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Baze de date internaţionale recomandate pentru indexarea Revistelor din Republica Moldova 

NR. DENUMIRE BAZA DE DATE LINK / COST DE ACCES DESCRIERE 

1.  
CABELL’S DIRECTORY OF 

PUBLISHING 

OPPORTUNITIES 

http://www.cabells.com/ 
Abonare 

Directorul Cabell este o resursă care oferă 

informaţii privind pregătirea manuscrisul pentru 

publicare. 

Directoarele Cabell oferă oportunităţi de publicare 

în următoarele domenii: contabilitate, economie şi 

finanţe, management, marketing, curriculum şi 

metode educaţionale, psihologie şi management 

educaţional, tehnologii educaţionale şi 

biblioteconomie, psihologie şi psihiatrie, 

informatică, management în medicină, asistenţă 

medicală. 

2.  
CABI 

http://www.cabi.org 
Abonare 

Bazele de date bibliografice CABI, inclusiv 

Abstracts CAB, înregistrări bibliografice, articole 

full-text, ştiri şi reportaje din domeniul ştiinţelor 

vieţii aplicate, inclusiv agricultura, mediu, 

veterinarie, economie aplicată, ştiinţa alimentelor. 

CAB Abstracts este lider în serviciul de informaţii 

bibliografice în limba engleză care oferă acces la 

literatura de specialitate din lume în domeniul 

ştiinţelor vieţii. 

CABI Full Text oferă utilizatorilor acces la peste 

187.000 de articole de revistă, materiale ale 

conferinţelor şi rapoarte - din care 80% nu sunt 

disponibile în format electronic. 

3.  
CASCADILLA PRESS WIKI 

http://www.cascadilla.com/wiki/index.php/

Main_Page 

Gratuit 

În prezent, Cascadilla Press Wiki cuprinde două 

directoare de publicaţii Linguistics Working Papers 

Directory legate de lingvistica care indexează 

colecţiile de publicaţii curente şi retrospective în 

domeniu şi Linguistics Proceedings Directory care 

indexează colecţiile materialelor conferinţelor. 

4.  
CEEOL 

http://www.ceeol.com/ 

Abonare 
CEEOL este baza de date online care oferă acces la 

o colecţie extrem de specializate şi cuprinzătoare 

http://www.cabells.com/
http://www.cabi.org/
http://www.cascadilla.com/wiki/index.php/Main_Page
http://www.cascadilla.com/wiki/index.php/Main_Page
http://www.ceeol.com/
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de textele integrale ale articolelor indexate din 

revistele în ştiinţe umaniste şi știinţele sociale din 

şi despre Europa Centrală şi de Est. Scopul CEEOL 

este de a oferi un instrument de cercetare valoros 

pentru a obţine informaţii academice pentru 

cercetători din întreaga lume, domeniul de 

cercetare al cărora se concentrează pe Europa de 

Est: politică, istorie, limbile şi culturile Europei 

Centrale şi de Est. 

5.  CIVIL ENGINEERING 

DATABASE 
http://cedb.asce.org/ 
Gratuit 

CEDB este o bază de date bibliografică care oferă 

acces gratuit la înregistrări ale tuturor publicațiilor 

ale Societăţii Americane a Inginerilor Civili. Baza 

de date cuprinde toate revistele, materialele 

conferințelor, cărţi, standarde, manuale, reviste şi 

ziare. 

6.  CONTEMPORARY SCIENCE 

ASSOCIATION 

http://www.contemporaryscienceassoci

ation.net/main/about 
Gratuit 

Contemporary Science Association este dezvoltată 

în cadrul AAP / ASRC (Advancement of Scholarly 

Research Center), New York. CSA conţine 

informaţii despre mii de reviste academice din 

toate disciplinele, oferă informaţii despre o 

varietate de surse pentru a oferi acces convenabil la 

cele mai recente cercetări ştiinţifice şi susţine 

dezvoltarea comunicării ştiinţifice electronice. 

