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CENTRUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
 
 
 

LISTA GHIDURILOR ȘI A MATERIALELOR DE INFORMARE PRIVIND MODUL  
DE UTILIZARE A DIFERITELOR RESURSE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
  
  
Informaţii cu privire la documentele din colecţiile bibliotecii se pot regăsi în cataloagele electronice 
şi tradiţionale. Informaţii detaliate privind modul de consultare se obţin din ghidul de căutare şi se 
pot solicita bibliotecarilor. Catalogul general al BCUT - conţine informaţii privind documentele 
intrate în bibliotecă începând cu anul 1995.  
 
Această limită cronologică este convenţională, deoarece în prezent, baza de date cuprinde 
descrierile achiziţiilor recente, indiferent de anul apariţiei şi în paralel se realizează conversia 
retrospectivă a cărţilor, pe măsura solicitării acestora. Catalogul OPAC include peste 370 mii de 
înregistrări bibliografice pentru cărţi şi periodice disponibile în bibliotecile filiale şi colecţiile BCUT. 
Catalogul serialelor BCUT - este integrat catalogului general şi conţine descrierile publicaţiilor 
periodice. 
 
Catalogul electronic oferă o serie de facilități de: căutare și regăsire a documentelor în format 
tradițional, documente ce se găsesc în bibliotecă, dar și a unora în variantă electronică ce pot fi 
accesate și citite full text, prin SFX, în bazele de date abonate de bibliotecă; transmitere prin email 
a rezultatelor căutărilor; creare a unor alerte - înștiințări (SDI), pentru documentele noi, intrate în 
bibliotecă; ROLiNeST - este un portal care permite căutarea în Catalogul virtual colectiv românesc 
în ştiinţă şi tehnologie, adică căutarea simultană în cataloagele electronice ale celor mai 
importante biblioteci universitare din țară. Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat ghidul 
ROLiNeST. 
 
Cataloagele tradiţionale se găsesc în corpul A al B.C.U.T, etajul I, în sala de lectură. Catalogul 
alfabetic cuprinde fişe principale, complementare, de trimitere şi informative ale cărţilor, aranjate 
alfabetic, după numele autorului (personal sau colectiv) sau după primul cuvânt din titlu (pentru 
documentele anonime). Catalogul sistematic cuprinde fişele cărţilor intrate în BCUT până în anul 
1995, organizate pe domenii, pe baza sistemului de clasificare zecimală universală (CZU). 
 
Facultatea dispune de un Laborator de informatică dotat cu 18 calculatoare echipate complet 
pentru utilizare, cu softuri precum Microsoft Windows service pack 2 şi service pack 3, Microsoft 
Office, Indaco Lege4 etc.; în cazul în care studenţii nu sunt familiarizaţi cu unul dintre programe, 
pot solicita informaţii supraveghetorului care se află în permanenţă la dispoziţia lor, conform 
orarului de funcţionare al Laboratorului. 
 
În continuare sunt prezentate bazele de date la care au acces utilizatorii, pe bază de IP, din cadrul 
tuturor facultăţilor U.V.T., din cadrul B.C.U.T., din campusul universitar sau pe baza parolei unui 
cont personal creat în ANELIS (http://www.anelisplus.ro/). 

website:%20http://www.uvt.ro/
http://www.bcut.ro/dyn_doc/tutoriale/OPAC.ppsx
http://www.bcut.ro/Alerte-noutati-SDI-s10-ro.htm
http://aleph.edu.ro/
http://www.bcut.ro/dyn_doc/tutoriale/ROLINEST_Ghid.ppsx
http://www.anelisplus.ro/
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Pentru accesul pe bază de parole la bazele de date, bibliotecarii din sălile de lectură ale B.C.U.T. 
pot da referinţe despre cum se poate crea un cont în ANELIS.  
  
