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Aș dori să vă urez personal bun venit 

la cea de a 3-a Conferinţă Naţională 

”Acces la literatura știinţifică. Rolul 
structurilor informaţionale pentru 
dezvoltarea cunoașterii, inovare și 
sisteme de inovare”, care are loc în 

perioada 29-31 octombrie 2015, în 

frumosul oraș Timișoara. 

Timișoara: Farmecul acestui oraș, denumit frecvent 
„Mica Vienă”, așezat pe malurile râului Bega, se regă-
sește în caracterul său arhitectural distinct și în viaţa 
culturală vibrantă. Un loc progresist, cosmopolit, 
Timișoara a fost primul oraș din Europa și al doilea 
din lume după New York, care a folosit electricitate 
pentru iluminarea străzilor. Astfel, ne-am gândit că 
este mediul perfect pentru a vă invita să vorbim 
despre cunoaștere, infrastructuri informaţionale și 
inovare. 

Intr-o perioadă marcată de multe schimbări, este 
un moment important pentru  Enformation, care 
continuă să crească și să se adapteze, rămânând 
în permanenţă motivată, concentrată pe client și 
deschisă la noi idei. Domeniul Cercetării, Inovării 
și Informaţiilor din Cercetare reprezintă un mediu 
provocator pentru lucru/studiu/descoperire și vom 
continua să susţinem și să reunim oamenii pasionaţi 
în forumuri cum este acesta, pentru a ne asigura că 
cercetarea și instituţiile academice românești sunt și 
vor fi parte din elita cercetării mondiale.

Luând în considerare diversitatea persoanelor impli-
cate în procesul de cercetare, prima zi a conferinţei 
va fi concentrată pe instrumentele de informare 
pentru cercetare și evaluarea cercetării, a doua zi va 
aduce în discuţie bibliotecile academice românești 
și rolul major al acestora în susţinerea activităţii de 
cercetare iar focusul celei de-a treia zi va fi asupra 
noilor instrumente, parteneriatelor și proiectelor 
adaptate la mediul de cercetare românesc. În plus, 
fiecare zi va avea ca subiect principal de discuţie 
inovaţia și schimbul de bune practici provenind din 
propria dumneavoastră experienţă.

Ne transformăm modul de operare pentru a îmbu-
nătăţi continuu capacitatea de a oferi claritate, rele-
vanţă și susţinere pentru comunitatea de cercetare 
românească, elaborând în permanenţă noi servicii 
și păstrând o legătură strânsă cu clienţii noștri. 
Echipa și partenerii noștri au continuat să răspundă 
la provocările din domeniu și să exceleze în ciuda 
obstacolelor. De aceea, suntem mândri de ceea ce 
suntem în prezent și entuziasmaţi de ceea ce ne 
dorim să devenim.

Înainte de a încheia, doresc să vă mulţumesc 
pentru participarea la conferinţa noastră și pentru 
contribuţia la această întrunire. Ca lideri de organi-
zaţii, deţineţi viziunea, cunoștinţele, mijloacele și 
experienţa care pot ajuta la consolidarea drumului 
nostru în viitor. Sunteţi cu adevărat cel mai de preţ 
capital și nu am putea realiza ceea ce facem fără 
susţinerea și îndrumarea dumneavoastră.

Vă rog ca, pe tot parcursul acestei conferinţe, să 
fiţi implicaţi, proactivi și să ne ajutaţi să dezvoltăm 
viitorul generaţiei următoare.

Cu tot respectul și mulţumirile noastre, 

Victor Voican, 
Director General Enformation
Timișoara, 2015

bine aţi venit!
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cuvânt înainte
Acum câteva luni, la începutul acestui an, am 
lansat un apel la acţiune, apel în care am propus 
crearea unui pol de excelenţă în cercetarea 
știinţifică pentru zona de vest a României. Nu a 
fost deloc întâmplător. Ca om care și-a clădit 
cariera profesională în universitate, am avut 
șansa să recunosc pe deplin importanţa și 
potenţialul cercetării în societate. Instituţiile care 
ar putea forma un asemenea pol în Timișoara 
sunt universităţi, institute de cercetare, instituţii 
publice, companii, organizaţii non-guvernamen-
tale.