7.  

CSA ILLUMINA/PROQUEST http://www.csa.com/e_products/databases-

collections.php 

Abonare 

Furnizor de baze de date bibliografice online în 

diferite domenii ale artelor şi ştiinţelor umaniste, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale şi tehnologie. 

8.  DERWENT BIOTECHNOLOGY 

RESOURCE 

http://library.dialog.com/ 
Abonare 

Baza de date acoperă toate aspectele legate de 

biotehnologie, inclusiv ingineria genetică, inginerie 

biochimică, fermentare, cultivarea celulelor, 

eliminarea deşeurilor, farmacogenomica şi 

inginerie tisulară. 

9.  
DOCTRINAL 

http://www.doctrinal.fr/ 
Abonare 

Bază de date pentru ştiinţele juridice. 

10.  
EAJS 

http://www.eurojewishstudies.org 
Abonare 

Baza de date oferă informații despre resurse în 

Studii Iudaice. 

http://cedb.asce.org/
http://www.contemporaryscienceassociation.net/main/about
http://www.contemporaryscienceassociation.net/main/about
http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php
http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php
http://library.dialog.com/
http://www.doctrinal.fr/
http://www.eurojewishstudies.org/
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11.  
EBSCO 

http://www.ebscohost.com/title-lists 
Abonare 

Baze de date multidisciplinare şi tematice 

12.  
EMBASE 

http://www.embase.com 
Abonare 

Este cea mai cuprinzătoare bază de date 

internațională în domeniul biomedicinii, este 

furnizată de Elsevier 

13.  
ENGINEERING VILLAGE 

http://www.engineeringvillage.com/ 

Abonare 
Este o platforma web pentru satisfacerea nevoilor 

de informare a comunității din domeniul ingineriei. 

14.  ERIH (European Reference Index 

for the Humanities) 
http://www.esf.org/index.php?id=4813 
Abonare 

Are ca scop de a spori vizibilitatea la nivel mondial 

a cercetărilor de înaltă calitate în domeniul 

ştiinţelor umaniste din Europa. 

15.  
FABULA 

http://www.fabula.org/ 
Gratuit 

Este un centru de resurse pentru cercetători în 

domeniul larg de studii literare. 

16.  
FACHPORTAL PAEDAGOGIK 

http://www.fachportal-

paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriften

liste.html 
Gratuit 

Portalul Educațional German este punctul central 

de acces la informaţii de învăţământ profesional în 

Germania. Serviciile sale se adresează în principal 

profesioniștilor în cercetare şi practica educațională 

şi cei interesaţi de ştiinţe ale educaţiei. 

17.  
GEOREF 

http://www.agiweb.org/georef/ 
Abonare 

Baza de date oferă acces la literatura mondială de 

specialitate din domeniul geofizicii. 

18.  
GEOSCIENCEWORLD 

http://www.geoscienceworld.org/ 
Abonare 

O resursă Internet cuprinzătoare pentru cercetările 

în domeniul ştiinţelor despre Pământ, construit pe o 

bază de date de reviste şi este integrată cu 

GEOREF. 

19.  
HEIN ONLINE 

http://home.heinonline.org/ 
Abonare 

Una din cele mai mare baze de date în domeniul 

cercetărilor juridice. Este un produs online 

cuprinde peste 1.800 periodice în domeniul 

dreptului şi domenii înrudite. 

20.  
HIGHWIRE 

http://highwire.stanford.edu/ 
Abonare 

HighWire facilitează diseminarea digitală a 1754 

reviste, lucrări de referinţă, cărţi şi materiale ale 

conferinţelor. 

