
 

 

Resurse electronice 

disponibile prin intermediul Bibliotecii ASE 

 

Biblioteca ASE asigură studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor acces la servicii de baze de date, platforme cu conținut științific 

fulltext sau specializat, în vederea susținerii proceselor de studiu, documentare și cercetare desfășurate de membrii comunității academice. 

 

 

 

Platforme specializate abonate institutional 

(fulltext, bibliometric, date) 
  

 

 

 

JStor Business Collections 

  

Conținut: specializat economic, format integral, bibliografic și abstract, publicații de la diferite 

edituri 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara campusului  prin autentificare cu user și parolă 

IDM pe pagina https://jstor.ase.ro/ 

Web: www.jstor.com 

 

 

Central and Eastern European Online Library 

  

Conținut: documente indexate integral din domeniul științelor umaniste și sociale ce provin din 

Europa Centrală de Est și de Sud-Est 

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin serviciul acces mobil 

Web: https://www.ceeol.com/ 

 

 

https://jstor.ase.ro/
https://www.jstor.org/?refreqid=browse-ui%3A216e54e744c44a0cb2375dfb3cb71ac1
https://library.ase.ro/wp-content/uploads/2020/10/6.-Creare-cont-acces-mobil-e-nformation.pdf
https://www.ceeol.com/


Bloomberg Finance 

  

Conținut specializat: date financiare și statistice, analize, date companii 

Acces local în Biblioteca ASE - Sala Periodice (0116), pe un terminal dedicat 

 

Thomson Reuters Eikon for Students (Refinitiv) 
  

Conținut: platformă specializată de date statistice, financiare, prognoze, analize, informații 

despre companii  

Acces online din aplicația web pe baza unui set de credențiale solicitate cu adresa de email 

instituțional la adresa refinitiv@ase.ro  

Web: http://eikon.thomsonreuters.com/index.html 

 

 

Euromonitor Passport  
  

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin serviciul acces mobil 

Web: http://www.portal.euromonitor.com/ 

 

 

Orbis 

  

Conținut specializat: date microeconomice la nivel mondial 

Acces din campus (IP instituțional) 

Web: https://orbis.bvdinfo.com/IP 

 
 

CABI Leisure and Tourism Cases 

  

Conținut specializat: turism, agrement, industria ospitalității 

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin serviciul acces mobil 

Web: https://www.cabi.org/leisuretourism 

https://tourism.cabi.org/casestudies/ 

 

 

SciVal 
  

Conținut: bibliografic, bibliometric, conținut indexat în Scopus 

Acces din campus și din afara campusului în baza unui cont creat cu adresa de email 

instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE 

Web: https://www.scopus.com 

 

 

InCites Benchmarking & Analytics 

  

Conținut: bibliografic, bibliometric, conținut indexat în Clarivate Analytics 

Acces din campus și din afara campusului în baza unui cont creat cu adresa de email 

instituțional de pe un calculator aflat în range IP ASE 

Web:  https://www.webofscience.com/ 

 
 

ZF Corporate  
  

Conținut: Ziarul Financiar Corporate 

Accesul se asigură pe bază de cont și parolă, utilizând pentru solicitare obligatoriu adresa de 

email instituțională. Solicitare credențiale acces la adresa: contact@biblioteca.ase.ro 

Web: https://www.zfcorporate.ro/login 

 

 

mailto:refinitiv@ase.ro
http://eikon.thomsonreuters.com/index.html
https://library.ase.ro/wp-content/uploads/2020/10/6.-Creare-cont-acces-mobil-e-nformation.pdf
http://www.portal.euromonitor.com/
https://orbis.bvdinfo.com/IP
https://library.ase.ro/wp-content/uploads/2020/10/6.-Creare-cont-acces-mobil-e-nformation.pdf
https://www.cabi.org/leisuretourism
https://tourism.cabi.org/casestudies/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://access.clarivate.com/login?app=incites
mailto:contact@biblioteca.ase.ro
https://www.zfcorporate.ro/login


IFRS Box 

  

Conținut specializat: norme și standarde internaționale de contabilitate 

Acces în Biblioteca ASE, terminal Sala Periodice (0116) 

Web: https://gnosis-ilearning.talentlms.com/ 

 