Transferul tehnologic este cuvântul cheie în 
ideea lansată mai sus, cel pe care insist și în 
aceste cuvinte de introducere, întrucât produc-
ţia știinţifică trebuie să își găsească scopul și 
finalitatea în mediul economic, social.

Rectorul Universităţii de Vest din Timișoara

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Vă asigur de întreaga deschidere în implemen-
tarea unor asemenea deziderate, primii pași 
necesari fiind un acces cât mai facil la literatura 
știinţifică, cu structuri informaţionale bine defi-
nite. Apreciez eforturile depuse în aceste zile, 
Universitatea de Vest din Timișoara stând 
partener în tot ceea ce întreprindeţi.
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Diana Butnariu
Director Vânzări
diana.butnariu@enformation.ro

Titi Jalbă
Reprezentant Vânzări
titi.jalba@enformation.ro

Iulian Ţanea
Suport Training și Marketing
iulian.tanea@enformation.ro

Andrei Vasilică
Formator de Formatori
andrei.vasilica@enformation.ro

Mariana Helvig
Director economic
mariana.helvig@enformation.ro

Robert Nicolau
Manager Proiect Informatic
robert.nicolau@enformation.ro

Bogdan Popescu
Formator
bogdan.popescu@enformation.ro

Cristina Bogdan
Asistent Manager
cristina.bogdan@enformation.ro

Irina Buligescu
Coordonator Relaţii Externe
irina.buligescu@enformation.ro

Adelina Andreescu
Coordonator Relaţii Externe
adelina.andreescu@enformation.ro

Victor Voican
Director General
victor.voican@enformation.ro

Dorin Brindescu
Partener
dorinbd@gmail.com
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unde?

Bd. Eroilor de la Tisa nr.22

tel: +40.372.185.258

fax: +40.372.185.262

email: o�ce@cciat.ro

CENTRUL 
REGIONAL
DE AFACERI
TIMIȘOARA

CENTRUL REGIONAL
DE AFACERI TIMIȘOARA

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş (CCIA Timiş) este o organizaţie auto-
nomă, cu personalitate juridică, neguverna-
mentală, de utilitate publică, apolitică, fără 
scop patrimonial, non profit, creată pentru a 
reprezenta, apăra şi susţine interesele mem-
brilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în 
raport cu autorităţile publice şi cu organis-
mele din ţară şi din străinătate.

Acces
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agenda
Miercuri 28 octombrie 2015

19:00 Cocktail de bun venit
Locaţie: Restaurantul Hotelului Perla, Timișoara, Cod vestimentar: Business casual

Deschiderea înregistrărilor

Joi, 29 octombrie 2015 - ziua 1

08:30

Sesiune paralelă de lucru I - Evaluarea cercetării, evaluarea 
informaţiilor, politici open access și diferite modele de publicare

10:00

Sesiune plenară I - Cercetare/Documentare/Evaluare
Moderator: Radu Silaghi-Dumitrescu - Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

Deschiderea conferinţei

11:00

Sala Europa

Sala Bega A 

Sala Timiș 

Sala Mureș 

Sala Arieș 

ELSEVIER Publishing a journal in cooperation with Elsevier (Production 
and Hosting services)  /Ewa Kittel Prejs, Journals Publishing Director

ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
RSC Open Access policy (green and gold) Davide Fiore, Senior Sales Executive

CABI Bridging the gap: how knowledge curation and dissemination can improve research 
impact / Clodagh Corcoran, Head of Sale and Publishing

11:40

12:00

12:20

Manifestul de la Leiden: un simptom și un îndemn Radu Silaghi-Dumitrescu, Conferenţiar UBB 
și președinte al Consiliului Știinţific al Universităţii Babeș-Bolyai

Impact, Interest, Context – the latest evolutions of Web of Science
Iulian Herciu, Account Manager, Balkans, Romania & Israel Thomson Reuters

