and Innovation) este coordonat de Organizația
Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO) în
colaborare cu partenerii‐editori cu scopul de a
lărgi accesul la informația din domeniile tehnic şi
ştiințific pentru țările în curs de dezvoltare.
UTM are acces gratuit la aproximativ 200 de
reviste relevante de stiință şi tehnologie, accesibile
prin ARDI.
Acces online pentru U.T.M este oferit pînă la
31.12.2015 .
Logarea poate fi efectuată de la orice calculator.
Datele de logare le aflați de la bibliotecar
Интегрум
Интегрум este cea mai mare arhivă electronică a
surselor de informare din Rusia şi tările CSI.
Интегрум deține circa 500 de milioane de
documente din peste 7000 de baze de date.
Acces online pentru U.T.M este oferit pâna la
10.12.2012
Accesati
http://aclient.integrum.ru/gate/?name=bibtum şi
clic pe Enter (no registration).

Biblioteca Tehnnico – Ştiințifică
a Universității Tehnice
a Moldovei

Acces deschis la
Baze de Date online

eLIBRARY.RU
http://www.elibrary.ru
eLIBRARY.RU este o Bibliotecă Electronică
ştiințifică de reviste ştiințifice care cuprinde
domeniile ştiinței, tehnologiilor, medicinii şi
educației. UTM are acces gratuit la o serie de
reviste electronice ruseşti din biblioteca
eLIBRARY.RU publicate în anul 2012.
Logarea poate fi efectuată de la calculatoarele din
corpurile de studii ale U.T.M.
Utilizator: libraryutm
Parola: technic
Lista de titluri ale revistelor o puteți accesa la
adresa:
http://library.utm.md/html/reviste_acces_elibrary
_2012.html
POLPRED.com
http://polpred.com
POLPRED.com este o baza de date care
monitorizează industria şi serviciile din Rusia şi de
peste hotare. Reflectă politica industrială din Rusia
şi din strainatate în perioada 1998‐2012. Include o
sinteză a presei şi documente ale analiştilor în
economie şi drept; sunt vizate 235 țări şi 42 de
ramuri ale economiei.
Conține ghiduri de afaceri pe țări şi domenii.
Accesul la bazele de date este permis prin
autentificarea rețelei de calculatoare (pe baza
domeniului de IP‐uri) aparținând U.T.M.
Elaborat: Valentina Nastas
Contact: library@mail.utm.md
digital_library@mail.utm.md

Chişinău, 2012

În scopul susținerii activității de informare şi
documentare necesară realizarii temelor de
cercetare‐dezvoltare, UTM beneficiază de acces în
anul 2012 la baze de date online.
În cadrul proiectului REM (Resurse Electronice
pentru Moldova), la care participă Biblioteca
Tehnico‐Ştiințifică UTM, oferim acces online la
bazele de date EBSCO, Cambridge Journals
Online, IOPscience, OECDiLibrary, Oxford
Reference, Royal Society Journals Collection,
BioOne.
EBSCOhost
http://search.ebscohost.com
Selectați serviciul EBSCOhost Web
EBSCOhost este un serviciu de referințe online
accesibil prin intermediul internetului, ce oferă
acces la o colecție de baze de date. Aceste baze de
date pot avea un conținut academic
multidisciplinar, specializat pe un anumit domeniu
sau enciclopedic şi cuprind articole din publicații
periodice (rezumate şi/sau full text), cărți,
referințe citații, rapoarte, cercetări, studii de piață,
studii de caz, imagini şi hărți.
Academic Search Premier/Complete
Este o bază de date academică multidisciplinară ce
oferă acces la peste 4600 de reviste cu acces la full‐
text, dintre care 3900 reviste recenzate (peer‐
review).
Domenii acoperite: ştiința calculatoarelor,
inginerie, fizică, chimie, artă şi literatură, medicină,
ş.a.
Bazele de date specializate: Business Source
Premier, ERIC, GreenFile, Health Source  Consumer
Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition,
Library, Information Science & Technology
Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Regional
Business News.
IOPscience
http://iopscience.iop.org/
IOPscience ‐ Institute of Physics Publishing este
un lider în ceea ce priveşte literatura academică
din domeniul fizicii. IOP oferă informații ştiințifice
de înaltă calitate. Esența programului de publicare
este seria “Journals of Physics” care acoperă toate
domeniile fizicii. Sunt disponibile peste 65 de
reviste.
Lista de titluri ale revistelor o puteți accesa la
adresa: http://iopscience.iop.org/journals
Oxford Reference
http://www.oxfordreference.com
Oxford Reference include peste 2 mln de
înregistrări, reunind pe toate într‐o unică resursă
de căutări‐încrucişate. Cuprinde dicționare
engleze, bilingve, de citate, dicționare şi
enciclopedii din diverse domenii: ştiințe sociale,
artă şi arhitectură, arheologie, medicină, filosofie,
literatură, astronomie, chimie, fizică ş.a.

Acces online pentru U.T.M este oferit pînă la
10.12.2012
Lista de titluri ale revistelor cu adresele de
acesare:
http://library.utm.md/html/TitleList_Oxford_Ref.html

OECDiLibrary
http://www.oecd‐ilibrary.org
OECD‐iLibrary este o resursă multidisciplinară,
cuprinde 17 colecții tematice cum ar fi: ştiință şi
tehnologie, industrie, servicii şi comerț, agricultură
şi alimentație, mediu înconjurător, educație,
ocuparea forței de muncă, probleme sociale,
migrație, sănătate, energie, energie nucleară,
transport, finanțe şi investiții, guvernare,
dezvoltare rurală şi regională. Oferă acces integrat
la peste 5000 cărți, 500 reviste (ediții), 2500
documente de lucru şi 2200 rezumate multilingve.
Royal Society Journals Collection
http://royalsocietypublishing.org/journals
Royal Society Journals Collection cuprinde reviste
cu înalt factor de impact în domeniile fizicii şi
biologiei. Revistele sunt divizate în 3 colecții:
Complete Collection (9 titluri), Biological Sciences
Collection (6 titluri), Physical & Mathematical
Sciences Collection (4 titluri).
Lista de titluri ale revistelor o puteți accesa la
adresa:
http://royalsocietypublishing.org/site/authors/jo
urnals.xhtml
BioOne
http://www.bioone.org
BioOne oferă acces la reviste full‐text publicate de
comunitățile academice. Conținutul lor reflectă
rezultatele cercetărilor din biologie, ecologie şi
ştiințe ale naturii. În prezent, 69% din titluri sunt
cotate ISI, iar aproape jumătate din ele sunt
disponibile în format electronic exclusiv în BioOne.
Lista de titluri ale revistelor o puteți accesa la
adresa:
http://www.bioone.org/page/about/content/titles
Cambridge Journals Online
http://journals.cambridge.org/
Cambridge University Press publică în prezent
peste 250 de reviste academice peer‐review.
Revistele editurii Cambridge conțin ultimele
cercetări dintr‐o gamă largă de domenii şi sunt
accesibile în intreaga lume în format print şi
online.
Arhiva digitală completa a revistelor Cambridge o
putetți accesa la adresa:
http://journals.cambridge.org/action/displaySpec
ialPage?pageId=3092&archive=3092
ARDI
http://www.wipo.int/ardi
Programul Acces la Cercetare pentru Dezvoltare şi
Inovare (The Access to Research for Development