În continuare sunt prezentate bazele de date în care puteți căuta.   
Pentru bazele de date marcate cu ***, accesul se face pe baza IP-urilor, dar cadrele didactice ale 
UVT pot obţine o parolă pentru acces din alte reţele (de ex. de acasă).  La bazele de date marcate 
cu *, accesul se poate face doar pe bază de parolă. Vă rugăm să întrebaţi bibliotecarul de la 
Biblioteca Multimedia.   
  

ScienceDirect 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

titluri reviste 

Full text + 

Abstracts  

Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces în text integral la 

reviste științifice de cercetare în format online, cărți academice, 

serii de cărți și enciclopedii online. Peste 25% din informația 

apărută la nivel global în domeniile științe exacte și științe 

umaniste, tehnologie și medicină este publicată pe platforma 

Elsevier Science Direct. Nivelul academic ridicat precum și aria 

mare de specializări. 

Domenii: inginerie, chimie, automatica, geografie, ştiinţa 

materialelor, matematică, fizică, astronomie, agricultură, biologie, 

biochimie, genetică, biologie moleculară, ştiinţa mediului, 

imunologie, microbiologie, neuroştiinţă, medicină, stomatologie, 

farmacologie, toxicologie, medicină veterinară, ştiinţe umaniste, 

artă, afaceri, management, contabilitate, economie, finanţe, 

psihologie, ştiinţe sociale etc. Oferă acces în text integral la peste 

25% din informaţia aparută la nivel global în domeniile ştiinţelor 

exacte şi umaniste, tehnologiei şi medicinei. Colecţiile abonate 

sunt: 

• Mathematics  

• Biochemistry, Genetics and Molecular Biology  

• Physics and Astronomy 

• Computer Science 

Bazele de date se actualizează zilnic cu noi articole care apar în 

revistele ce fac parte din domeniile abonate. 

Ebsco 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial1 

Tutorial2  

 

titluri 

Academic 

Search 

Complete 

  

titluri  

Business 

Source 

Complete 

 

EBSCO Academic Search Complete 

Bază de date academică, multidisciplinară, cu text integral. 

Cuprinde mii de reviste cu text integral și furnizează informaţii 

dintr-o largă varietate de discipline de studiu importante, precum 

antropologie, astronomie, biologie, chimie, construcţii civile, 

inginerie, studii etnice şi multiculturale, geologie, drept, ştiinţa 

materialelor, matematică, muzică, ştiinţe farmaceutice, fizică, 

psihologie, religie şi teologie, medicină veterinară, studii 

feministe, zoologie și multe altele. 

Business Source Complete 

Sursă de informare din domeniul afacerilor, în care se regăsesc 

descrieri bibliografice, abstracte și textul integral ale articolelor 

din cel mai importante reviste ştiinţifice referitoare la marketing, 

management, sisteme de informare pentru management, 

managementul producției și al operațiunilor, contabilitate, finanţe 

şi economie. 

Scurtă prezentare 

Domenii: biologie, chimie, inginerie fizică, psihologie, teologie. 

Academic Search Premier conţine indexate peste 8.400 reviste 

științifice din care 4700 full text. 

website:%20http://www.uvt.ro/
http://www.sciencedirect.com/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/science-direct-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/science-direct-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/science-direct-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/science-direct-2015
http://search.ebscohost.com/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.bcut.ro/dyn_doc/tutoriale/EBSCO_ghid.pdf
https://help.ebsco.com/interfaces/Business_Searching/Training_Promotion/Business_Searching_Interface_Tutorial
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=3&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=4&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=4&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=4&hid=4114
http://web.a.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0028b54e-d3ca-457f-bafe-c749c7a4469d%40sessionmgr4010&vid=4&hid=4114
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SCOPUS 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

titluri reviste 

Abstracts 

Cea mai mare baza de date de rezumate din lume ce conține 

informație științifică în domeniul chimiei, fizicii, matematicii, 

ingineriei, medicinei (100% acoperire Medline), științelor sociale, 

psihologiei, economiei, biologiei, agriculturii si stiintelor 

mediului. 