12:40 Sesiune de întrebări și răspunsuri

13:00 Pauză de masă

Romania – Elsevier 2020 partnership: building strong international collaboration for 
Romanian researchers Endre Béky, Regional Director for Eastern Europe and Russia, Elsevier

Invitaţi: 
Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, Președinte AnelisPlus
Prof. ing. dr. Paul Şerban AGACHI, Director Proiect AnelisPlus
Prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel ŞERBAN, Rectorul Universităţii Politehnica din Timișoara
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA, Rectorul Universităţii de Vest din Timișoara

11:30 Prezentarea agendei conferinţei

OXFORD UNIVERSITY PRESS Oxford University Press - its current and future 
Digital Publishing Programme / Marzena Giers-Fidler, Product Trainer

SAGE How to Get Published / Rebecca Evans, Library Training Manager

11:40

11:00

21:00

10:00

10:50

11:30

12:00

12:20

12:40

13:00

14:30

11:35

13:00 

11:30 
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Cuvânt de deschidere 

Vineri, 30 octombrie 2015 - ziua 2

08:50

Sesiune plenară III - Bilanţul anului 2015 și 
noi proiecte pentrul anul 2016 Moderator: Victor Voican - Enformation

09:00

Sesiune paralelă de lucru II - Evaluarea cercetării, 
evaluarea informaţiilor, politici open access și diferite modele de publicare

16:40

Sala Europa

Sala Bega A 

Sala Timiș 

IEEE How to write a basic technical paper?
Eszter Lukacs, IEEE Client Services Manager

BRITISH MEDICAL JOURNAL BMJ resources for medical education
Igor Hundziak, Sales Manager Eastern Europe, Russia & DACH

Sala Mureș CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS An analysis of research from Romania at 
Cambridge University Press Madeleine Eve, Sales Manager, Central & Eastern Europe

ELSEVIER Reaxys – chemistry database not only for organic chemists
Piotr Golkiewicz, Life Sciences Solutions Manager

Sala Arieș EMERALD Emerald services (platform demo, products and writing academic articles for Emerald)
Radka Krivankova, Business Manager South-Eastern Europe & Baltics

09:10 Despre IT-ul românesc și despre cum viitorul lui se bazează pe transfer tehnologic și inovaţie
Andrei Kelemen, Director executiv Cluj IT

09:30

09:00

10:30

09:30

09:50 Pasiunea și perseverenţă - cele doua ingrediente pentru succes! 
Anca Pascu, CEO, Diamond Experience

16:30 Pauză de cafea

19:00 23:00 Cina Scopus "National Awards for Publishing", sponsorizată de Elsevier (pe bază de invitaţie)

Sesiune plenară II - Sisteme de cercetare și evaluare din România
Moderator: Maria Dinescu - INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”

14:30

14:50

15:20

Documentarea susţinută - premisă pentru publicaţii de top
Victor Velter, expert Biroul de Scientometrie și Biblioteci Universitare UEFISCDI

Abordare comparativă a evaluării academice pe diverse platforme bibliometrice Ionel Haiduc, 
Academician, Chimist, doctor în chimie, Profesor la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

15:40

16:00

From research on statistical needs to the genesis of a new research ecosystem: 
the case of StatsHub.com Gino Verleye, Profesor, Departamentul de studii de comunicare, 
PC-Lab la Facultatea de Știinţe politice și sociale, Universitatea din Gent. Owner StatsHub

The World of WorldCat
Christian Negrel, Director of Library Solutions for EMEA OCLC

Sesiune de întrebări și răspunsuri

16:20 Sesiune de întrebări și răspunsuri

14:30

17:30 

16:40

14:50

15:20

15:35

16:00

16:20

16:30

15:35

Valoarea calităţii datelor în mediul de cercetare
Moderator: Camelia Moraru – reprezentant proiect Anelis Plus

15:40 16:30



Sesiune paralelă de lucru III - Evaluarea cercetării, evaluarea 
informaţiilor, politici open access și diferite modele de publicare

