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1. Baze de date cu abonament (2) 
 
Cuprind colecții de informații științifice online, accesibile pe bază de abonament prin 
intermediul Internetului sau la Biblioteca UED. 
 
 
Monitorul Oficial 
Pagina Internet: http://www.monitoruloficial.ro/ 
Produs electronic conţinând actele legislative publicate, care poate fi accesat gratuit pe 
internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea 
respectivelor acte. 
 
iDrept 
Pagina Internet: http://idrept.ro/ 
Acest abonament oferă acces la legislaţia românească si legislaţia Uniunii Europene, 
practică judiciară, modele de documente şi dicţionar de termeni juridici. 
 
 
 
2. Baze de date cu acces deschis (32) 
 
Cuprind colecții de informații științifice online, accesibile gratuit și fără restricţii prin 
intermediul Internetului. 
 
 
Academic Journals 
Pagina Internet: http://www.academicjournals.org/ 
Domenii acoperite: științe medicale, științe sociale, științe biologice, științe agricole, științe 
fizice, inginerie, artă, educație, studii juridice. 
 
Academic Publishing Platforms 
Pagina Internet: http://academicpublishingplatforms.com/index.php 
Domenii acoperite: multidisciplinară. 
 
AKADEMOS. Revistă de știință, inovare, cultură și artă 
Pagina Internet: http://www.akademos.asm.md/taxonomy/term/6 
Domenii acoperite: multidisciplinară 
 
AlmaDL Journals. Riviste scientifiche Open Access 
Pagina Internet: http://journals.unibo.it/riviste/ 
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Domenii acoperite: arte, matematică, istorie, drept, sociologie, filosofie, economie, științe 
ale educației, statistică, inginerie civilă. 
 
Asian Network for Scientific Information  
Pagina Internet: http://www.ansinet.com/journals.php 
Domenii acoperite: matematică, biologie, nutriție, biotehnologie, industrie alimentară, 
ecologie, oceanografie, farmacologie, științe aplicate, agricultură, inteligență artificială, 
medicină, economie. 
 
Canadian Center of Science and Education 
Pagina Internet: http://web.ccsenet.org/ 
Domenii acoperite: biologie, medicină, economie, management, științe, inginerie, științe 
sociale si umaniste. 
 
Copernicus Publications 
Pagina Internet: 
http://publications.copernicus.org/open_access_journals/open_access_journals_a_z.html 
Domenii acoperite: geoștiințe, inginerie civilă, științe umaniste, științe radio, științe 
interdisciplinare, lucrări ale conferințelor, publicații speciale. 
 
Dart-Europe E-These Portal 
Pagina Internet: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php 
Domenii acoperite: multidisciplinară. 
 
Directory of Open Access Books 
Pagina Internet: http://www.doabooks.org/ 
Domenii acoperite: multidisciplinară. 
 
Directory of Open Journals (DOAJ) 
Pagina Internet: http://www.doaj.org/ 
Domenii acoperite: agricultură și știința alimentelor, artă și arhitectură, biologie și științele 
vieții, afaceri și economie, chimie, știința Pământului, știința mediului, sănătate, istorie și 
arheologie, limbă și literatură, drept și științe politice, matematică și statistică, filosofie și 
religie, fizică și astronomie, științe generale, științe sociale, tehnologie și inginerie. 
 
DRIVER 
Networking European Scientific Repositories 
Pagina Internet: http://www.driver-repository.eu/ 
Colecții: peste 3,500,000 publicații științifice din articole jurnale, disertații, cărți, prelegeri, 
rapoarte etc. din peste 295 depozite din 38 țări. 
 
HighWire Stanford University 
Pagina Internet: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
Domenii acoperite: multidisciplinară 
Informații suplimentare: peste 2,000,000 articole full-text din aproape 7,000,000 articole. 
 
HyperSciences Publisher 
Pagina Internet: http://www.hypersciences.org/ 
Domenii acoperite: arhitectură, biologie, chimie, calculatoare, economie, educație, inginerie, 
mediu, științe umaniste, matematică, medicină, farmacie, fizică, științe sociale, statistică. 
 
International Scientific Press 
Pagina Internet: http://www.scienpress.com/Default.asp 

http://www.ansinet.com/journals.php
http://web.ccsenet.org/
http://publications.copernicus.org/open_access_journals/open_access_journals_a_z.html
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.doabooks.org/
http://www.doaj.org/
http://www.driver-repository.eu/
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
http://www.hypersciences.org/
http://www.scienpress.com/Default.asp
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Domenii acoperite: economie și statistică, matematică si calculatoare, științe aplicate 
(medicină aplicată, știința Pământului, inginerie geotehnică) 
 
Internet Archive  
Pagina Internet: http://www.archive.org/ 
Colecții: cărți, filme, muzică, înregistrări video, programe de calculator, pagini web. 
 
Mary Ann Liebert Inc. Publisher 
Pagina Internet: http://www.liebertpub.com/ 
Domenii acoperite: medicină, biotehnologie, mediu, drept, economie, psihologie, științe 
sociale și umaniste. 
Notă: acces full text parțial.  
 
Medknow Publications 
Pagina Internet: http://www.medknow.com/ 
Domenii acoperite: medicină alternativă, etica afacerilor, conservare, stomatologie, mediu, 
inginerie, etică, sănătate, medicină, microbiologie, asistență medicală, farmacie, fizică, 
radiologie, psihiatrie, psihologie, științe, sociologie. 
Informații statistice: 180 jurnale; peste 65,000 articole full text. 
 