Sintact.ro  
  

Conținut specializat: platformă pentru cercetare juridică, integrează documente și informații 

juridice 

Acces online în Biblioteca ASE, terminal Sala de Periodice (0116) sau pe bază de cont și parolă, 

utilizând pentru solicitare obligatoriu adresa de email instituțională. Solicitare credențiale 

acces la adresa: contact@biblioteca.ase.ro 

Web: https://www.wolterskluwer.com/ro-ro/solutions/sintact 

 

 

Statista 

  

Conținut specializat: bază de date statistice despre piață și consumatori  

Acces din campus (IP instituțional) și din afara  campusului prin serviciul acces mobil 

Web: https://www.statista.com/ 

 

 

 

Resurse Anelis Plus 
  

 

 

 
  

 
  

 

ProQuest Central 
  

Conținut: multidisciplinar, format integral, bibliografic și abstract, publicații de la diferite edituri 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara  campusului prin serviciul acces mobil 

Web: https://www.proquest.com/index 

  

EBSCO - Business Source Complete 

  

Conținut: jurnale full-text din domeniile administrație, contabilitate, bănci, finanțe, resurse 

umane, management, marketing, afaceri 

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin cont acces mobil 

Web: http://search.ebscohost.com 

  

ScienceDirect Freedom Collection 

  

Conținut: reviste științifice, cărți academice, serii de cărți și enciclopedii, preponderent editura 

Elsevier (nivel arhivă) 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara  campusului prin serviciul acces mobil 

Web: https://www.sciencedirect.com/ 

 

 

https://gnosis-ilearning.talentlms.com/
mailto:contact@biblioteca.ase.ro
https://www.wolterskluwer.com/ro-ro/solutions/sintact
https://library.ase.ro/wp-content/uploads/2020/10/6.-Creare-cont-acces-mobil-e-nformation.pdf
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http://search.ebscohost.com/
https://library.ase.ro/wp-content/uploads/2020/10/6.-Creare-cont-acces-mobil-e-nformation.pdf
https://www.sciencedirect.com/


Clarivate Analytics (Web of Science, Journal Citation Reports, Derwent 

Innovations Index) 
  

Conținut: date bibliografice, bibliometrice și abstract (articole, conferințe, brevete) 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara campusului prin serviciul acces mobil 

Web: Web of Science 
 

 

Scopus 

  

Conținut: date bibliografice, bibliometrice și abstract 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara  campusului prin serviciul acces mobil 

Web: www.scopus.com 

 

 

Cambridge Journals 

  

Conținut:reviste din domeniile științelor umane și sociale 

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin cont acces mobil 

Web: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals 

 

 

SpringerLink Journals 

  

Conținut:multidisciplinar 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara  campusului prin serviciul acces mobil 

Web: https://link.springer.com/ 

  

Emerald Management Journals 

  

Conținut: reviste din domeniile management, știinte economice, științele informării și 

documentării, educație (nivel arhivă) 

Acces online din intranet (IP instituțional) și internet prin cont acces mobil 

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

 

 

 

 

Softuri specializate abonate instituțional 
  

 

 

Writefull 
  

Conținut: Writefull Premium, un software de corecție automată în limba engleză 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara campusului  prin autentificare cu email instituțional 

Web: https://www.writefull.com/writefull-for-word 

  

Softuri specializate de cercetare 

  

Softuri abonate Matlab, SAS, Nvivo, Stata și free and open-source software Anaconda & RStudio 

Acces pe terminale din Bibliotecă - Sala Periodice (0116) 
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SciFlow 

  

Conținut: platformă de creație digitală utilizată pentru activitatea de scriere și redactare academică 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara campusului  prin autentificare cu email instituțional 

Web: https://sciflow.net/en/ase-ro/start 

  

 

Alte resurse 
  

 

 

 

Harvard Business Review 

  

Conținut: revista HBR, abonament Premium 

Acces online din internet prin autentificare cu user și parolă solicitate cu adresa de email 

instituțional la adresa contact@biblioteca.ase.ro  

Web: https://hbr.org 

 

 

eJournals & eBooks 

  

Colecții de carte electronică și publicații periodice electronice achiziționate instituțional 

Web: https://biblioteca.ase.ro/resurse-electronice/ 

Colecții de carte electronică, acces prin proiectele Anelis Plus 

Acces din campus (IP instituțional) și din afara campusului prin serviciul acces mobil 

  

 

 

  
 

Tutoriale, ghiduri, informații resurse electronice  

  
 

Website: 

biblioteca.ase.ro 

library.ase.ro 
  

Contact: 

contact@biblioteca.ase.ro 
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