21.  
IBSS 

http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/

Default.htm 
Abonare 

Bibliografia Internaţională în domeniul Ştiințelor 

Sociale (ProQuest) este o resursă online, esenţială 

pentru ştiinţele sociale şi de cercetarea 

interdisciplinară. 

http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.embase.com/
http://www.engineeringvillage.com/
http://www.esf.org/index.php?id=4813
http://www.fabula.org/
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriftenliste.html
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriftenliste.html
http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriftenliste.html
http://www.agiweb.org/georef/
http://www.geoscienceworld.org/
http://home.heinonline.org/
http://highwire.stanford.edu/
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/Default.htm
http://www.lse.ac.uk/collections/IBSS/Default.htm
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22.  
ICAAP 

http://www.icaap.org/ 
Gratuit 

International Consortium for the Advancement of 

Academic Publication (ICAAP) este destinat 

pentru dezvoltarea comunicării ştiinţifice 

electronice. 

23.  
INDEX COPERNICUS (IC) 

http://journals.indexcopernicus.com/ 
Gratuit 

Baza de date de reviste ştiinţifice - Lista Revista 

din IC conţine peste 8.000 de reviste din întreaga 

lume, inclusiv 700 de reviste din Polonia. 

24.  
INDEX THEOLOGICUS 

http://www.ixtheo.de/ 
Gratuit 

Baza de date Index Theologicus (IxTheo) 

informează despre literatura de specialitate din 

reviste în Teologie şi Studii Religioase din întreaga 

lume. 

25.  
INFORMATION SERVICES IN 

BIO AND ENVIRONMENTAL 

SCIENCES LIBRARY 

http://www.ouls.ox.as.uk/ 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/subjects-

and-libraries/libraries 
Abonare 

Bibliotecile Oxford oferă colecții speciale în 

silvicultură, ornitologie şi taxonomie. 

Departamentul care coordonează serviciile 

bibliotecilor în domeniul biologiei, ştiinţelor 

mediului, silvicultură, geografie, ştiinţelor plantelor 

şi zoologie este cunoscut sub numele de ISBES 

(INFORMATION SERVICES IN BIO AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCES LIBRARY). 

26.  
INTERNATIOMNA 

VETERINARY INFORMATION 

SERVICE (IVIS) 

www.ivis.org/ 
Gratuit 

IVIS oferă acces la rezumatele articolelor recente 

din reviste veterinare selectate din baza de date 

PubMed. 

27.  

INTERNATIONAL 

FEDERATION OF 

AUTOMOTIVE ENGINEERING 

SOCIETIES 

www.fisita.com 
Abonare 

Sprijină dezvoltarea profesională a inginerilor prin 

furnizarea de cele mai recente informații tehnice în 

formă de acces la documente şi resurse online 

28.  
JSTOR 

http://www.jstor.org/ 
Abonare 

JSTOR este o bibliotecă digitală care oferă acces la 

peste 2.000 de reviste academice, aproape 20.000 

de cărți. 

29.  
LEXIS NEXIS 

http://www.lexisnexis.com/ 
Abonare 

Produsele LexisNexis sunt baze de date integrate, 

disponibile online, în domeniul dreptului 

internațional, management al securităţii şi a 

riscului, marketing şi PR, protecţia proprietăţii 

intelectuale. 

http://www.icaap.org/
http://journals.indexcopernicus.com/
http://www.ixtheo.de/
http://www.ouls.ox.as.uk/
http://www.bodleian.ox.ac.uk/subjects-and-libraries/libraries
http://www.bodleian.ox.ac.uk/subjects-and-libraries/libraries
http://www.ivis.org/
http://www.fisita.com/
http://www.jstor.org/
http://www.lexisnexis.com/
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30.  
MATHEMATICAL REVIEWS 

http://www.ams.org/msnhtml/serials.pd

f 

http://www.ams.org/mr-database  
Abonare 

MathSciNet® este o resursă electronică care ofertă 

acces la o bază de date cu rezumate şi informaţii 

bibliografice pentru o mare parte a literaturii de 

specialitate din ştiinţe matematice. 