11:00 12:00

Sesiune plenară IV - Instrumente de cercetare și evaluare, soluţii și 
servicii de descoperire pentru biblioteci și universităţi
Moderator: Olimpia Curta - Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

12:00 13:00 

Vineri, 30 octombrie 2015 - ziua 2

09:50 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12:40 Sesiune de întrebări și răspunsuri

10:00 A year in review and Looking ahead - Updates on Enformation's latest services for researchers, 
reports and future projects (Andrei Vasilică și Iulian Ţanea, formatori Enformation)

12:00 Introducing Springer Nature
Cem Uzum, Licensing Manager Central Europe, SPRINGER – NATURE

12:00 Informaţia Știinţifică în Economia Bazată pe Cunoaștere
Bogdan Dima, Profesor universitar doctor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, 
Universitatea de Vest din Timișoara, Manager editor „Journal of Heterodox Economics”

13:00 Pauză de masă

10:30

10:00

13:00

10:30

12:20

12:20

14:30

11:00 Pauză de cafea

Sala Europa

Sala Bega A 

Sala Timiș 

Sala Mureș 

Sala Arieș 

THOMSON REUTERS - Contextual indicators: Journal and Highly Cited Data 
Iulian Herciu, Account Manager, Balkans, Romania & Israel Thomson

PROQUEST - Empowering Libraries & Researchers in Romania - Eva Czelegdi, ProQuest and 
SerialSollutions, Michael Leuschner, Regional Sales Manager DACH & Eastern Europe

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY - Writing and Publishing Research - Alastair Cook, 
Regional Sales Director, EMEA and Sonia Guadagnino Regional Sales Manager 

TAYLOR & FRANCIS - Taylor & Francis update on latest acquisitions with focus on Romanian
research and Open Access development - Ewa Klorek, Journals Sales Manager

CLINICAL KEY - A New Face of Education: Bringing Technology and Medical Research together 
- Cristina Huidiu, Bibliotecar și Octavian Andronic, student anul V, Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” București

Sesiune paralelă de lucru IV - Evaluarea cercetării, evaluarea 
informaţiilor, politici open access și diferite modele de publicare

14:30 15:20 

Sala Europa

Sala Bega A 

Sala Timiș 

Sala Mureș 

WILEY - Serving the Research Community in Romania– a Wiley Overview - Marta Dyson, 
Senior Account Manager for Central Europe + Reinhard Schuelke, Regional Sales Director

GALE - Democratising research through digitisation and aggregation; the Romanian perspective 
- Peter Foster, Development Director Cengage GALE

OVID - Optimizing the e�ectiveness of literature searching process with Ovid platform tools 
and functionalities - Michael Fanning, Trainer la Wolters Kluwer HLRP / Ovid și Radoslaw 
Budzichowski, Regional Sales Manager Poland & Romania Health Learning, Research & Practice

ELSEVIER - To See and To Be Seen: Elsevier Scopus and SciVal for Romanian Researchers 
- Peter Porosz, Research Management Solutions Manager



Cuvânt de deschidere al Președintelui Conferinţei

Sâmbătă, 31 octombrie 2015 – ziua 3

08:50 09:00

Sesiune plenară VI - Proiecte de cercetare, opţiuni de finanţare, 
parteneriate public-privat, transfer tehnologic
Moderator: Dorin Brindescu - Enformation

09:00

09:00 13:15

Dezvoltare informală a cunoașterii și inovare în ecosistemul antreprenorial tech din Timișoara
Radu Ticiu, președintele Asociaţiei Banat IT

11:15 Cercetarea, Inovarea și colaborarea este viitorul - Scrisori de la un Consultant în 
Management Strategic Sebastian Ivan, Ing MBA, Presedinte Lotus 21 Investments & Associates

12:15 Al Treilea An cu ELI-NP Ioan Ursu, INCD pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”, 
Secretar Știintific în proiectul ELI-NP (Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics)

10:00 Sustainability and leadership Gabriela Fistiș, Managing Director la Denkstatt România

