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Ordinea de zi 
1. Raport privind activitatea Asociației Anelis Plus în perioada aprilie-octombrie 2014  

 

2. Raport privind situația financiară a Asociației 

 

3. Prezentarea unor probleme specifice activității Anelis Plus în perioada anterioară și în 

cea care urmează 

 

4. Rezultate privind desfășurarea Proiectului Anelis Plus. Abordări calitative  

       

5. Raport privind infrastructura si probleme legate de soft-ul necesar 

 

6. Stadiul desfasurarii Programului Train the Trainer. Primele concluzii 

 

7. Stadiul pregatirii documentelor pentru dobândirea statutului de utilitate publică 

 

8. Discutarea propunerilor privind modificarile la Statut 

 

9. Discuții preliminare referitoare la planul de achizitii pentru 2015 

 

10. Diverse. Discuții 
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Agenda prezentării 
1. Despre Asociația Anelis Plus – date actualizate 

2. Activitatea Consiliului Director și a Biroului Executiv – activități specifice 

desfășurate 

3. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a serviciilor de baze de date 

științifice 

4. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a produselor pentru 

infrastructura hardware și a aplicației software (campus virtual și depozit 

național)  

5. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă de arhive de cărți electronice 

științifice 

6. Activități legate de colaborarea Asociației Anelis Plus cu principala instituție 

finanțatoare 

7. Alte activități organizate sau servicii oferite de Asociația Anelis Plus pentru 

membrii săi 

8. Proiectarea unor noi direcții de dezvoltare a serviciilor oferite membrilor 

9. Statisticile de utilizare ca argument în decizia de achiziție pentru perioada 

următoare 

10. Identificarea posibilităților și demararea activităților de asigurare a finanțării 

accesului la resursele științifice de informare și documentare și a dezvoltării 

celorlalte inițiative ale Asociației Anelis Plus după anul 2015 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.Despre Asociația Anelis Plus – date actualizate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Structura: 90 membri  
(fondatori, afiliați și onorifici ) 

   

  Biblioteci Centrale Universitare – 4  

  Biblioteca Academiei Române 

 

  Universități - 52 

  - de stat - 46 

  - private - 6 

 

  Institute Naționale de Cercetare-Dezvoltare - 33   
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2. Activitatea Consiliului Director și a Biroului 

    Executiv – activități specifice desfășurate (I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     Coordonarea activității  Asociației și a tuturor activităților derulate de 

aceasta; avizarea tuturor deciziilor luate la nivelul Asociației, în intervalul dintre 

AG (în perioada aprilie - octombrie 2014 au fost elaborate 2 Hotarâri ale CD și 6 

ale Președintelui Asociației); 

 

      Atragerea de fonduri din surse interne şi externe, prin participarea la 

programe de finanţare naţionale, europene şi internaționale, sponsorizări etc; 

- Coordonarea desfășurării Proiectului Anelis Plus – anul 2 

 

- obţinerea de fonduri complementare, din diferite surse, de care vor beneficia 

toţi membrii asociaţiei; 

 

     Gestionarea fondurilor de achiziţie provenite de la membrii asociaţiei şi din 

alte surse de finanţare; 

- fonduri provenite din taxe de membru și afiliere;  

- fonduri de achiziţie provenite de la membri și fonduri de la bugetul de stat;      
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Romania „Anelis Plus” 

2. Activitatea Consiliului Director și a Biroului 

    Executiv – activități specifice desfășurate (II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

 

 

       Evaluarea resurselor electronice disponibile și informarea membrilor asupra 

acestora, în funcţie de nevoile informaționale ale fiecăruia; 

- Identificarea si analiza nevoilor infodocumentare ale membrilor Asociației și 

constituirea priorităților de achiziție referitoare la cărțile electronice; adoptarea 

unor decizii referitoare la cărțile electronice achiziționate și asumarea prețurilor 

estimate – Hotărâri ale CD pentru asumarea resurselor electronice abonate în 

2014 și a prețurilor specificate în Nota de fundamentare; probleme care au 

intervenit și modul în care au fost soluționate (vor fi detaliate la punctul 3); 
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Romania „Anelis Plus” 

