ASOCIATIA UNIVERSITĂȚILOR, INSTITUTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI
BIBLIOTECILOR CENTRALE UNIVERSITARE DIN ROMÂNIA “Anelis Plus” este
asociaţia profesională şi ştiintifică a universităţilor, institutelor de cercetare-dezvoltare şi bibliotecilor
centrale universitare din România.
Asociaţia este constituită în baza O.G. nr 26/2000 modificată şi completată, fiind apolitică,
nonprofit, neguvernamentală, cu caracter independent.
Asociaţia este persoană juridică română și îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia
română privind asociaţiile şi fundaţiile şi prezentul Statut.
Asociatia activează cu scopul reprezentarii intereselor de informare si documentare a universitatilor, a
institutelor de cercetare - dezvoltare şi bibliotecilor centrale universitare, promovand cunoasterea şi
susţinând implementarea politicilor educaţionale şi de cercetare prin achiziţia de resurse electronice de
informare ştiinţifică destinate învăţământului şi cercetării, pentru a răspunde nevoilor crescânde de
informare şi documentare ale utilizatorilor din România. Asociația promovează educaţia si prin
derularea proiectelor propuse de UE, Banca Mondială sau Guvernul României.
Asociaţia indrumă activitatea membrilor săi în crearea şi menţinerea unui mediu informaţional
bogat şi diversificat, care să asigure condiţii de creştere continuă a calităţii în procesul de educaţie,
cercetare şi creaţie artistică, prin punerea la dispoziţia membrilor săi a colecţiilor, expertizei şi a
materialelor şi mijloacelor specifice.

INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE,
AGROCHIMIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – ICPA Bucureşti
este membru afiliat al Anelis-Plus şi în această calitate are următoarele drepturi:
- să participe la acţiunile organizate de Asociaţie;
- să beneficieze de resursele și facilităţile oferite de Asociaţie;
- să propună candidaţi pentru organele de conducere ale asociaţiei, să participe la alegerea acestora şi
să fie aleşi în aceste structuri – prin reprezentanții lor în Adunarea generală;
- să analizeze şi să aprobe raportul anual al Consiliului director;
- să propună amendamente la Statut – prin reprezentanții lor în Adunarea generală;
- să aboneze / achizitioneze resurse şi la nivel individual;
- să facă propuneri privind programul anual şi de perspectivă privind achiziţiile în comun ale resurselor
electronice de informare şi documentare – prin reprezentanții lor în Adunarea generală;
- să primească sprijin din partea Asociaţiei în toate domeniile de activitate ale acesteia prevăzute
în statut.

Asociaţia ANELIS PLUS coordonează împreună cu UEFISCDI / ANCSI Proiectul
„ASIGURAREA ACCESULUI ELECTRONIC NATIONAL LA LITERATURA STIINTIFICA
PENTRU SUSTINEREA SI PROMOVAREA SISTEMULUI DE CERCETARE ŞI EDUCAŢIE
DIN ROMANIA (Proiectul ANELIS PLUS)”, în cadrul Programului PN II – Capacităţi.
Prin contract subsidiar cu Asociaţia Anelis-Plus ICPA contribuie financiar la realizarea acestui proiect,
contribuţie ce asigură accesul cercetătorilor ICPA (pe bază de IP instituţional şi/sau "acces mobil") la:
-

Resursele electronice de informare și documentare abonate de ICPA:
.
.
.
.
.

-

Science Direct FC Journals (Elsevier) [full text disponibil începând cu anul 2005]
SpringerLink Journals (Springer)
Web of Science (Thomson-Reuters)
Journal Citation Report (Thomson-Reuters)
Derwent Inovation Index (Thomson-Reuters).

Resursele electronice de informare și documentare din Depozitul Naţional Anelis-Plus,
prin intermediul Portalului Anelis-Plus.

Accesul la Resursele electronice de informare și documentare abonate de ICPA este perfectat să se
efectueze printr-un singur site specializat "Enformation", astfel că nu mai sunt necesare înscrieri
(creare de conturi) pe fiecare site de bază de date.
- % -

Pentru înscrierea ca utilizatori ai site-ului "Enformation" procedaţi după cum urmează:
1) Accesaţi site-ul http://www.e-nformation.ro/, de la un calculator intern ICPA,
selectaţi tab-ul "Inscrie-te",
completaţi rubricile cerute, adresa de e-mail fiind obligatoriu să fie adresa dvs instituţională
(prenume.nume@icpa.ro)
şi click pe butonul "Inregistrare".
2) Veţi primi de la "Enformation" un e-mail invitaţie ("Finalizeaza inregistrarea") la adresa dvs.
instituţionala; Daţi click pe link-ul specificat în acest e-mail invitaţie.
3) Vi se va deschide o pagină de finalizare a creării de cont "Enformation" unde trebuie să
completaţi informaţiile cerute, definindu-vă propriul dvs. username şi password (atenţie ca usernameul dat de dvs. să nu fie deja introdus/folosit de altcineva), selectând funcţia şi domeniul de interes
corespunzator şi fiind obligatoriu ca la rubrica "Institutie" sa selectaţi "INCD pentru Pedologie
Agrochimie si Protectia Mediului – ICPA Bucuresti" din lista de selecţie.
4) Finalizaţi înscrierea (chiar dacă veţi primi un eventual mesaj de atenţionare) prin click pe butonul
"SUBMIT" din josul paginii, după care, în mod normal, veţi primi mesajul "Inregistrare finalizata cu
succes" şi veţi fi ivitaţi să accesaţi serviciile "Enformation" prin "Login".
5) În acest moment puteţi accesa serviciile "Enformation" de la orice calculator, inclusiv dinafara
ICPA (ex: de acasă) ("acces mobil") prin procedura "Login" din site-ul http://www.e-nformation.ro/,
introducând username-ul şi password-ul propriu (definite la înscriere).
6) După "Login" aveţi la dispoziţie mai multe "funcţii" (servicii):
- Prin tab-ul "Contul meu" al paginii de acces vă puteţi modifica unele date personale (atenţie că nu se
poate modifica adresa de e-mail instituţională şi instituţia ICPA).
- Prin tab-ul "Profil instituţional" al paginii de acces vi se oferă lista bazelor de date documentare la
care aveţi drept de acces. Apasaţi (click) pe baza de date dorită, apoi clik pe "Accesare" şi veţi intra în
pagina de "Search" a bazei de date respective, apoi aplicaţi procedurile obişnuite de căutare sau folosiţi
alte servicii care sunt oferite de baza de date respectivă. Este de menţionat că puteţi download-a
articole de revistă selectate, iar pentru cărtile şi capitolele de carte selectate în general se pot vizualiza
informaţii de semnalizare (autori, abstract, primele pagini, referinţe bibliografice s.a.).
- Prin tab-urile generale ale site-ului se pot folosi toate serviciile/informaţiile oferite de "Enformation",
în primul rând prin tab-ul "Evenimente" se pot accesa gratuit bazele de date oferite promoţional (Free
Trial).
7) Terminarea sesiunii de lucru se efectuează prin click pe tab-ul "Logout".
Persoane de contact în cadrul ICPA:
. Virgil Vlad
. Olga Vizitiu.