MDPI 
Pagina Internet: http://www.mdpi.com/about/journals/ 
Domenii acoperite: științe administrative, agricultură, științe comportamentale, biologie, 
chimie, calculatoare, educație, electronică, energetică, mediu, silvicultură, geoștiințe, științe 
umaniste, drept, materiale, farmacie, religie, științe sociale, toxicologie, apă. 
 
MIT OpenCourseWare 
Pagina Internet: http://ocw.mit.edu/courses/ 
Domenii acoperite: aeronautică și astronautică, antropologie, arhitectură, educație fizică, 
biologie, chimie, inginerie civilă, ingineria mediului, științele Pământului, economie, inginerie 
electrică, știința calculatoarelor, limbi și literaturi străine, istorie, lingvistică și filosofie, 
literatură, știința și ingineria materialelor, matematică, inginerie mecanică, nuzică și arta 
teatrului, fizică, științe politice. 
Informații suplimentare: note de curs, teme și soluții, conținut multimedia, proiecte și 
exemple, cursuri online, galerie imagini. 
 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)  
Pagina Internet: www.oecd.org  
Site ce cuprinde informatii generale despre organizatie, rapoarte, studii de caz, date 
statistice, indicatori si lucrari privind situatia economica a fiecarei tari membre a 
organizatiei, articole de specialitate, stiri. 
 
OpenJ-Gate 
Pagina Internet: http://openj-gate.org/ 
Domenii acoperite: multidisciplinară. 
 
Open AIRE 
Open Access Infrastructure for Research in Europe 
Pagina Internet: www.openaire.eu 
Colecții: articole/lucrări științifice rezultate în cadrul proiectelor de cercetare FP7. 
 
Oxford Journals - Oxford Open 
Pagina Internet: http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html 

http://www.archive.org/
http://www.liebertpub.com/
http://www.medknow.com/
http://www.mdpi.com/about/journals/
http://ocw.mit.edu/courses/
http://www.oecd.org/
http://openj-gate.org/
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http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html
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Domenii acoperite: biologie, medicină, drept, chimie, botanică, sănătate, ecologie, 
toxicologie etc. 
 
Palgrave Open 
Pagina Internet: http://www.palgrave-journals.com/palgraveopen/index.html 
Domenii acoperite: politică, management, sănătate, afaceri, științe sociale. 
 
REPEC (Research Papers in Economics)  
Pagina Internet: www.repec.org 
Baza a fost constituita prin efortul a sute de voluntari din 73 tari in vederea imbunatatirii 
procesului de diseminare a informatiei din sfera cercetarilor economice. Baza de date 
cuprinde aproximativ 1 milion de articole stiintifice, capitole de carte sau lucrari de cercetare 
cu text integral, incarcate chiar de autorii lucrarilor respective. 
 
Revista presei economice on-line 
Pagina Internet: http://www.tribunaeconomica.ro/ 
Noutăţi din presa economică naţională, carte economică semnalări editoriale şi 
legislaţie/consultanţă. 
 
ROAR (Registry of Open Access Repositories)  
Pagina Internet: http://roar.eprints.org  
Este o baza de date in acces deschis care permite consultarea in peste 1700 depozite 
institutionale din toata lumea constituite de universitati si institute de cercetare de prestigiu, 
care si-au publicat productia stiintifica in vederea cresterii vizibilitatii si a optimizarii 
eforturilor de cautare si regasire a informatiei cu text integral. 
 
Science Publications 
Pagina Internet: http://thescipub.com/ 
Domenii acoperite: multidisciplinară. 
 
Sciknow Publications  
Pagina Internet: http://www.sciknow.org/journals/ 
Domenii acoperite: agricultură, arhitectură, biologie, științele vieții, chimie, materiale, știința 
calculatoarelor, știința mediului, economie, management, educație, drept, științe politice, 
medicină și sănătate, filosofie, matematică, fizică, științe sociale, tehnologie și inginerie. 
 
SpringerLink – Open Access Journals 
Pagina Internet: http://www.springerlink.com/journals/open/ 
Domenii acoperite: științe comportamentale, biologie si medicina, afaceri și economie, 
chimie și știința materialelor, știința calculatoarelor, știința mediului, inginerie, științe 
umaniste, științe sociale și drept, matematică și statistică, medicină și fizică. 
Informații statistice: 332 jurnale Open Access. 
 
VERSITA OPEN 
Pagina Internet: http://versitaopen.com 
Domenii acoperite: agricultură, silvicultură, artă, muzică, arhitectură, chimie, știința 
calculatoarelor, cultură, științele Pământului, economie, educație, inginerie, transporturi, 
mediu, geografie, istorie si arheologie, limbă si literatură, drept și administrație publică, 
management, afaceri și finanțe, matematică, statistică și științele sistemelor, medicină și 
farmacie, filosofie, fizică, știința materialelor, psihologie, sociologie, sport, teologie. 
Informații statistice: aproape 200 jurnale academice aparținând universităților, institutelor de 
cercetare. 
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World Bank 
Pagina Internet: www.worldbank.org  
Site ce cuprinde informatii generale, rapoarte, date statistice, indicatori si profile pentru 
fiecare tara, articole, documente oficiale, stiri de ultima ora, link-uri catre alte surse de 
informare relevante. 
 
 
 
 

BIBLIOTECARĂ: 
 
 
 

IVAN LORENA DANA 
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