31.  
National Academic Research and 

Collaborations Information 

System (NARCIS) 

http://www.narcis.nl/ 
Gratuit 

NARCIS oferă acces la informaţii ştiinţifice, 

inclusiv (acces deschis) la publicaţiile din 

depozitele din toate universitățile olandeze, 

KNAW, NWO şi o serie de institute de cercetare, 

seturi de date de la unele arhive de date, precum şi 

descrieri ale proiectelor de cercetare, cercetători şi 

institute de cercetare. 

32.  
NATIONAL TECHNICAL 

INFORMATION SERVICE 

(NTIS) 

http://www.ntis.gov/ 
Abonare 

NTIS este o bază de date bibliografică care include 

date despre rapoarte de cercetare, produse de 

calculatoare, software, casete video, casete audio ş. a. 

33.  
PERSEE 

http://www.persee.fr/ 
Gratuit 

PERSÉE este un program care a fost creat pentru 

publicarea digitală de reviste ştiinţifice în domeniul 

ştiinţelor umaniste. Întreaga colecţie tipărită de 

reviste este digitalizată şi publicată online prin 

intermediul unui portal care oferă acces la colecţii, 

precum şi funcționalităţi avansate care facilitează şi 

sporesc utilizarea resurselor portalului. Revistele 

sunt selectate de o comisie editorială, garantând 

astfel calitatea ştiinţifică. 

34.  
PHILOSOPHER'S INDEX 

http://www.philinfo.org/ 
Abonare 

Philosopher’s Index este cea mai mare bibliografie 

de lucrări academice în filosofie. 

35.  
PROQUEST -CSA 

http://www.proquest.co.uk/en-

UK/products/titlelists/tl-csa.shtml 
Abonare 

PROQUEST -CSA este o listă a titlurilor de reviste 

disponibile prin diverse produse. 

36.  PSYCINFO (VIA OVID SAU 

EBSCO) 
http://www.apa.org/psycinfo/ 
Abonare 

PsycINFO ® este o bază de date cu mai mult de 3 

milioane de înregistrări dedicate literaturii peer-

review în domeniul ştiinţelor comportamentale şi 

sănătate mintală. 

37.  PUBLIC ADMINISTRATION'S 

DATABASE FOR ACCESSING 

http://soc.kuleuven.be/io/egpa/pub/inde

x.htm 

Baza de date adnotată în domeniul administraţiei 

publice pentru accesarea publicaţiilor academice în 

http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
http://www.ams.org/mr-database
http://www.narcis.nl/
http://www.ntis.gov/
http://www.persee.fr/
http://www.philinfo.org/
http://www.proquest.co.uk/en-UK/products/titlelists/tl-csa.shtml
http://www.proquest.co.uk/en-UK/products/titlelists/tl-csa.shtml
http://www.apa.org/psycinfo/
http://soc.kuleuven.be/io/egpa/pub/index.htm
http://soc.kuleuven.be/io/egpa/pub/index.htm
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ACADEMIC PUBLICATIONS 

IN EUROPEAN LANGUAGES 

(PA@BABEL) 

Gratuit limbile europene. 

38.  
PUBMED /MEDLINE 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
Gratuit 

Bază de date gratuită, furnizată de Biblioteca 

Naţională de Medicină a Statelor Unite, care 

foloseşte baza de date MEDLINE prin care pot fi 

accesate, citate, rezumate şi, în unele cazuri, texte 

complete de articole din domeniul biomedicinii şi 

din ştiinţele vieţii 

39.  
RELIGIOUS AND 

THEOLOGICAL ABSTRACTS 

(R&TA) 

http://rtabstracts.org/ 
Abonare 

R&TA oferă rezumate ale articolelor care apar în 

reviste ştiinţifice în domeniile Religiei şi Teologiei. 

40.  
REPEC (RESEARCH PAPERS 

IN ECONOMICS): IDEAS, 

ECONPAPERS, SOCIONET 

http://repec.org/ 

http://econpapers.repec.org/ 

http://ideas.repec.org/ 
Gratuit 

RePEc a fost constituită în vederea îmbunătăţirii 

procesului de diseminare a informaţiei din sfera 

cercetărilor economice şi din ştiinţele conexe. 

