
RESURSE ELECTRONICE FULLTEXT: 

1. PUBLICAŢII ÎN FORMAT DIGITAL – accesibile prin contul de cititor Tinread 

(http://catalog.ucv.ro/opac - Intră în cont – în partea dreaptă-sus a paginii; dacă nu mai ştiţi 

numele de utilizator şi parola, trimiteţi un email pe adresa biblioghid@yahoo.com pentru a le 

afla; dacă nu v-aţi înscris la Biblioteca aferentă facultăţii al cărei student sunteţi, puteţi să 

trimiteţi documentele necesare pe adresa de email a acesteia – detalii găsiţi aici Tabel 

Astfel că fiind în contul dvs. de cititor Tinread, catalogul on-line, http://catalog.ucv.ro/opac,   vă permite 

să consultaţi cărţile în format electronic ataşate înregistrării bibliografice (descrierii publicaţiilor), 

regăsite în urma căutării dvs. după criteriu “subiecte”: 

-  Cărţile electronice pot fi regăsite în catalog după criteriul subiect: carte electronică; 

-  Revistele vechi disponibile online au alocat subiectul: periodic scanat; 

-  Cărţile vechi disponibile online au alocat subiectul: carte scanată. 

De asemenea, dacă veţi selecta criteriul „Subiecte” şi dacă veţi completa câmpul aferent folosind 

cuvintele cheie/subiectele carte electronică / periodic scanat / carte scanată, în lista de rezultate 

afişată veţi găsi şi materialele fulltext.  

Spre exemplu: dacă alegem ca şi cuvânt cheie carte electronică, vom avea un număr mare de rezultate 

şi atunci le putem rafina din  partea stângă a paginii, unde avem câteva filtre – dacă daţi click pe DVD 

sau CD, vor rămâne doar publicaţiile pe care le puteţi accesa fulltext → dând click pe iconiţa de PDF de 

sub descrierea cărţii respective, vi se va deschide o pagină, unde în partea de jos se va afişa conţinutul 

cărţii respective. 

http://catalog.ucv.ro/opac
mailto:biblioghid@yahoo.com
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/Adrese_biblioteci_filiale.pdf
http://catalog.ucv.ro/opac


 

 

Am ales 

criteriul 

Subiecte 

Am scris 

cuvântul 

cheie: carte 

electronică 

Am 

dat 

click 

pe 

Caută 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căutând 

după 

subiectul 

carte 

electronică, 

avem 1298 

de 

rezultate. 

Ca să le 

triem, dăm 

click pe CD-

Rom şi/sau 

DVD-ROM 

FILTRE: 

CD-ROM 

sau          

DVD-ROM 



 
 

 

2. ARTICOLE/CĂRŢI EXISTENTE ÎN BAZELE DE DATE ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE / 

SPECIALIZATE FULLTEXT ŞI BIBLIOGRAFICE-BIBLIOMETRICE ANELIS PLUS → pot fi accesate de 

acasă prin acces mobil doar de către studenţii masteranzi şi doctoranzi şi de către cadrele 

didactice; în acest sens trebuie să vă deschideţi conturi de acces, utilizând adresa de email 

instituţional (cea din sistemul de evidenţă a studenţilor). Detalii găsiţi în acest Ghid şi dând click 

pe acest link  

Studenţii de la licenţă pot solicita de pe adresa personală de email instituţional  materiale 

necesare diverselor proiecte/referate/lucrări de seminar trimiţând un email în acest sens la 

adresa biblioghid@yahoo.com !!! 
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http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/Acces_mobil_2020.pdf
http://www.anelisplus.ro/?page_id=64
mailto:biblioghid@yahoo.com


 

3. REVISTE/CĂRŢI FULLTEXT DISPONIBILE PRIN ACCES GRATUIT PE O PERIOADĂ DETERMINATĂ 

DE TIMP – FREE TRIAL – link  

 

4. RESURSE ELECTRONICE FULLTEXT OPEN ACCESS – pot fi accesate de către toţi utilizatorii 

Bibliotecii, dând click pe link  

http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Trials.php
http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Resurse_electronice_open_access.php