2. Activitatea Consiliului Director și a Biroului 

    Executiv – activități specifice desfășurate (III) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       Realizarea de abonamente la periodice şi cărţi electronice şi la baze de date 

ştiinţifice (va fi detaliat la punctul 3); 

       

       Evaluarea periodică a utilizării resurselor achiziţionate şi întocmirea de 

rapoarte către instituţiile membre şi finanţatoare; 

- Rapoarte pentru AG, rapoarte ale utilizării pentru membri, rapoarte pentru 

instituția finanțatoare (în cadrul Proiectului) 

        

       Organizarea de conferințe, simpozioane, seminarii, dezbateri și a altor 

manifestări de specialitate, în scopul educării membrilor pentru folosirea resurselor 

electronice și formării profesionale a persoanelor desemnate de membri pentru 

administrarea acestora la nivel local și instruirea utilizatorilor din propriile instituții; 
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2. Activitatea Consiliului Director și a Biroului 

    Executiv – activități specifice desfășurate (IV) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      Desfăşurarea unei activităţi de colaborare internaţională (cu editorii și 

alți factori interesați) în domeniul resurselor electronice de informare şi 

documentare; stabilirea unor relații cu biblioteci, instituții, organizații 

profesionale și personalitati ale vieții științifice și culturale din țară și din 

străinătate; 

-Colaborarea cu reprezentanții editurilor, pentru dezvoltarea unor 

servicii suplimentare, conform scopului și obiectivelor A+ (rezultatele vor fi 

detaliate la punctele 7 și 8);  

 

      Promovarea principiilor open access; realizarea și administrarea un 

depozit naţional conținând informație științifică arhivată 

-Achiziția arhivelor Science Direct FC – 2014 pe suport extern de memorie 

-Declanșarea procedurii de achiziție pentru e-book-uri 

 

       Comunicarea permanentă cu membrii Asociației. 
     Mod de lucru în CD și Birou: întâlniri directe, videoconferințe, poștă 

     electronică și telefonic. 
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3. Asociația Anelis Plus – autoritate 

    contractantă în 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resurse electronice științifice  
bazele de date bibliometrice și bibliografice și fulltext 

 cărți electronice 

 

 

Infrastructa hardware și aplicația software (campus virtual și 

depozit  național) 
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3. Asociația Anelis Plus – autoritate 

    contractantă a serviciilor de baze de date 

    științifice (I)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Calendarul desfășurării evenimentelor pentru achiziția pe 2014 în 

corelație cu activitatea de colectare a cofinanțării  

- Întocmirea documentației pentru achiziția de baze de date 

- Încheierea unor noi contracte subsidiare (79) 

- 28 februarie Publicarea documentației de atribuire 

- 5 martie 2014 - Încheierea Actului adițional nr.3/2014 la Contract de 

finanțare cu UEFISCDI 

- 5 martie 2014 -  Anunț de participare 149606/05.03.2014 validat și publicat 

în SEAP  

- 7 martie 2014 – Anunț de participare publicat în JOUE 2014/S047-078804/ 

07.03.2014  

- 19 martie 2014 – Decizia Președintelui Asociației de numire a comisiei de 

evaluare a ofertelor pentru achiziția de resurse electronice/ 2014 și validarea 

acesteia în CD; 

- 28 aprilie 2014 - Data limită pentru depunerea ofertelor  

- 29 aprilie 2014 - Data de deschidere a ofertelor (din SEAP) - pentru bazele 

de date și platformele de reviste electronice. 
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3. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a 

serviciilor de baze de date științifice (II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Calendarul desfășurării evenimentelor pentru achiziția pe 2013 -continuare 

-30 aprilie - Sedința de analiză a documentelor de calificare și a ofertelor 

tehnice (2 ofertanți) 

