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I. BAZE DE DATE 

MULTIDISCIPLINARE 

FULL-TEXT 

 

 

 

ScienceDirect – Journals – Freedom Collection 

www.sciencedirect.com 

 

Abonamentul include:  

-acces online la platforma de reviste fulltext FC pentru articolele revistelor apărute in 2013 şi pentru arhiva pe 4 ani (2009-2012), în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu; 

 - acces perpetuu numerele publicate/ 2013  

Conţinut : 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 colecţii, in funcţie de subiect (Physical Sciences and Engineering, Life Sciences; Health Sciences, Social 

Sciences and Humanities) şi în 24 de subcolecţii Arhive – reviste/ 2013, selectate conform solicitărilor Anelis Plus, livrate pe suport extern de stocare  

 

 

 

 

Springerlink – Journals – link.springer.com 

Abonamentul include:  

- acces online la platforma de reviste fulltext Springerlink pentru 2013; 

- arhiva 1996-2012.  

- acces perpetuu la revistele publicate/adăugate pe platformă în 2013 

Conţinut:  

- acces la 2360 de reviste de specialitate cu text integral, din care 1493 titluri cotate ISI  

- acces perpetuu la 5 colecţii de arhivă Springer – conţinutul anilor 1996-2012, în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu, din colecţiile: Biomedical and Life Sciences (43), 

Business and Economics (13), Chemistry and Materials Science (21), Engineering (23), Physics and Astronomy (18)  

 

 

 

Oxford Journals – www.oxfordjournals.org 

 

Abonamentul include acces online la: 

- platforma de reviste fulltext Oxford Journals pentru 2013  

- arhiva 1998-2012. Conţinut : 255 de reviste fulltext (grupate in 6 de discipline); 183 de titluri sunt cotate ISI. Structura colecţiei* : 145 de reviste din domeniile Social Science and 

Humanities (HSS) si 126 de reviste din domeniile Science and Technology (STM) * Unele reviste sunt multidisciplinare si se regasesc in ambele colectii.  

 

 

ProQuest CENTRAL – search.proquest.com 

 

Abonamentul include:  

- acces la conţinutul anului 2013; 

- la arhiva 1970-2012, în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu.  

Caracteristici: Cele 27 baze de date ProQuest acoperă peste  160 de domenii; sunt incluse 21.830 publicații indexate (reviste fulltext și/sau rezumate, cărți, dezertații, ziare, rapoarte) 

dintre care 15.110 în text integral.  

Indexate ISI ~ 4140  

 

Academic Search Complete 

http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-

complete 

 

Abonamentul include: 

- acces la conţinutul anului 2013; 

- arhiva 1887-2012, în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu (majoritatea titlurilor cu text integral fiind PDF, cu posibilitate de căutare).  

Caracteristici: > 13.690 publicaţii indexate, la care poate fi accesat rezumatul: reviste ştiinţifice, monografii, rapoarte, lucrări ale conferinţelor etc. Dintre acestea, 9.100 sunt reviste 

cu fulltext (7.900 fiind recenzate).  

Indexate ISI ~ 3000.  

 

 

 

 

II. BAZE DE DATE 

SPECIALIZATE  

FULL-TEXT 

 

 

 

American Institute of Physics – Journals 

www.journals.aip.org 
 

Abonamentul include: acces online la  

- platforma de reviste cu text integral American Institute of Physics pentru 2013; 

- arhiva 1999-2012.  

Conţinut: textul integral pentru pachetul AIP Complete (17 reviste online, din care 15 reviste cotate ISI)  

Bonus : acces la Extended Backfiles - conţinutul revistelor de la vol. 1, nr 1 până în 1998 

Business Source Complete 

http://www.ebscohost.com/academic/business-source-

complete 

Abonamentul include:  

 - acces la conţinutul anului 2013  

Conţinut: > 3.800 reviste cu full-text (dintre care peste 2.400 recenzate), 610 fiind indexate ISI. Tipuri de documente şi date incluse: reviste ştiinţifice, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BAZE DE DATE 

BIBLIOGRAFICE SI 

BIBLIOMETRICE 

 

THOMSON WEB OF SCIENCE  

webofknowledge.com 

 

1.Web of Science 

Abonamentul include:  

- acces online la numerele curente pentru 2013; 

- acces perpetuu la arhiva 1992-2013 pentru Web of Science şi WOS Conference  

Proceedings (se oferă acces la rezumatele articolelor a >12.000 reviste şi 148.000  

conferinţe ştiintifice, precum şi a > 30.000 cărţi (acoperind 256 discipline).  

Conţinut: WOS este structurată, in functie de aria subiectelor acoperite, în:  

■ Science Citation Index Expanded™ — indexează integral, din 1992 - prezent, reviste din domeniul ştiinţelor 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, ştiinţe umaniste și sociale;  

■ Conference Proceedings Citation Index – conţine > 148.000 lucrări editate în cadrul conferinţelor, din 1990 –prezent (Science; Social Science and Humanities).  

2. Journal Citation Reports webofknowledge.com 

 

Abonamentul include:  

- acces online la editiile JCR din 2012 (lansat in iulie 2013) şi la ediţiile 2008-2011; se ofera acces la date statistice cuantificabile, care permit evaluarea impactului revistelor în 

comunitatea ştiinţifică. 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  

 

 

3. Derwent Innovations Index webofknowledge.com 

 

Abonamentul include: acces online la  

- patentele înregistrate în 2013 si la  

- arhiva 1963-2012 Conţinut: date despre aproximativ 18 milioane de brevete şi invenţii înregistrate din 41 de ţări (inclusiv România), din 1963 - prezent. Caracteristici: Oferă 

informaţii asupra unei invenţii -referitoare la noutate, proprietarul legal si gradul de protectie, citarile patentelor etc.  
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