09:30 Lazy Thinking sau despre cultura rezolvării problemelor Adrian Crăciun, Lector la 
Catedra Informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea de Vest din Timișoara

11:45 Relevanţa și rigoarea cercetării în marketing Florin Foltean, Profesor universitar doctor,
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara

16:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

10:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri

12:45 13:15 Sesiune de întrebări și răspunsuri

Sesiune plenară V - Resurse electronice disponibile pentru 
cercetare și documentare în afaceri în România
Moderator: Ivona Olariu - Consorţiul Anelis Plus

15:30

16:10 Asupra gradului de acurateţe a scientometriei în încercarea de a evalua impactul cercetării știinţifice
Ciprian Preda, Director „East European Center for Research in Economics and Business (ECREB)”

15:30 Anelis Plus - statisticile proiectului și actualizări 2015 Ivona Olariu, Director Executiv AnelisPlus

15:50 Transformările generate de noile tehnologii în societatea digitală (Alexandru Roja, Lector Doctor, 
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara)

10:50

09:30

11:45

12:45

10:30

10:00

12:15

10:50

11:15 Pauză de cafea

13:15 13:30 Închiderea conferinţei

13:30 15:00 Pauză de masă

15:30 18:00 Program facultativ

19:00

17:00

17:00 

16:30 

15:50

16:10

22:00 Cină și divertisment

Sala Arieș INSTITUTE OF PHYSICS - IOP more than a Physics Publisher 
- Lukas Piasecki, Regional Manager Journals Sales & Marketing



speakeri

Adrian Crăciun
Lector la Departamentul de Informatică, 
Facultatea de Matematică şi Informatică, 
Universitatea de Vest din Timişoara, 
cercetător la Institutul e-Austria Timişoara. 
A efectuat doctoratul la Universitatea 
Johannes Kepler din Linz. 

Alexandru Roja
Lector Doctor în cadrul F. E. A. A., Timișoara 
desfășurând activităţi în parteneriat cu 
mediul de afaceri. Cel mai recent proiect la 
care lucrează se numește Envisioning.

Anca Pascu
Anca Pascu este CEO la Diamond Experien-
ce, cu peste 14 ani de experienţă în vânzări, 
marketing și organizare de evenimente, fiind 
cunoscută de profesioniști drept "omul care 
îl aduce pe Robin Sharma în România". Mai 
mult de atât, Anca Pascu este antreprenoar, 
manager în cadrul unei companii private, 
soţie și mamă. 

Andrei Kelemen
Director Executiv al Clusterului Cluj IT, 
supervizează toate aspectele operaţionale 
ale organizaţiei, contribuind totodată la 
definirea strategiei și obiectivelor 
clusterului alături de Consiliul Director și 
Adunarea Generală. A avut diverse poziţii 
de management în organizaţii private și 
publice în cadrul cărora a condus 
numeroase proiecte în valoare de 
milioane de euro.  

Andrei Vasilică
Andrei este Freelance Trainer cu peste 9 ani 
de experienţă în diverse domenii – IT&C, 
Telco, Educaţie, Evenimente & Catering. 
Andrei susţine sesiuni de instruire din 2009 
și a avut ocazia să lucreze cu peste 10.000 
de participanţi la toate nivelelurile organiza-
ţionale și profesionale.

Bogdan Dima
Bogdan DIMA, Profesor și Coordonator de 
Doctorat la Facultatea de Economie și 
Administrare a Afacerilor de la Universitatea 
de Vest din Timișoara. Este interesat de 
subiecte din econofizică, econometrie, pieţe 
de capital și creștere economică.

Cem Uzum
A început la Springer în 2005, apoi a 
lucrat o perioadă pentru GIT, o companie 
Wiley, și a revenit în 2008 ca Sales 
Manager pentru DACH/Europa Centrală 
și de Est, Asia de Nord și Centrală. Din 
2011 este Licensing Manager pentru 
Europa Centrală.

Christian Negrel 
Chris Négrel este Director of Library 
Solutions for EMEA la OCLC și deţine 
această funcţie de 2 ani, după ce a 
condus echipele de vânzări și distribuţie 
în teritoriile în curs de dezvoltare.