- 5 mai – Analiza și evaluarea ofertelor financiare 

- 6 mai – Solicitarea Comisiei de evaluare pentru suplimentarea valorii 

contractului de achiziție publică cu suma de 201.611,94 lei (fără TVA) 

deoarece oferta financiară depusă pentru lotul 3 – Thomson Web of 

Knowledge depășea cu 5% valoarea estimată a lotului 

- Întocmirea Raportului procedurii 

- Transmiterea comunicărilor către ofertanți privind rezultatul procedurii de 

atribuire a Contractelor de prestări servicii de acces electronic la literatura 

ştiinţifică pentru susţinerea şi promovarea sistemului de cercetare şi educaţie 

din România 

- 8 mai - Încheierea contractelor cu furnizorii de platforme de reviste/ baze de 

date (21 loturi, 2 contracte – 39.349.483,77 lei); 
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3. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a 

serviciilor de baze de date științifice (III) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Calendarul desfășurării evenimentelor pentru achiziția pe 2014 -continuare 

- 14 mai – Anunț nr. 146501/14.05.2014 de atribuire a contractelor  

- 16 mai - Finalizarea licitației deschise pentru achiziția bazelor de date; 

transmiterea către JOUE a anunțului de atribuire. 

- 12 iunie – Decizia Președintelui autorității contractante de constituire a 

comisiei de recepție a serviciilor de baze de date; 

- Recepțiile intermediare se fac pe baza verificării funcționalității BD abonate, 

(pentru fiecare din cele 3 recepții intermediare (1 august, 1 septembrie, 15 

octombrie) au fost efectuate peste 4.800 verificări în BD fulltext, precum și 

căutări specifice în bazele de date bibliometrice, în MatSciNet și Reaxys); 

- Au fost efectuate plățile aferente. 

- Termene pentru cofinanțare: emiterea primei facturi – 31.03.2014 și 

16.09.2014; sumele facturate - conform contractelor subsidiare. 

 

 



Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din 

Romania „Anelis Plus” 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. Calendarul propus pentru desfăşurarea evenimentelor în vederea 

luării deciziei finale de achiziţie pentru 2015 

Activități Când - proiectat Când - realizat 

 

1.  Anunț de intenție privind licitația care va fi 

organizată în 2015 

noiembrie 2014 

1. Reprezentanţii în AG vor primi, prin email, un 

document extins cu descrierea resurselor 

electronice (conţinut, adresabilitate, domenii 

acoperite) 

13-21 noiembrie 

2. Investigarea preferinţelor la nivelul fiecărei 

instituţii membre, întocmirea unei liste de 

priorităţi și transmiterea preferinţelor  

24-28 noiembrie 

 

3. Centralizarea opțiunilor la nivelul întregii 

Asociaţii 

2-12 decembrie 

4. Testarea pieţii de profil pentru obţinerea unor 

estimări financiare 

15-19 

decembrie 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Activități Când-

proiectat 

Când-

realizat 

5.  Simularea contribuţiei fiecărui membru în 

conformitate cu selecţia făcută şi comunicarea 

sumelor calculate 

22-31 

decembrie 

6. Obţinerea acceptului din partea instituţiilor 

solicitante şi întocmirea contractelor  subsidiare 

noi 

5-9 ianuarie 

7. Aprobarea în CD a resurselor electronice pentru 

2014 

12-16 

ianuarie 

8. Definitivarea  opţiunilor şi întocmirea notei de 

fundamentare 

19 – 23 

ianuarie  

9. Declanşarea procedurii de achiziţie pentru 2014 

 

După 

cunoașterea 

bugetului/ 

2015  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.2. REMINDER! Calendarul propus la AG din octombrie 2013 pentru 

desfăşurarea evenimentelor în vederea luării deciziei finale de achiziţie pentru 

2014 vs termenele/ datele reale la care s-au desfășurat aceste evenimente –  

DE EVITAT CAUZELE DISFUNCȚIONALITĂȚILOR!! 

