
Cărți electronice achiziționate în cadrul Proiectului Anelis-Plus 2020 

 

1. Wiley eBooks  

Colecțiile de cărți electronice științifice de la Editura Wiley sunt cărți incluse în colecțiile 

selectate aferente anului 2018. Astfel, este asigurat accesul utilizatorilor la sinteza unor 

descoperiri științifice fundamentale, respectând fluxul evoluției istorice, dând posibilitatea  

cercetătorilor să-și poziționeze cercetările și eventualele lucrări proprii într-un context 

relevant, dar și să-și optimizeze timpul de informare și cercetare. 

Cele 563 de titluri din cele 6 colecții de cărți electronice Wiley din anul 2018 acoperă 

următoarele domenii / colecții științifice: Chimie (104 titluri), Fizica&Inginerie (283 titluri), 

Șiințe sociale (57 titluri), științele vietii (36 titluri). 

 

Modalitate de acces :  

- bază de IP instituțional (din cadrul instituției), accesând link-ul 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

-  #deacasa, logare cu contul de acces mobil pe platforma enformation 

       (www.e-nformation.ro/) – click Profil institutional 

Lista titluri disponibile 

https://www.e-nformation.ro/wp-

content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20ebooks%20Wiley.pdf 

 

2. Emerald eBooks 

Prin colecțiile de Ebooks de la Emerald Publishing (2016 – 2020) utilizatorii au acces la 

informații din business și management, biblioteconomie, științe sociale și umaniste, contabilitate, 

finanțe, resurse umane, studii culturale sau educație  

 

Modalitate de acces:  

- pe bază de IP instituțional (din cadrul instituției), accesând link-ul 

https://www.emerald.com/insight/ 

- #deacasa, logare cu contul de acces mobil pe platforma enformation 

 (www.e-nformation.ro/) – click Profil institutional 

Listă titluri disponibile 

https://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/2022/02/centralizator-oferte-ebooks-3rd-

tender-emerald-title-list-1.pdf 
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3. DeGruyter eBooks  

Colecțiile de eBooks  la editura DeGruyter  acoperă următoarele domenii științifice: Științe 

sociale, Istorie, Studii literare, Lingvistică și semiotică, Teologie și religie, Afaceri și economie, 

Filosofie, Istorie, Arhitectură și design, Matematică, Științe ale vieții, Arte, Fizică, Drept, 

Medicină, Inginerie, Chimie industrială, Biblioteconomie și Știința Informării, Studii culturale, 

Informatică, Muzică, Sport și recreere. 

Ghid de utilizare 

https://www.e-nformation.ro/wp-

content/uploads/emember/downloads/Ghid%20DeGruyter%20Ebooks.pptx86.pdf 

Modalitate de acces :  

- pe bază de IP instituțional (din cadrul instituției) accesând link-ul https://www.degruyter.com/ 

- #deacasa, logare cu contul de acces mobil pe platforma enformation 

 (www.e-nformation.ro/) – click Profil institutional 

Listă titluri disponibile 

https://www.e-nformation.ro/wp-

content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20ebooks%20De%20Gruyter.pdf 

 

4. Sage eBooks  

Colecția Sage eBooks Include titluri academice și științifice care asigură baza de cunoștințe a 

studenților și cercetătorilor, cărți fundamentale în domeniile esențiale ale cercetării și dezbaterilor, 

referințe accesibile pentru studenți și numeroase titluri profesionale practice în educație. 

 

Modalitate de acces :  

- pe bază de IP instituțional (din cadrul instituției), accesând link-ul  

 https://sk.sagepub.com/books/discipline  

- #deacasa, logare cu contul de acces mobil pe platforma enformation 

 (www.e-nformation.ro/) – click Profil institutional 

 

Listă titluri disponibile 

 

https://www.e-nformation.ro/wp-content/uploads/2022/02/Sage-Romania-Consortia-ebook-offer-

2021-selection_22.03.2021.xlsx-pdf-export.pdf 
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5. CAB ebooks - acopera domeniile: agronomie, zoologie, medicină veterinară, pescuit și 

acvacultură, turism. 

 

   Modalitate de acces :  

- pe bază de IP instituțional (din cadrul instituției), accesând link-ul 

https://www.cabi.org/cabebooks 

- #deacasa, logare cu contul de acces mobil  pe platforma enformation 

 (www.e-nformation.ro/) – click Profil institutional 

Listă titluri disponibile 

https://www.e-nformation.ro/wp-

content/uploads/emember/downloads/lista%20titluri%20ebooks%20CABI.pdf 
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