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Baze de date naționale (inclusiv Reviste) 
Denumire Descriere Adresa Web 

Revista Finanţe Publice şi 
Contabilitate 

Revista Finanţe Publice şi Contabilitate - Ministerul Finanțelor 
Publice 

http://www.mfinante.gov.ro/publicatiipresa.html?pagina=presa 

Revista de Studii Financiare Revista de Studii Financiare este editată de Institutul de Studii 
Financiare din anul 2016. În paginile sale vor fi publicate 
lucrări ale unor profesionişti practicieni, dar și ale unor autori 
din lumea ştiinţifică şi universitară din ţară şi din străinătate, 
precum şi ale unor tineri cercetători, ce vizează teme din 
domeniul financiar precum: asigurari-reasigurari, piata de 
capital, pensii private dar si din alte medii precum cel 
academic, al afacerilor etc.. 

https://revista.isfin.ro/ 

 

Revista Română de Statistică Revista Română de Statistică, publicată de Institutul Național 
de Statistică, este singura publicație statistică specializată în 
domeniul teoriei și practicii statistice din România. 

http://www.revistadestatistica.ro/ 

 

Baze de date internaționale 
Denumire Descriere Adresa Web 

IDEAS 
 
 

IDEAS este cea mai mare bază de date bibliografică dedicată domeniului Economic și 
disponibilă gratuit pe Internet. Bazat pe RePEc, acesta indexează peste 2.700.000 de articole 
de cercetare, iar peste 2.500.000, care pot fi descărcate în text integral. 

https://ideas.repec.org/ 
 

 
RePEc  Research Papers in Economics 

 
http://repec.org/ 

EconPapers EconPapers oferă acces la RePEc, cea mai mare colecție din lume de lucrări electronice on-
line de lucru, articole de jurnal și software, astfel: 

• 866.062 working papers (743.065 descărcabile) în seria 4.934 

• 1,824,198 Journal Articles (1,752,902 descărcabile) în 3,164 de reviste 

• 4,241 Articole software (4,228 descărcabile) în 36 serii 

• 39.786 cărți (25.144 descărcabile) în 469 serii 

• 51.322 capitole (49.266 descărcabile) în 206 serii  

• 55.095 Autori și 14.020 de persoane s-au înregistrat în serviciul autorului RePEc 

https://econpapers.repec.org/ 

Central and Eastern European 
Online Library 

CEEOL este un important furnizor de e-reviste și cărți electronice academice în științele 
umaniste și sociale din și în Europa Centrală și de Est. În sfera digitală în plină schimbare, 
CEEOL este o sursă sigură de adaptare a expertizei, încredințată de cercetători, editori și 
bibliotecari. În prezent, peste 1000 de editori încredințează CEEOL revistele și cărțile 
electronice de înaltă calitate. CEEOL furnizează cercetătorilor, cercetătorilor și studenților 
acces la o gamă largă de conținuturi academice într-un depozit dinamic și în continuă 
creștere. În prezent, CEEOL acoperă mai mult de 2000 de reviste și 480.000 de articole, 
peste 2200 de cărți electronice și 2500 de documente de literatură gri. 

https://www.ceeol.com/ 

OXFORD JOURNALS 
 
 

Platforma de cercetare OXFORD JOURNALS  
Oferă acces la textul integral a 211 reviste online grupate în 6 discipline, din care 125 de 
reviste sunt cotate ISI. Este oferită de una dintre cele mai mari edituri universitare din lume, 
o editură motivată de calitatea publicaţiilor sale. Veţi recunoaşte angajamentul acestei 
edituri în standardele portofoliului său de reviste cu conţinut datând din 1996 şi până în 
2009 şi în calitatea serviciilor sale. 

http://www.oxfordjournals.org/ 
 

 

Directory of Open Access 
Journals 
 
 
 

Acest serviciu acoperă jurnale științifice și științifice gratuite, de text integral, de calitate. 
Acum există 3854 de reviste în director. În prezent 1369 de reviste pot fi căutate la nivel de 
articol. În serviciul DOAJ sunt incluse 254867 articole. 

http://www.doaj.org/ 
 

 

ResearchGATE 
 

 

Este o reţea socială gratuită pentru cercetători din orice domeniu ştiinţific. Aceasta 
funcţionează pe modelul Facebook, însă este adaptată la cerinţele cercetătorilor: dispune de 
un server public de fişiere, permite căutarea semantică de articole, file-sharing, dar şi 
comunicare interactivă între useri.  
Platforma numără peste 400.000 de utilizatori. Aceştia au posibilitatea de a face schimb de 
cunoştinţe în cadrul grupurilor de discuţie pe teme de specialitate în diverse domenii 
ştiinţifice. Până in prezent au fost create mii de grupuri de discuţie în diverse domenii, cum 
ar fi "Neuroscience", "Genetics", "Artificial Intelligence", "Philosophy", etc.  
ResearchGATE dispune de o meta data de circa 35 de milioane de articole precum şi de mii 
de publicaţii sau lucrări pe care studenţii, profesorii sau cercetătorii le pot utiliza gratuit 
pentru a le citi sau descărca, dupa crearea în prealabil a unui cont de utilizator. De 
asemenea pot fi incarcate şi propriile lucrări. 

http://www.researchgate.net/ 

Gate of Open Access Journals 
 
 