- Nerespectarea termenelor de transmitere a opțiunilor (transmiterea cu 

întârziere);  

- Modificări, la nivelul instituțiilor, ulterioare centralizării situației la nivel 

național; 

- Dificultatea obținerii unor estimări financiare pentru BD neachiziționate până 

acum (oferte la nivelul consorțiului); 

- Necesitatea reducerii ofertelor financiare din cauza restricțiilor financiare; 

- Apariția unor membri noi și includerea lor între instituțiile cu acces (în funcție 

de momentul includerii în Asociație, acest proces poate determina intârzieri); 

- Necesitatea refacerii succesive a simulărilor pentru cofinanțare  din cauzele 

enumerate anterior; 

- Modificări ale finanțării bugetare anuale. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3 Aspecte de procedură  referitoare la achiziția pe 2015 a resurselor 

electronice științifice: 

- Instituțiile membre care nu au participat la achiziție în anul 2014 și nu  

își vor exprima preferințele pentru 2015 până la termenul convenit, nu vor fi 

luate in considerare pentru anul 2015; 

 

- Instituțiile membre care nu vor răspunde solicitărilor de exprimare a 

preferințelor/ 2015 dar au încheiat contracte subsidiare cu Anelis Plus în 2013 

sau 2014, vor fi luate în considerare cu opțiunile din anul precedent; 

  

- Conform prevederilor din contractele subsidiare, modificări în lista resurselor 

cofinanțate în 2013 sau/și 2014 se pot face doar cu păstrarea sumei prevăzute 

în contract, iar instituțiilor care solicită resurse suplimentare față de anul 

precedent trebuie să transmită o solicitare în scris în acest sens, după 

comunicarea prețului estimat.  

--Structura de achiziție propusă pentru 2015:  

 acces la reviste (acces curent și perpetuu),  

 achiziție de arhive,  

 achiziție de cărți electronice (în proprietate) –  

     pentru a fi incluse în depozitul național. 
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4. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a 

produselor pentru infrastructura hardware și a aplicației 

software (campus virtual și depozit național) (I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calendarul desfășurării evenimentelor: 

-23 aprilie 2014 – Publicarea documentației de atribuire in SEAP 

(137491/23.04.2014);  

- 16.06.2014 - data limită de depunere a ofertelor în SEAP; 

- 12.06.2014 – Suspendarea procedurii de către CNSC (489S/C11/2371 din 

12.06.2014);  

- 19.06.2014 – Continuarea procedurii de achiziție publică (Decizia CNSC 

1839/C11/2371); 

- 23.06.2014 – Reluarea procedurii de atribuire (7 iulie – data limită de depunere 

a ofertelor); 

- 8.07.2014 - Ședința de descărcare a ofertelor din SEAP; 

- 9.07.2014 - Analiza documentelor de calificare 

- 15.07.2014 – Finalizarea analizei ofertelor tehnice 

- 21.07.2014 – Finalizarea analizei și evaluării ofertelor financiare 

- 22.07.2014 – Raportul procedurii 

- 8.08.2014 – Atribuirea contractului  
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4. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a 

produselor pentru infrastructura hardware și a aplicației 

software (campus virtual și depozit național) (II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calendarul desfășurării evenimentelor - continuare: 

oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - infrastructura 

hardware  - S.C. COMBRIDGE S.R.L. - 3.091.193,04 lei cu tva 24% inclus 

 

 Comisia de evaluare a hotărât anularea lotului 2: aplicație software 

deoarece a fost depusă o singură ofertă, declarată neconformă. 
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5. Asociația Anelis Plus – autoritate contractantă a 

produselor pentru cărți electronice 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Achiziția de arhive de cărți electronice cu licență livrate pe suport extern de 

memorie  

 

 Data deschiderii ofertelor – 18.11.2014 

 

 Structura și modul de achiziție al colecțiilor 

 - 1573 titluri din SD ebooks FC (în ordinea statisticilor de utilizare) 

 - 69 titluri de la Taylor and Francis  – domeniul Artă și arhitectură 

 - 22 titluri de la Wiley – domeniul Arte și arhitectură 

 - 205 titluri de la Wiley – domeniul Științe umaniste 

  Arhivele de cărţi electronice cu licenţă vor fi stocate pe infrastructura IT a 

Asociaţiei Anelis Plus. Acestea vor intra în proprietatea Asociaţiei şi vor putea fi 

utilizate de membrii Asociaţiei conform contractelor de furnizare și a 

acordurilor de licențiere.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cărți electronice achiziționate în 2014 