Aproape 18.000 de reviste peer-reviewed de la mai mult de 5.000 

de editori: 

* 16.500 de reviste peer-reviewed journals (inc > 1200 Open 

Access journals) 

* 600 trade publications 

* 350 serii de cărți  

* 3,6 milioane de lucrări ale conferințelor 

ProQuest 

Central 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

titluri reviste 

Full text + 

Abstracts  

PROQUEST Central oferă acces la textul integral și rezumate din 

reviste științifice de cercetare în format online, fără alt suport 

magnetic sau pe hârtie, de la edituri academice de prestigiu, edituri 

universitare, asociații academice, asociații profesionale din 

întreagă lume. 

Domenii: afaceri, economie, finanţe, comerţ, industrie, educaţie, 

sănătate,ştiinţe umaniste, drept, istorie, multiculturalitate, 

psihologie,ştiinţe sociale, feminism, contabilitate, marketing, 

management, educaţie tehnică, muzică, carieră, artă, informaţii 

generale, criminologie, medicină, biologie, asistenţă socială, 

sănătate, farmacologie, automatică, informatică, ştiinţe politice, 

apărare, aeronautică, inginerie civilă, religie, inginerie, 

fizică,telecomunicaţii, transporturi, biblioteconomie etc. 

OXFORD 

JOURNALS 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Titluri 

Full text  

Oxford Journals este o divizie a Oxford University Press, care este 

un departament al Universității Oxford. Publică peste 330 de 

reviste academice și de cercetare care acoperă o gamă largă de 

domenii, două treimi dintre acestea fiind publicate în colaborare 

cu societăți științifice și alte organizații internaționale. 

Oxford Journals este o divizie a Oxford University Press, care 

este un departament al Universității Oxford. Publică peste 330 de 

reviste academice și de cercetare care acoperă o gamă largă de 

domenii, două treimi dintre acestea fiind publicate în colaborare 

cu societăți științifice și alte organizații internaționale. 

JSTOR 

Arts & Sciences I 

Collection 

Arts & Sciences II 

Collection 

 

Acces doar pe bază 

de IP! 

Tutorial 

 

titluriolecţii: 

 

Arts & 

Sciences I 

 

Arts & 

Sciences II 

 

Full text + 

rezumate 

Domenii: artă, afaceri, economie, istorie, muzică, ştiinţe politice, 

sociologie, ecologie, matematică, statistică, drept, religie, teologie. 

Oferă o arhivă interdisciplinară de înaltă calitate, care vine în 

sprijinul procesului de predare şi cercetare. Cuprinde reviste 

academice care acoperă domenii precum: ştiinţele umaniste, 

ştiinţele sociale şi exacte, monografii atent selectate şi alte tipuri 

de materiale folosite în mediul academic. Documentele sunt în 

format PDF şi există posibilitatea salvării acestora. Permite 

căutarea în documentul full text, oferă posibilitatea sublinierii 

termenilor căutaţi, include imagini de calitate, trimiteri şi referinţe. 

ISI Web of 

Science 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

Lista titlurilor 

 

Cea mai cunoscută bază de date disponibilă pe această platformă 

online este Web of Science Core Collection. Este o bază de date 

bibliografică și bibliometrică în format online, cuprinzând în 

principal reviste științifice, conferințe și cărți. În România sunt 

accesibile rezumatele articolelor a peste 12,200 de reviste 

științifice și 160,000 de conferințe științifice din 256 de discipline.  

website:%20http://www.uvt.ro/
https://www-scopus-com.am.e-nformation.ro/home.uri
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/thomson-reuters-web-of-science-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/thomson-reuters-web-of-science-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/thomson-reuters-web-of-science-2015
http://proquest.umi.com/login
http://proquest.umi.com/login
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/proquest-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/proquest-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/proquest-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/proquest-2015
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/oxford-journals-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/oxford-journals-2015
http://www.jstor.org/action/showBasicSearch
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=asii
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=asii
http://support.jstor.org/
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=title&contentType=books&letter=0-9
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=as
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=asii
http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&selectCollection=asii
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/thomson-reuters-web-of-science-2015
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20JCR%20editia%202015%20site.pdf
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Journal Citation Reports este autoritatea recunoscută pentru 

evaluarea ISI a jurnalelor științifice, creată în colaborare cu 

prestigiosul Institute for Scientific Information din Philadephia, 

SUA. Este o bază de date bibliometrică în format online, 

cuprinzând date despe reviste științifice și conferințe cotate în 

urma procesului de selecție și curare.  

Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică și 

bibliometrică în format online, cuprinzând brevete știinţifice. 

Disponibilă pe platforma Web of Science, cuprinde date despre 

peste 18 milioane de brevete și invenţii înregistrate din 40 de ţări, 

inclusiv România, din 1963 și până în prezent. 

Web of Science este structurată în funcție de aria subiectelor 

acoperite după cum urmează: 

■ Science Citation Index Expanded™ — Indexează integral 8,726 

de reviste importante din domeniul științelor exacte din 

aproximativ 170 discipline, din 1990 până în prezent; 

■ Social Sciences Citation Index® – Indexează integral 3,201 de 

reviste din 55 de discipline a științelor sociale, precum și 3,500 

reviste tehnice din 1990 până în prezent; 

■ Arts & Humanities Citation Index® – Indexează integral 1,755 

de reviste de artă și științe umaniste, precum și articole din 6,000 

de reviste din domeniul științelor sociale din 1990 până în prezent; 

■ Conference Proceedings Citation Index: – Conține peste 160,000 

reviste apărute în cadrul conferințelor științifice din 1990 până în 

prezent. Este împărțit în două ediții: Science și Social Science and 

Humanities. 
Wiley  

Online  

Library 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Titluri 

Full text  

Platforma de cercetare Wiley Online Library oferă acces cu text 

integral la reviste străine științifice de cercetare în format online, 

fără alt suport magnetic sau pe hârtie. La sfârșitul lunii iulie 2010 

a fost lansată platforma Wiley Online Library care a înlocuit 

platforma Wiley InterScience. Pe platforma Wiley Online Library 

se regăsesc 1,500 de reviste, peste 18,000 de cărți online, sute de 

of mulți-volume de lucrări de referință, baze de date și alte resurse. 

CEEOL 

 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Help 

 

Lista titlurilor 

 

Domenii 

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) este o 

baza de date unica in domeniu, care ofera publicatii academice si 

culturale de profil socio-umanist, din tarile Europei Centrale si de 

Est. Lider in acest sector, C.E.E.O.L. ofera in prezent 1,160 de 

publicatii in format full text PDF, acesta fiind identic cu formatul 

tiparit al acestora. 

SAGE HSS 

Collection 

 

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

Lista titlurilor 

Platforma Sage Journals Online oferă acces în text integral la 

reviste științifice de cercetare în format online. SAGE publică mai 

mult de 860 de reviste și cărți din domeniile: Business, Științe 

umaniste, Științe Sociale, Stiință, Tehnologie și Medicină. 