Ciprian Preda
Profesor Asociat, Universitatea de Vest din 
Timișoara (România), Catedra de Economie 
și Modelare Economică. A urmat studiile 
postdoctorale la NASA-UCLA Flight System 
Research Center, Universitatea din 
California, Los Angeles, SUA. 
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speakeri

Endre Becky
RAD for CE Europe and Russia, Elsevier, 
specializat în conţinut digital și baze de date 
din domeniul știinţific, medical și inginerie. 
Deţine o experienţă vastă în toate aspectele 
ciclului de vânzare, inclusiv strategie, 
planificare și implementare.

Florin Foltean
Profesor de Marketing la Universitatea de 
Vest din Timișoara și membru în Comitetul 
Executiv al Academiei Europene de 
Marketing. Coordonează doctorate în 
Marketing, obiectul cercetărilor sale fiind 
consecinţele orientărilor strategice și ale 
capabilităţilor de marketing asupra perfor-
manţei firmei.

Gabriela Fistiș
Director Executiv și Administrator la Denkstatt 
România. A finalizat studiile universitare la 
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria 
Mediului, urmate de Master în Tehnologii de 
Proces Nepoluante, actualmente efectuându-și 
studiile doctorale în Inginerie și Management. 
Trainer profesionist și manager de proiect 
pentru mai multe proiecte internaţionale în 
domeniu. 

Gino Verleye
Gino Verleye deţine un titlu de doctorat în 
psihometrie. Predă statistică aplicată la 
Universitatea Gent din Belgia. De asemenea, 
este implicat în startup-ul StatsHub 
(getstatshub.com) unde analiza și modela-
rea statistică inteligentă sunt esenţiale 
pentru această platformă inovatoare.

Ioan Ursu
Fizician român, licenţiat în Știinţe, Fizică 
Nucleară la Facultatea de Fizică a Universi-
tăţii București. A urmat studii doctorale în 
Fizică Teoretică la Institutul de Fizică 
Atomică, București. În prezent este Director 
Știinţific la Institutul Naţional de CD pentru 
Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”.

Ionel Haiduc
Profesor la Universitatea Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca. Membru al Academiei 
Române, Academia Europaea (London) și 
membru corespondent al academiilor din 
Goettingen, Berlin (Leibnitz Sozietat), 
Budapesta, Chișinău, Montenegro. Autor al 
unor cărţi publicate la București, New York, 
Londra, Berlin și peste 350 articole 
știinţifice în reviste și capitole monografice 
în volume internaţionale.

Iulian Herciu
Account Manager Balkans la Thomson 
Reuters, având o experienţă de peste 
zece ani în industria informaţiilor 
știinţifice. A început ca un angajat al unei 
companii românești, devenită mai târziu 
Enformation, experienţă care s-a dovedit 
extrem de utilă pentru activitatea sa 
ulterioară din cadrul ProQuest și apoi 
Thomson Reuters. 

Iulian Ţanea
Absolvent al facultăţii de Psihologie și 
Știinţele Educaţiei din cadrul Universităţii 
din București, este în prezent trainer al 
companiei Enformation, specializat în 
susţinerea prezentărilor de produs, 
bazelor de date bibliografice și bibliome-
trice și platformelor full text. Dezvoltator 
junior de strategii de promovare în social 
media și dezvoltator de modele de 
prezentare.
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Ivona Olariu
Director Executiv al ANELIS Plus, Șef 
Serviciu Știinţe Exacte la Biblioteca 
Centrală Universitară „Mihai Eminescu” 
din Iași și Coordonator Naţional Adjunct 
al reţelei centrelor de documentare 
europeană din România. Deţine un titlu 
de doctor în chimie și este în prezent 
doctorand la Universitatea București în 
bibliologie și știinţele informării.

speakeri

Radu Silaghi-Dumitrescu
Radu Silaghi-Dumitrescu este Conferenţiar 
la Departamentul de Chimie și Președinte al 
Consiliului Știinţific al Universităţii 
„Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca. 
Publicaţiile sale în chimie, biochimie, 
scientometrie (și altele) au un factor de 
impact cumulat de ~300 și peste 1000 
citări.

