE aprobate şi publicate;
• 161 de titluri din pachetul IEEE/IET Electronic Library (IEL) sunt cotate ISI conform JCR 2012, ediŃie publicată în luna iulie 2013.

Abonamentul la revistele online ale Institute of Physics UK oferă acces la textul integral la 22 reviste online, din care 19 de reviste sunt cotate ISI.

• IEEE Standards Dictionary Online;
• IEEE Redine Versions of Standards (acolo unde este disponibil);
• titluri selectate din VDE conference papers;
• Arhiva de la 1872 pentru titluri selectate.
5. Acces online la revistele cu text integral IEEE Xplore® din colecŃia solicitată pentru anul curent (2014) şi pentru o perioadă de arhivă între anii 1994-2013.

3. MathSciNet
http://www.ams.org/mathscinet/

4. Business Source Complete
http://www.ebscohost.com/academic/
business-source-complete

1. THOMSON ISI
a.Web of Science
webofknowledge.com

III. BAZE DE DATE
BIBLIOGRAFICE SI
BIBLIOMETRICE

b. Journal Citation Reports
webofknowledge.com

c. Derwent Innovations Index
webofknowledge.com

2. SCOPUS
http://www.scopus.com/

MathSciNet ® este o publicație electronică care oferă o bază de date atent întreținuta şi uşor de căutat ce contine recenzii, rezumate şi informații bibliografice pentru o mare parte din literatura de
specialitate pentru domeniul științelor matematice. Peste 100.000 de elemente noi sunt adăugate în fiecare an, majoritatea clasificate conform «Mathematics Subject Classification».
Un abonament la platforma MathSciNet oferă acces la:
1. Platforma MathSciNet peste 3 milioane de înregistrari și peste 1,7 milioane de linkuri directe la articole originale din peste 2,000 de reviste, cărți, lucrări de la conferințe internaționale editate de 250
editori.
2. rezumatele articolelor disponibile din toate domeniile științifice din reviste, cărți, serii de cărți, conferințe;
Abonamentul include:
- acces la conŃinutul anului 2014
ConŃinut: > 3.800 reviste cu full-text (dintre care peste 2.400 recenzate), 610 fiind indexate ISI. Tipuri de documente şi date incluse: reviste ştiinŃifice, reviste comerciale de profil, date statistice din
domeniul financiar, lucrări ale conferințelor, studii de caz, rapoarte ale studiilor de piață, rapoarte economice de țară, profiluri ale companiilor, analize SWOT, seminarii susținute la facultățile de profil
etc.
Abonamentul include:
- acces online la numerele curente pentru 2014;
- acces perpetuu la arhiva 1992-2014 pentru Web of Science şi WOS Conference
Proceedings (se oferă acces la rezumatele articolelor a >12.000 reviste şi 148.000
conferinŃe ştiintifice, precum şi a > 30.000 cărŃi (acoperind 256 discipline).
ConŃinut: WOS este structurată, in functie de aria subiectelor acoperite, în:
■ Science Citation Index Expanded™ — indexează integral, din 1992 - prezent, reviste din domeniul ştiinŃelor exacte
■ Social Sciences Citation Index® – indexeaza integral, din 1992 - prezent, reviste din științele sociale și tehnice;
■ Arts & Humanities Citation Index® – indexează integral, din 1992 - prezent, reviste de artă, ştiinŃe umaniste și sociale;
■ Conference Proceedings Citation Index – conŃine > 148.000 lucrări editate în cadrul conferinŃelor, din 1990 –prezent (Science; Social Science and Humanities).
Abonamentul include:
- acces online la editiile JCR din 2012 (lansat in iulie 2013) şi la ediŃiile 2008-2011; se ofera acces la date statistice cuantificabile, care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiinŃifică.
Include doar revistele cotate ISI.
Acoperă > 11.350 reviste (de la 2552 de edituri din 84 tari), din ~ 240 de discipline. Continut: JCR este structurata in functie de aria subiectelor acoperite: ■ JCR Science Edition > 8.400 de reviste ■
JCR Social Sciences Edition > 3.010 de reviste Caracteristici: Publicare anuală; Nu permite efectuarea de căutări după autor sau cuvinte cheie; Nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a
revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica citărilor
Abonamentul include: acces online la
- patentele înregistrate în 2013 si la
- arhiva 1963-2012 ConŃinut: date despre aproximativ 18 milioane de brevete şi invenŃii înregistrate din 41 de Ńări (inclusiv România), din 1963 - prezent. Caracteristici: Oferă informaŃii asupra unei
invenŃii -referitoare la noutate, proprietarul legal si gradul de protectie, citarile patentelor etc.
Abonamentul oferă acces la
• Peste 21.100 reviste ştiinŃifice internaŃionale, publicate la peste 5000 de edituri internaŃionale
• Peste 20.000 reviste peer-reviewed (inclusiv 2,600 reviste Open Access)
• 400 de publicaŃii comerciale
• 370 serii de cărŃi (peste 830.000 de înregistrări)
• 5.5 milioane de articole de la ConferinŃe internaŃionale
• 100% acoperire pentru Medline
• 50 milioane de înregistrări:
• 29 milioane de documente cu referinŃe după anul 1996 (din care 78% includ şi referinŃe)
• 21 milioane de documente din perioada 1823 - 1996.
• 376 milioane de pagini web ştiinŃifice indexate via Scirus.
• 25,2 milioane de invenŃii şi brevete de la 5 birouri de brevetări.
• “Articles-in-Press” de la peste 3,850 reviste.
• Interoperabilitate cu ScienceDirect, Engineering Village si Reaxys.