 Science Direct Freedom Collection ebooks  

 - livrarea pe suport extern, în format pdf,  

 - acces perpetuu pe platforma Science Direct 

 

 Taylor & Francis - ARTE ŞI ARHITECTURĂ – ebooks 

 - livrarea pe suport extern, în format pdf, 

 - acces perpetuu la colecția achiziționată la sediul Asociației din Iași, 

                 și sucursalele din București și Cluj Napoca 

 - distribuirea informației între membrii Asociației se va face după 

                 modelul schimbului interbibliotecar (ILL) 

 

 Nu se vor percepe costuri de cofinanțare neangajate/2014 de membrii în 

Proiectul Anelis Plus; fiind vorba de fonduri din Proiect, accesul va fi permis 

cu respectarea termenilor prevazuți de acesta. 
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6.Activități legate de colaborarea Asociației 

Anelis Plus cu principala instituție finanțatoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Transmiterea periodică a statisticilor de utilizare per instituție și per resursă 

electronică abonată;  

 

- Transmiterea titlurilor revistelor incluse in BD la momentul incheierii contractului; 

 

- Întocmirea unor situații specifice solicitate (modificări în titlurile revistelor incluse 

în bazele de date); 

 

- Informare periodică asupra activităților organizate de Asociație; 

 

- 5 decembrie 2014 – Raport de etapă pentru Proiectul Anelis Plus; 
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7. Alte activități organizate sau servicii oferite 

de Asociația Anelis Plus pentru membrii săi (I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Free trial-uri:  http://www.anelisplus.ro/?page_id=611 

- Elsevier - Science Direct FC e-books (1 aprilie 2014 –    ) 

- Palgrave Macmillan - revistele electronice ale editurii  

 (1 septembrie – 31 octombrie 2014)  

-Palgrave Macmillan – cărțile electronice ale editurii  

 (1 septembrie – 31 octombrie 2014)  

- Nature Publishing Group - revistele electronice   

  (1 septembrie – 31 octombrie 2014)  

- EBSCO - baze de date și colecții de cărți electronice (15 septembrie-15 

noiembrie 2014): Academic Search Complete; Business Source Complete; ART full text; 

Humanities International Complete; Political Science Complete; Medline Complete; Dynamed; Dentistry 

& Oral Sciences Source; eBook Academic Subscription Collection; eBook Business Subscription 

Collection. 

- Informa Healthcare – revistele electronice (1-31 octombrie 2014) 

- iGroup Publishing România - colecţii din cadrul bazei de date Maney 

  Publishing (Humanities and Social Sciences; History, Literature and Culture; Philosophy, Religion 

  and Theology; Archaeology, Conservation and Heritage) 

(15 octombrie-5 decembrie) 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=611
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7. Alte activități organizate sau servicii oferite de 

Asociația Anelis Plus pentru membrii săi (II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Free trial-uri - continuare: 

- iGroup Publishing România - colecţii din cadrul bazei de date Maney 

  Publishing (Humanities and Social Sciences; History, Literature and Culture; Philosophy, Religion 

  and Theology; Archaeology, Conservation and Heritage) 

  (15 octombrie-5 decembrie) 

- iGroup Publishing România – baza de date STATRef (cărți și reviste 

electronice de medicină, 8 octombrie – 19 decembrie 2014) 

 - iGroup Publishing România – baza de date CINDAS (știința materialelor - Aerospace 

Structural Metals Database, Microelectronics Packaging Materials Database, Thermo-physical 

Properties of Matter Database) 

- iGroup Publishing România – SPIE Digital Library (optică şi fotonică, 7 

octombrie-5 decembrie) 

- iGroup Publishing România – reviste și cărți electronice ale bazei de date 

Thieme (medicină, 5 octombrie-30 noiembrie) 