IDEAS RePEc este cea mai mare bază de date 

bibliografică dedicată Economiei. 

EconPapers oferă acces la RePEc 

41.  
SCIENCE DIRECT 

http://www.sciencedirect.com/ 
Abonare 

Una dintre cele mai mari colecţii online de lucrări 

publicate în domeniul cercetării ştiinţifice din 

lume, cu aproape 10 milioane de articole din peste 

2500 de reviste şi 6000 de lucrări de referinţă. 

Domeniile abordate sunt: ştiinţe exacte şi inginerie, 

ştiinţele vieţii, sănătate, ştiinţe sociale şi umaniste 

42.  
SCOPUS 

www.scopus.com 
Abonare 

Este una din cele mai mari baze de date de 

rezumate şi citări pentru literatura de cercetare. 

43.  Sociedad Iberoamericana de 

Informacíon Científica (SIIC) 

http://www.siicsalud.com/lmr/siicdatab

ases.php 
Gratuit 

Baza de date SIIC indexează revistele ştiinţifice în 

domeniul medicinii şi sănătății publice în spaniolă 

şi portugheză. 

44.  
SPRINGERLINK  

http://link.springer.com/ 
Abonare 

Unul dintre cele mai importante servicii online de 

informaţii privind cărţile şi revistele din domeniile 

tehnic, ştiinţific şi medical, socio-umanitar. 

45.  THOMSON-REUTERS Master 

Journal List 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/ 

http://ip-

science.thomsonreuters.com/cgi-

Master Journal List include toate titlurile de reviste 

incluse în produsele ştiinţifice THOMSON-

REUTERS 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://rtabstracts.org/
http://repec.org/
http://econpapers.repec.org/
http://ideas.repec.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.siicsalud.com/lmr/siicdatabases.php
http://www.siicsalud.com/lmr/siicdatabases.php
http://www.springerlink.com/
http://link.springer.com/
http://science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
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bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master 
Abonare 

46.  
ULRICH’S 

www.ulrichsweb.com 
Abonare 

Este cea mai mare bază de date care descrie fluxul 

global de periodice (reviste şi publicaţii), în toate 

domeniile. 

Baza de date Ulrich permite să adăugaţi gratuit 

informaţii privind revistele editate de instituţia 

dvs., dacă este cazul, atâta timp cât informaţiile 

transmise de dvs. către editură sunt complete. 

Informaţiile privind propriile publicaţii pot fi 

actualizate în orice moment, trimiţând prin fax sau 

e-mail un formular de modificare informaţii la 

editură. 

Este o baza de date bibliografică ce oferă informaţii 

complete, explicite şi detaliate pentru publicaţiile 

seriale editate pe tot cuprinsul globului. Acoperă 

toată aria de subiecte şi conţine atât publicaţiile cu 

apariţie regulata cât şi cele cu apariţie neregulata. 

47.  
VINITI 

http://catalog.viniti.ru/si.asp 
Abonare 

Baza de date VINITI conţine informaţii despre 

publicaţiile Federaţiei Ruse şi publicaţii externe în 

domeniul ştiinţelor naturale, exacte şi tehnice. 

48.  
WEST LAW 

http://web2.westlaw.com/signon/default

.wl?fn=_top&newdoor=true&rs=WLW

13.10&vr=2.0 
Abonare 

WESTLAW este unul dintre serviciile principale 

de cercetare online pentru avocaţi şi specialişti din 

domeniul dreptului. 

49.  WILSON BIOLOGICAL AND 

AGRICULTURAL INDEX 

http://www.ebscohost.com/academic/bi

ological-agricultural-index-plus 
Abonare 

Acoperă mai multe subiecte importante, inclusiv 

privind cercetarea agricolă, biologie, ştiințele 

mediului, genetică, horticultură, fiziologie, 

medicină veterinară, managementul faunei 

sălbatice etc. 

