
Biblioteca Tehnico-ştiinţifică UTM oferă acces  

la baze de date ştiinţifice pentru anul 2019. 

Accesul la resursele bazelor de date este oferit  
în cadrul reţelei de calculatoare a UTM. 

Bază de date Trial Access Wiley Online Library oferă acces 
la textul integral al articolelor 
din revistele ştiinţifice. 
Platforma de cercetare Wiley 
Online Library cuprinde o gamă 
largă de domenii: matematică, 
ştiinţa calculatoarelor, medicină, 
ştiinţe sociale, psihologie ş.a. 

https://onlinelibrary.wiley.com 
Perioada de acces 

15 septembrie- 31 octombrie 

https://link.springer.com 

SpringerLink oferă acces la  
reviste, cărţi şi lucrări de 
referinţe din domeniul ştiinţei, 
tehnicii şi medicinii. 

Abonamentul prevede acces la 2080 
reviste publicate în anul 2019 şi 10 
colectii de carţi din domeniile: 
inginerie, chimie, fizică, 
astronomie, matematică, ştiinţa 
calculatoarelor, biomedicină, 
business şi management, ştiinţa 
mediului. 

http://methods.sagepub.com 

SRM oferă acces la dicţionare, 
enciclopedii, manuale, colecţia de 
cărţi Little Green Book (metode de 
cercetare cantitativă) şi Little 
Blue Book (metode de cercetare 
calitativă). 
Adrese de acces:  

Little Green Books 
Little Blue Books 
Dictionaries and Encyclopedias 

https://www.cambridge.org/core 

Cambridge Journals Online oferă 
acces la colecţia de reviste 
ştiinţifice şi acoperă o gamă 
largă de discipline din domeniul 
ştiinţelor exacte, umanistice şi 
sociale. 

https://onlinelibrary.wiley.com/
https://link.springer.com/
http://methods.sagepub.com/
http://methods.sagepub.com/Search/SavedSearch/439
http://methods.sagepub.com/Search/SavedSearch/440
http://methods.sagepub.com/Search/SavedSearch/441
https://www.cambridge.org/core


http://iopscience.iop.org/journals 

IOPscience oferă acces la seria de 
publicaţii “Journals of Physics” 
care acoperă subiecte din toate 
subdisciplinele fizicii. 
Lista de reviste accesibile 

https://royalsociety.org/journals 

Royal Society Journals Collection 
cuprinde reviste cu factor înalt de 
impact în domeniile fizică şi 
biologie. 

 

https://bioone.org 

BioOne oferă acces la reviste full-
text publicate de comunităţile 
academice. Conţinutul lor reflectă 
rezultatele cercetărilor din 
biologie, ecologie şi ştiinţe ale 
naturii. 

Lista de reviste 

 

http://www.elibrary.imf.org 

IMF eLibrary oferă acces online la 
colecţia publicaţiilor economice 
oficiale, publicate de Fondul 
Monetar Internaţional (FMI). 

 

 

https://www.oecd-ilibrary.org 

OCDE-iLibrary este o resursă 
multidisciplinară, cuprinde 17 
colecţii tematice. Colecţiile includ 
cărţi, reviste, documente de lucru 
şi rezumate multilingve. De 
asemenea, oferă acces la 
publicaţiile oferite de: 
International Energy Agency(AIE), 
Nuclear Energy Agency (AEN) şi 
International Transport Forum (ITF). 

 

 

https://www.elgaronline.com 

Editura Edward Elgar Publishing 
publică cărţi şi reviste academice 
din domeniile ştiinţe sociale şi 
drept. 
Conţinutul accesibil 

Lista de reviste 

 

 

https://journals.openedition.org 

Open Edition Journals oferă acces la 
reviste din domeniul ştiinţe sociale 
şi umanitare. 

 

http://iopscience.iop.org/journals
http://librarians.iop.org/subs
https://royalsociety.org/journals
https://bioone.org/
https://bioone.org/browse/title
http://www.elibrary.imf.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.elgaronline.com/
https://www.elgaronline.com/browse?access=user&level=parent
https://www.elgaronline.com/page/70/journals
https://journals.openedition.org/