- Group Publishing România – revistele electronice din baza de date SIAM 

(matematică aplicată, 10 octombrie-20 decembrie) 

- Group Publishing România – revistele electronice SCIENCE/AAAS (15 

octombrie-15 decembrie) 

- Group Publishing România – revistele electronice ACM Digital Library 

(Computing, 21 octombrie – 20 noiembrie) 

 



Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din 

Romania „Anelis Plus” 

7. Alte activități organizate sau servicii oferite 

de Asociația Anelis Plus pentru membrii săi (III) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Conferințe și AG: 

 

-București, 25 aprilie 2014 – Adunare generală anuală 

 

- Cluj Napoca, 29-31 octombrie 2014 – Conferința Acces la literatura științifică: 

Documentare.Publicare. Evaluare ediția a II –a (în parteneriat cu E-nformation și 

în colaborare cu 14 edituri) 
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Romania „Anelis Plus” 

7. Alte activități organizate sau servicii oferite 

de Asociația Anelis Plus pentru membrii săi (IV) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transmiterea statisticilor de utilizare și calculul unor indicatori bibliometrici la 

nivel de instituție 

-Octombrie 2014 (statistici parțiale 2014) 

 

Instruiri pentru dobândirea abilităților de accesare a platformelor/ bazelor de date 

științifice 

Concluzii:  

- Au fost/ vor fi organizate instruiri în fiecare instituție din Proiect 

- O copie a calendarului de desfășurare și a listelor de prezență se află la sediul 

A+     

- Au existat 2 instituții care a refuzat training-ul 

- Indicații din partea A+: orientarea instruirilor către latura practică 

- Număr relativ redus de participanți (ceea ce justifică, în unele cazuri, numărul 

mic de accesări) 

- Necestatea implicării active a reprezentantului instituției în Anelis Plus, inclusiv 

în mobilizarea celor vizați de instruire. 
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Romania „Anelis Plus” 

7. Alte activități organizate sau servicii oferite 

de Asociația Anelis Plus pentru membrii săi (V) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comunicarea cu membrii: 

 

- www.anelisplus.ro 

- emailuri către reprezentanții membrilor în AG 

 

Promovarea Asociației pe plan național și internațional 

 

- The 5th INTERNATIONAL CONFERENCE on Information Science and 

Information  Literacy, “Lucian Blaga”  University  of  Sibiu, April 1-3, 2014, The 

National Consortium – from access to information and documentation 

electronic scientific resources to specific services for the development of 

research and innovation system in Romania 

 

- SCIENCE & DEVELOPEMENT FORUM Bulgaria 2014, Ministry of Education 

and Science of Bulgaria, Sofia, June 11, The access at national level to the 

information & documentation scientific literature – the Romanian model 

http://www.anelisplus.ro/


Asociatia Universitatilor, Institutelor de Cercetare-Dezvoltare si Bibliotecilor Centrale Universitare din 

Romania „Anelis Plus” 

8. Proiectarea unor noi direcții de dezvoltare a 

serviciilor oferite membrilor (I) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Inițiative adresate comunității științifice din universități și institute de 

cercetare-dezvoltare 

 

Dezvoltarea Programului Train the trainer*: necesitate (concentrare pe 

aspecte practice), structură (teoretic & practic), organizare (pe niveluri de 

instruire), rezultate vizate (creșterea numărului de accesări, scăderea prețului 

per articol descarcat - ROI), direcții viitoare (elaborarea unor tutoriale care pot 

fi integrate în programele de IL propuse de marile biblioteci universitare).  