4778 Open Access Journals (2598 Peer-Reviewed) http://www.openj-gate.com/ 
 

 

http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DbwviZhRS_vHlpg0hvpX0wyHOIt9bpOOm4sCT1xA.master:server31?categoriebunuri=2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,istoric-revista,contact-revista&pagina=presa&menu=Publpresa
https://revista.isfin.ro/
http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html;jsessionid=DbwviZhRS_vHlpg0hvpX0wyHOIt9bpOOm4sCT1xA.master:server31?categoriebunuri=2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,istoric-revista,contact-revista&pagina=presa&menu=Publpresa


Denumire Descriere Adresa Web 

Persée Persée: Portail de revues en sciences humaines et sociales 
Persée est un programme de publication électronique de revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales. L'intégralité des collections imprimées de revues est numérisée et 
mise en ligne sur un portail qui offre un accès à l'ensemble de ces collections et des 
possibilités avancées d'exploitation de ces corpus numérisés. Les revues font l'objet d'une 
sélection pour garantir la cohérence de l'offre éditoriale et scientifique du portail. / Persée is 
a program which was created for the digital publication of scientific journals in the field of 
the humanities. The entire printed collection of journals is digitized and published online 
through a portal which offers access to the collections as well as advanced functionalities 
which facilitate and enhance use of the portal's resources. The journals are selected by an 
editorial board, thereby guaranteeing the collection's scientific coherence. 

www.persee.fr 

Cairn Bouquet EcoSocPol 
 

 

Cairn Bouquet EcoSocPol oferă cea mai cuprinzătoare colecție online de publicații în limba 
franceză din domeniul științelor umane și sociale, acoperind domeniile sociologie, 
economie, politică, geografie și drept de la editori importanți din Franța, Belgia și Elveția. 
Revistele disponibile pe paltformă oferă posibilitatea studenților, profesorilor, 
cercetătorilor, bibliotecarilor și altor tipuri de utilizatori de a avea acces online la publicații 
prestigioase în format full text, care au actualizare zilnică. 

http://www.cairn.info/listerev.php 

   

 

Alte resurse online 
Denumire Descriere Adresa Web 

eBiblioteca UEB Platforma online a UEB pentru accesul la resursele electronice aferente 
disciplinelor de studiu. 

https://www.ueb.ro/ 

MIT Open 
Courseware 

“The idea is simple: to publish all of our course materials online and make 
them widely available to everyone.”  
Dick K.P. Yue, Professor, MIT School of Engineering 

http://ocw.mit.edu/index.htm 
 

 
   

 

Publicații seriale electronice - BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ CAROL I 
Publicațiile seriale electronice pot fi accesate în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare - Carol I, București, Corp Boema, str. C. A. Rosetti, nr. 2-6, sector 1, 

prin obținerea unui permis pentru student în condițiile specificate pe site-ul bibliotecii: http://www.bcub.ro *) 

 

EBSCO Host* 

http://search.ebscohost.com 

 

ProQuest* 

http://search.proquest.com/pqcentral/index 

 

C.E.E.O.L.** 

http://www.ceeol.com/ 

 

JSTOR** 

http://www.jstor.org/ 

 

Cambridge Journals* 

http://journals.cambridge.org/ 

 

Oxford Journals* 

http://www.oxfordjournals.org/ 

 

Wiley Online Library* 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Sage* 

http://online.sagepub.com/ 

 

Taylor & Francis OA 

https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals 

 

Science Direct Journals* 

http://www.sciencedirect.com/ 

 

SpringerLink Journals* 

http://link.springer.com/ 

 

Emerald Management Xtra* 

http://www.emeraldinsight.com/ 

 

IEEE* 

http://ieeexplore.ieee.org/ 

 

SIAM* 

http://epubs.siam.org 

 

Nature Publishing Group 

 

https://www.nature.com/ 

*) Informații Birou de permise, Conditii eliberare permise, Taxe permis  

 

http://www.bcub.ro/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/ebsco
http://search.ebscohost.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/proquest
http://search.proquest.com/pqcentral/index
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/c-e-e-o-l
http://www.ceeol.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/jstor
http://www.jstor.org/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/cambridge-journals
http://journals.cambridge.org/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/oxford-journals
http://www.oxfordjournals.org/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/wiley-online-library
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/sage
http://online.sagepub.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/taylor-francis
https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/science-direct-journals
http://www.sciencedirect.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/springerlink-journals
http://link.springer.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/emerald-management
http://www.emeraldinsight.com/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/ieee
http://ieeexplore.ieee.org/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/siam
http://epubs.siam.org/
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/nature-1
https://www.nature.com/
http://www.bcub.ro/home/orar/orar---corp-boema
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca_centrala_universitara_carol_i_bucuresti/home/biroul-permise
https://drive.google.com/file/d/17Dlehb-49mBig42D7ipNU4LB3swZ4Dsk/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/ebsco
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/proquest
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/c-e-e-o-l
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/jstor
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/cambridge-journals
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/oxford-journals
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/wiley-online-library
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/sage
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/taylor-francis
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/science-direct-journals
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/springerlink-journals
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/emerald-management
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/ieee
https://sites.google.com/a/bcub.ro/biblioteca-centrala-universitara-carol-i-8/acces-baze-de-date-stiintifice/siam
https://www.nature.com/