Radu Ticiu
Președintele Asociaţiei Banat IT și conduce 
proiectul Timișoara Startup Hub, o infrastruc-
tură-suport pentru startup-uri IT și din 
industriile creative. A iniţiat implementarea în 
Timișoara a CoderDojo, un model educaţio-
nal în domeniul programării pentru copii de 
7-17 ani.

Sebastian Ivan
Ing. MBA cu peste 15 ani de experienţă 
internaţională în Management, New 
Product Introduction și Business 
Development – IT&C în Europa, SUA 
(Bell Labs), Canada, Asia-Pacific. 
Co-autor al lucrării “Starting up a 
Venture Capital in Romania”.

Victor Velter
Coordonator al Biroului de Scientometrie şi 
Biblioteci Universitare din cadrul UEFISCDI, 
desfăşoară activităţi în domeniul scientome-
triei din anul 2006. A obţinut titlul de doctor 
în 2012, titlul tezei fiind „Abordări Sciento-
metrice în Managementul Cunoaşterii”.
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temele celor 
șase sesiuni plenare 

Sesiunea plenară I
Cercetare/Documentare
/Evaluare
Performanţa și calitatea învăţământului 
superior a devenit un indicator vital al 
capacităţii unei ţări de a stimula propria 
dezvoltare economică viitoare. Deși este 
dificil de prevăzut în ce fel schimbările 
tehnologice vor afecta învăţământul 
superior pe termen lung, este evident că va 
fi nevoie de un efort susţinut și de cooperare 
internaţională permanentă în toate etapele 
procesului de cercetare (documentare, 
publicare și transfer tehnologic) pentru a 
îmbunătăţi structurile actuale și a beneficia 
pe deplin de impactul noilor tehnologii.

Sesiunea plenară II
Sisteme de cercetare 
și evaluare din România
Prezentări practice despre mediul de 
cercetare românesc, documentarea și 
evaluarea în cercetare și experienţe 
comparative. Fără îndoială, există un nivel 
ridicat de conștientizare a necesităţii unui 
sistem riguros și solid de asigurare a calităţii. 
Este bine înţeles faptul că sistemul de 
evaluare nu vizează doar asigurarea calităţii 
cercetării și a performanţei în cercetare, ci și 
credibilitatea sistemului de politici în 
cercetare: dacă sistemul de evaluare și 
informaţiile folosite în scopul evaluării sunt 
credibile, sistemul de politici este în 
siguranţă.

Sesiunea plenară III
Cercetare/Documentare
/Evaluare
Ultimele evoluţii din sistemele informaţiona-
le știinţifice și accesul la informaţie în 
România, și proiecte viitoare. Perspective 
asupra ultimelor iniţiative publice și private 
destinate îmbunătăţirii documentaţiei 
academice și mediului de cercetare. Privire 
de ansamblu asupra realizărilor de până 
acum și a proiectelor spre care ne putem 
îndrepta.

Sesiunea plenară IV
Instrumente de cercetare 
și evaluare, soluţii și servicii
de descoperire pentru
biblioteci și universităţi
Fără a ţine seama de extinderea largă a 
proiectelor de digitizare, reviste electronice și 
o piaţă care se îndreaptă spre e-books, rolul 
înregistrărilor de catalog în descoperirea și 
extragerea colecţiilor bibliotecilor este mult 
mai mare din perspectiva experienţei 
utilizatorului. Pe măsură ce nevoile de 
documentare ale utilizatorilor au evoluat, și 
soluţiile destinate conducătorilor de 
biblioteci au încercat să ţină pasul cu 
tendinţele.