-Unde: B, CJ, IS,TM 

-Când: prevăzut mai 2014 – mai 2015 

- Sesiuni desfășurate:  

 Cluj,1 zi, mai 2014 

 București, 1 sesiune, 29-30 septembrie 

 Iași, 2 sesiuni, 6-9 octombrie 

-Sesiuni planificate: București, 10-12 noiembrie; Timișoara, 17-19 noiembrie 

* Desfășurarea programului va fi detaliată la punctul 6 al ordinii de zi a AG 
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Romania „Anelis Plus” 

8. Proiectarea unor noi direcții de dezvoltare a 

serviciilor oferite membrilor (II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Inițiative adresate comunității științifice din universități și institute de 

cercetare-dezvoltare - continuare 

 

Asistență pentru creșterea numărului de cărți ale autorilor români 

publicate in parteneriat cu edituri internationale 

Elsevier – contract încheiat  - 1 autor, 5 volume, medicină (peer review, 

modificări, reeditare) 

- alte 12 inițiative în stadii diverse 

- în curând: 

www.beelsevierauthor.com (în RO, pentru urmărirea și dezvoltarea 

procesului) 

 

 

http://www.beelsevierauthor.com/
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II. Inițiative adresate editurilor universitare românești 

Asistență pentru creșterea numărului revistelor românești indexate în baze 

de date internaționale, având ca scop creșterea vizibilității acestor publicații 

Scopus: Reviste 

- 36 propuneri de la editori 

- 16 – trimise 

- 1 – nu are vechime suficientă (va fi trimis în 2015) 

- 3 - embargou* (1 – expiră la 1.11.2014; 2 – expiră în 2015) 

         embargou: 6 luni – 5ani, în funcție de motivul respingerii 

- 16 titluri au probleme variate: 

- 7 nu au ISSN electronic 

- 5 – respinse din diverse motive (necesită scrisoare de intenție în care să 

se explice cum s-a progresat din momentul respingerii!!) 

- 4 – lucrează pentru îndeplinirea cerințelor (înainte de a fi trimise) 

 

Scopus: Conferințe 

Curând – 1 cu ISSN 

             -  1 cu ISBN (COMPENDEX) 

    



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (I) 

1. Total accesări ianuarie - august - resurse abonate  

      2013: 2.969.083 

      2014: 2.904.268 

 

2. Numărul mediu de accesări la nivel național ianuarie- august (numar 

accesari totale/ FTE național utilizatori estimat)  

      2013 – 20;  

      2014 - 20 
FTE (național) 2013 = 147.430 

FTE (național) 2014 = 146.070 

 

3. Preț per FTE – ianuarie - august (preț total resurse/ FTE național 

utilizatori estimat) = investiția per utilizator 

 2013 - 157 lei/utilizator 

 2014 - 209 lei/ utilizator 

 

4. Acces pe bază de IP vs acces mobil – ianuarie – august – media  

   națională* 

   IP – 92% 

   AM – 8%      EBSCO nu contorizează separat accesul pe bază de IP si AM 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (II) 

   Număr de accesări/  resursă – media la nivel național 01-08.2014) 

   (Total accesări BD la nivel național/ FTE BD) 

În cazul universităților a fost luat în considerare FTE-ul total, fiind dificil de evaluat care este 

populația țintă pentru fiecare resursă electronică; din acest motiv, este posibil ca numărul de 

accesări/FTE calculat, mai ales în cazul BD specializate, să fie mai mic decât decât cel real.  

Nr. Resursa electronică 2013 2014 Tendința 

1 Science Direct J.  8,07 8,23 

2 Springer J. 2,46 1,56 

3 WoK 3,98 4,78 

4 AIP 0,01 0,46 

5 APS 0,02 0,34 

6 ProQuest 4,49 2,97 

7 Oxford 0,32 0,39 

8 IEEE - 1,61 - 

9 Scopus 2,08 2,07 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (III)  

Nr. Resursa electronică 2013 2014 Tendința 

10 Sage 2,89 1,05 

11 Wiley - 1,16 - 

12 Emerald - 0,39 - 

13 Reaxys - 0,42 - 

14 ACS - 0,62 - 

15 T&Fr - 1,27 - 

16 Cambridge - 0,22 - 
17 Ebrary - 0,91 - 

18 IOP - 0,31 - 
19 MatSciNet - 1,50 - 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (IV)  

Nr. Resursa electronică 2013 2014 Tendința 

20 Jstor - 0,26 - 

21 Ebsco ASC 0,41 0,95 

22 Ebsco BSC 0,25 0,78 

23 Ebsco Art 0,29 0,22 

24 Ebsco Political - 0,22 - 

25 Ebsco Humanities - 0,05 - 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (V) 

   Variația prețului (lei)/ accesare în funcție de resursă  

    (Prețul pentru fiecare BD 01-08.2014/ număr accesări fulltext & căutări BD  

    respectivă 01-08.2014) 

