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ÎNCHEIEREA PROIECTULUI  
„Acces național electronic la literatura științifică pentru 

susținerea sistemului de cercetare și educație din România -
ANELIS PLUS 2020”, Cod MySMIS 102839 

 
 Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România Anelis Plus, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea implementării 
Proiectului Acces național electronic la literatura științifică pentru susținerea sistemului de 
cercetare și educație din România- ANELIS PLUS 2020, Cod MySMIS 102839, desfășurat prin 
contractul semnat cu Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, și cu 
Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Competitivitate (POC).  

Obiectivul proiectului a fost creșterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a 
României în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate. 

Proiectul a urmărit creşterea gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în 
reţele de cercetare internaţionale specializate, de importanţă majoră pentru dezvoltarea viitoare a 
ştiinţei şi tehnologiei, şi a contribuit la dezvoltarea infrastructurii informaționale corespunzătoare 
pentru a sprijini proiectele mari şi complexe de cercetare.  

 
Principalele rezultate ale proiectului sunt: 

- Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de reviste și 
cărți electronice în format electronic, pentru a crea cadrul unei documentări exhaustive; 
- Asigurarea accesului comunității științifice din România la resurse electronice științifice (baze de 
date/platforme de reviste științifice în text integral și baze de date bibliografice și bibliometrice), 
în scopul susținerii cercetării, inovării și stimulării producției științifice la nivel național; 
- Extinderea accesului pentru instituții publice cu activități în domeniul educației și cercetării. 

Grupul țintă a fost format de studenții din cele trei cicluri de studii (licență, master și 
doctorat), rezidenții din universitățile de medicină și farmacie, cadrele didactice și cercetătorii din 
universități publice și private și din institute de cercetare-dezvoltare-inovare, precum și de 
personalul de specialitate din bibliotecile centrale universitare. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 248.988.000 lei, din care valoarea totală eligibilă 
nerambursabilă a fost de 186.741.000 lei, iar cofinanțarea din partea instituțiilor membre ale 
Asociației ANELIS PLUS, participante în proiect, de 62.247.000 lei. 

Perioada de implementare a fost de 60 de luni (18.07.2017 - 17.07.2022). 
 
Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regionalăprin Programul Operațional 
Competitivitate 2014-2020. 
 
Persoană de contact: 
Prof. Dr. Silaghi-Dumitrescu Luminița - Manager de proiect 
Telefon: 0746198445, e-mail: luminita.silaghi@gmail.com 
Adresă poștală: Iaşi, Str. Bd. Carol I nr. 11 
http://anelisplus2020.anelisplus.ro 

mailto:luminita.silaghi@gmail.com
http://anelisplus2020.anelisplus.ro/

