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LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL:
„Acces Național Electronic la Literatura Științifică pentru Susținerea Sistemului de 

Cercetare și Educație din România - ANELIS PLUS 2020”

 Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale 
Universitare din România - ANELIS PLUS, în calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul 
Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul 
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 
Competitivitate (POC), contractul de finanțare pentru proiectul cu codul SMIS 102839.

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de CDI a României prin asigurarea accesului 
cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice şi baze de date internaţionale. Aceasta va duce la creșterea 
gradului de implicare a mediului de cercetare românesc în reţele de cercetare internaţionale 
specializate, demers major pentru dezvoltarea viitoare a ştiinţei şi tehnologiei. 

Principale rezultate ale proiectului vor fi:
- Dezvoltarea unui depozit național de documente științifice, prin achiziția de arhive de 

reviste și cărți electronice științifice 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.

Grupul țintă este format din: cadrele didactice, cercetătorii și studenții din cele 3 cicluri de 
studii care își desfășoară activitatea în universitățile participante; cercetătorii din institutele de 
cercetare-dezvoltare; personalul de specialitate din cele 4 Biblioteci Centrale universitare din 
București, Cluj Napoca, Iași și Timișoara și de la Biblioteca Academiei Române. 

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

Perioada de implementare este de 60 de luni (18.07.2017 - 17.07.2022).

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Program 
Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Persoană 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