* 

Resursa 

electronică 

2013 2014 Resursa 

electronică 

2013 2014 

Science Direct  9,34 10,78 Sage 2,35 6,26 

Springer J. 6,10 14,59 Wiley - 13,39 

WoK 5,20 5,56 Emerald - 7,04 

AIP 1046 22,06 Reaxys - 21,76 

APS 445 30,38 ACS - 15,80 

ProQuest 1,22 3,45 T&Fr - 10,44 

Oxford 5,84 5,28 Cambridge - 14,41 

IEEE - 13,80 Ebrary - 6,35 

Scopus 3,21 4,70 IOP - 21,48 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (V) 

   Variația prețului (lei)/ accesare în funcție de resursă - continuare  

    (Prețul pentru fiecare BD 01-08.2014/ număr accesări fulltext & căutări BD  

    respectivă 01-08.2014) 

Resursa 

electronică 

2013 2014 

MatSciNet - 0,80 

Springer Jstor - 34,27 

Ebsco ASC 23,85 23,06 

Ebsco BSC 43,77 16,70 

Ebsco Art 18,37 33,16 

Ebsco Political - 26,53 

Ebsco 

Humanities 

- 192,46 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (VI) 

Variația numărului de accesări per cercetător pentru diferite instituții = 

număr de accesări totale instituție/ FTE instituție 
* a fost luat în calcul FTE-ul total calculat pentru o instituție 

1. INCD pentru Fizica Materialelor INCDFM Bucureşti               535 

2. Institutul  de chimie macromoleculara "Petru Poni" Iasi          424 

3. INCD pentru Microtehnologie IMT Bucuresti                           278 

4. INCD pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj               225 

5. INCD pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ''Horia Hulubei'‘       186 

6. Institutul de matematică Simion Stoilow                                  175 

7. INCD pentru Ştiinţe Biologice                                                  158 

8. INCD pentru Fizică Tehnică Iaşi                                              157 

9.INCD pentru Bioresurse Alimentare                                         147 

10. INCD Chimico-Farmaceutică Bucureşti                                 117 

 

7 instituții < 1 accesare/ utilizator !! 



9. Statisticile de utilizare ca argument în luarea 

deciziei de achiziţie (VIII) 

Ierarhia primelor 10 universități în funcție de numărul de căutări/ 

descărcări per utilizator 

Universitatea din Bucuresti/ FTE=11.000/43                                                      

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu„ Cluj/ 

FTE=2700/35  

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa" Iași/ FTE=2000/32 

Universitatea ''Alexandru Ioan Cuza'‘ Iaşi/FTE= 7500/31 
Universitatea Tehnică Cluj/FTE=4600/22  

SNSPA/FTE=1000/22 

Universitatea Tehnică ''Gheorghe Asachi'' Iaşi/ FTE=4700/21  
Universitatea ''Babeş-Bolyai'' Cluj/FTE=12.300/20                                             

Universitatea Emanuel Oradea/FTE=100/20 

Universitatea Politehnica din Bucureşti/FTE=9300/20  
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10. Identificarea posibilităților și demararea 

      activităților de asigurare a finanțării 

      accesului la resursele științifice de 

      informare și documentare și a dezvoltării  

      celorlalte inițiative ale Asociației Anelis Plus 

      după anul 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Anelis Plus – discuții despre oportunitatea de a deveni 

instituție de utilitate publică 

- Elaborarea unor proiecte noi, finanțate din fonduri 

europene 

- Extinderea sistemului de informare și documentare din 

România prin includerea unui număr cât mai mare 

instituții de CDI 



Membrii Consiliului Director și ai 

Biroului Executiv  

vă mulțumesc pentru toată 

susținerea! 