SAGE Humanities and Social Science (HSS) Collection oferă 

acces la peste 500 de reviste din domeniul științelor umaniste și 

științelor sociale și includ importante reviste internaționale peer-

reviewed multe din acestea fiind cotate de Thomson Scientific 

Journal Citation Reports. Acum există mai multe opțiuni – pe o 

singură platformă – pentru a satisface cerințele cercetătorilor care 

accesează conținutul revistelor SAGE.Domeniile acoperite de 

revistele incluse pe platforma Sage Journals pentru colecția 

Humanities and Social Sciences sunt: Anthropology & 

Archaeology, Business & Management, Communication & Media 

Studies, Criminology & Criminal Justice, Education, Philosophy, 

Politics & International Relations, Psychology &Counseling, 

website:%20http://www.uvt.ro/
http://onlinelibrary.wiley.com.am.e-nformation.ro/
http://onlinelibrary.wiley.com.am.e-nformation.ro/
http://onlinelibrary.wiley.com.am.e-nformation.ro/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/resurse/wiley-online-library-2015
http://www.e-nformation.ro/resurse/wiley-online-library-2015
https://www-ceeol-com.am.e-nformation.ro/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
https://www-ceeol-com.am.e-nformation.ro/personal-user-account/types-of-personal-user-account
https://www-ceeol-com.am.e-nformation.ro/browse/browse-by-journals
https://www-ceeol-com.am.e-nformation.ro/browse/browse-by-subjects
http://journals.sagepub.com.am.e-nformation.ro/
http://journals.sagepub.com.am.e-nformation.ro/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/emember/downloads/Ghid%20Sage.pdf
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20Sage%20HSS%202016%20site.pdf
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Public Policy & Public Administration, Research Methods & 

Evaluation, Sociology & Social Work, Theology & Biblical 

Studies, Urban Studies & Planning. 

Taylor & 

Francis 

Journals  

 

Pentru parole 

contactaţi 

bibliotecarul !!! 

Tutorial 

Lista titlurilor 

Taylor & Francis Group oferă acces cu text integral la reviste 

străine științifice de cercetare în format online. Publică peste 2,200 

de reviste și peste 4,000 de cărți noi în fiecare an, având în prezent 

o colecție de cărți de peste 60,000 de titluri de specialitate. Taylor 

& Francis online este platforma care găzduiește reviste online, 

enciclopedii online și baze de date de rezumate și indexări 

publicate de Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, 

Focal Press, Cogent OA, Garland Science, CRC Press. 

Domeniile şi nr. de titluri disponibile sunt: Area Studies (210), 

Arts (121), Behavioral Sciences (283), Bioscience (229), Built 

Environment (95), Communication Studies (63), Computer 

Science (79). Development Studies (78). Earth Sciences (96), 

Economics, Finance, Business & Industry (283), Education (282), 

Engineering & Technology (331), Environment & Agriculture 

(204), Environment and Sustainability (120), Food Science & 

Technology (36), Geography (136), Health and Social Care (187), 

Humanities (417), Information Science (60), Language & 

Literature (134), Law (81), Mathematics & Statistics (106), 

Medicine, Dentistry, Nursing & Health (322), Museum and 

Heritage Studies (32), Physical Sciences (182), Politics & 

International Relations (250), Social Sciences (283), Sports and 

Leisure (63), Tourism, Hospitality and Events (34), Urban Studies 

(42). 

Ulrichsweb.com 
Bibliographic 

records 

Domeniu: biblioteconomie. 

Ulrichsweb.com reprezintă sursa globală de informare în materie 

de periodice, fiind actualizată săptămânal. Oferă acces la peste 

300.000 de periodice academice, publicaţii Open Access, ziare, 

reviste din întreaga lume, acoperind toate domeniile, integrând 

informaţii despre periodicitatea serialelor şi modalitatea de 

consultare a acestora.  

 

LEX EXPERT 

 

Legislaţia 

României 

 

Domenii: drept, legislaţie. 

Baza de date poate fi consultată din cadrul Bibliotecii Multimedia. 

Prin intermediul programului LEX EXPERT pot fi consultate 

urmatoarele module: 

Legislatia Romaniei (inclusiv a actelor modificate) 

Legislatia Uniunii Europene 

Legislatie in limba engleza 

Jurisprudenta 

Cuprinsul revistei "Dreptul" 

Jurisprudenta CEDO 

Modele de contracte, actiuni in justitie si documente comerciale 

sau financiare 

Standarde internationale de contabilitate 

Dictionare 

Achizitii publice 

 

website:%20http://www.uvt.ro/
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandfonline.com/
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
mailto:alina.muntyan@bcut.ro
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/emember/downloads/Ghid%20Taylo%20and%20Francis.pdf
http://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20Taylor%20and%20Francis%202016%20site.pdf
http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/
http://www.lexexpert.ro/lexexpert.htm