50.  
ZENTRALBLATT MATH 

http://zbmath.org/journals/ 
Abonare 

Cea mai cuprinzătoare şi mai extinsă bază de date 

cu abstracte şi serviciu de recenzare în matematică 

pură şi aplicată. 

51.  AGRICOLA: Agricultural Online 

Access 

http://agricola.nal.usda.gov/ 

Abonare 

Baza de date serveşte drept catalog şi indicele 

pentru colecţiile Bibliotecii Naţionale Agricole a 

Statelor Unite, oferă, de asemenea, accesul 

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://www.ulrichsweb.com/
http://catalog.viniti.ru/si.asp
http://web2.westlaw.com/signon/default.wl?fn=_top&newdoor=true&rs=WLW13.10&vr=2.0
http://web2.westlaw.com/signon/default.wl?fn=_top&newdoor=true&rs=WLW13.10&vr=2.0
http://web2.westlaw.com/signon/default.wl?fn=_top&newdoor=true&rs=WLW13.10&vr=2.0
http://www.ebscohost.com/academic/biological-agricultural-index-plus
http://www.ebscohost.com/academic/biological-agricultural-index-plus
http://zbmath.org/journals/
http://agricola.nal.usda.gov/
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publicului la informaţii cu privire la agricultură şi 

domenii conexe. 

52.  
AGRIS: International Information 

System for the Agricultural Sciences 

and Technology 

http://agris.fao.org/ 

Gratuit 

AGRIS este o baza de date mondial din domeniul 

public în domeniul ştiinţei şi tehnologiei agricole. 

77,6% dintre înregistrări sunt citate din reviste 

ştiinţifice. Referinţele bibliografice conţin fie link-

uri către textul integral al publicaţiei sau a 

informaţiilor suplimentare preluate din surse legate 

de Internet. 

53.  
BIOBASE 

http://www.biobase-international.com/ 

Abonare 

Bazele de date conţine date din literatura peer-

review din domeniul ştiinţelor vieţii. 

54.  
BioOne 

http://www.bioone.org/ 

Abonare 

BioOne oferă acces la reviste full‐text publicate de 

comunităţile academice. Conţinutul lor reflectă 

rezultatele cercetărilor din biologie, ecologie şi 

ştiinţe ale naturii. 

55.  
Chemical Abstracts CAS 

https://www.cas.org/ 

Abonare 

Chemical Abstracts indexează literatura curentă în 

domeniul chimiei. 

56.  DOAJ (Directory of Open Access 

Journals) 

http://www.doaj.org/ 

Gratuit 

Serviciu de înregistrare a revistelor cu acces 

deschis, oferă acces la textele integrale ale reviste 

ştiințifice de calitate controlata. 

57.  
eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru/ 

Gratuit 

Este o Bibliotecă Electronică ştiinţifică de reviste 

ştiinţifice care cuprinde domeniile ştiinţei, 

tehnologiilor, medicinii şi educaţiei. 

58.  
Math-Net.Ru 

http://www.mathnet.ru/ 

Gratuit 

Este un sistem de informare modern din Rusia, care 

oferă diferite posibilităţi de a găsi informații despre 

matematică. 

59.  Embase 
http://www.elsevier.com/online-

tools/embase 

Abonare 

Embase de la Elsevier Life Science Solutions este 

cea mai cuprinzătoare bază de date biomedicală 

internaţională. 

60.  MD Consult 
www.mdconsult.com/ 

Gratuit 

MD Consult oferă cea mai cuprinzătoare informaţie 

disponibilă într-o singură resursă online. Cu acces 

instantaneu la articole full-text din reviste medicale 

şi clinice. 

 

http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/
http://agris.fao.org/
http://www.biobase-international.com/
http://www.bioone.org/
https://www.cas.org/
http://www.doaj.org/
http://elibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.elsevier.com/online-tools/embase
http://www.elsevier.com/online-tools/embase
http://www.mdconsult.com/