Sesiunea plenară V
Resurse electronice 
disponibile pentru 
cercetare și documentare 
în afaceri în România
Tehnologiile de informare electronică au o 
contribuţie la creșterea motivaţiei pentru 
studiu, deoarece facilitează învăţarea. Sunt 
luate în considerare particularităţile 
individuale ale utilizatorului, capacităţile și 
preferinţele acestuia, ceea ce crește 
eficienţa procesului de documentare. Cele 
mai competitive sectoare de afaceri din 
lume sunt acelea care folosesc soluţii de 
învăţare și documentare electronică.

Sesiunea plenară VI
Proiecte de cercetare, 
opţiuni de finanţare, 
parteneriate public-privat,
transfer tehnologic
Perspectiva publică și privată asupra 
proiectelor de cercetare românești, noi 
parteneriate public-privat și alte aspecte 
economice ale mediului de cercetare 
românesc analizate sub aspect managerial, 
de conducere și financiar.
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sesiuni paralele

Alastair Cook
Regional Sales Director, EMEA, la American 
Chemical Society cu 20 ani de experienţă în 
domeniu.

Clodagh Corcoran
Head of Sales la CABI, cu experienţă de 
peste 9 ani în vânzări.

Cristina Huidiu
Bibliotecar la Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila” din București. 

Davide Fiore
Senior Sales Executive EMEA pentru Europa 
de Sud și Africa de Nord, cu o vechime de 5 
ani la Royal Society of Chemistry.

Eva Czegledi 
Account Manager la ProQuest pentru ţările 
din Europa de Sud-Est. A absolvit Universita-
tea Corvinus din Budapesta.

Ewa Kittel Prejs
Director of Journals Publishing la Elsevier, 
pentru Europa de Est, având o experienţă în 
domeniu de peste 8 ani.

Ewa Klorek
Journal Sales Manager, Taylor & Francis 
Group, pentru Europa Centrală și de Est și 
Asia Centrală.

Eszter Lukács
IEEE Client Services Manager pentru Europa, 
cu o experienţă de peste 10 ani în industrie. 

Igor Hundziak
Sales Manager Eastern Europe, Russia and 
DACH, Academic and Corporate Subscrip-
tion Sales la BMJ, cu peste 15 ani de 
experienţă în domeniu.

Iulian Herciu
Account Manager Balkans la Thomson 
Reuters, având o experienţă de 10 ani în 
domeniul publicării și vânzărilor de produse 
informaţionale tipărite și digitale.

Lukas Piasecki
Regional Sales Manager la IOP Publishing 
pentru Germania și Europa Centrală și de 
Est.

Madeleine Eve
Sales Manager, Central & Eastern Europe 
la Cambridge University Press, în ultimii 5 
ani ocupându-se exclusiv de Europa 
Centrală și de Est.
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alele de lucru

Marta Dyson
Account Manager la Wiley, cu o experien-
ţă vastă în domeniu, acumulată de-a 
lungul a 8 ani la această editură.

Marzena Giers Fidler
Product Trainer pentru Europa de Est, cu o 
vechime de peste 4 ani la Oxford 
University Press.

Michael Fanning
Ovid Trainer la Wolters Kluwer, specializat în 
managementul optimizat al informaţiilor și 
publicaţiilor deţinute de organizaţii.

Michael Leuschner
Regional Sales Manager DACH, East Europe 
& Russia la ProQuest cu o experienţă de 
peste 7 ani în domeniul publicaţiilor.

Octavian Andronic
Student anul V, Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila” din București.

Peter Foster
European Sales Manager la Gale, cu o 
experienţă de 15 ani în lucrul cu bibliotecile 
naţionale și de cercetare din Europa.

Peter Porosz
Research Management Consultant la 
Elsevier, pentru Europa Centrală și de Est.

Piotr Golkiewicz
Life Sciences Solutions Consultant la Elsevier 
pentru Europa Centrală și de Est, specializat 
în vânzări, marketing și planificare strategică.

Radka Krivankova
Business Manager la Emerald, pentru 
Europa de Sud-Est și Polonia, cu peste 
8 ani de experienţă.

Rebecca Evans
Library Training Manager la Sage, cu peste 5 
ani de experienţă în domeniul publicaţiilor, 
implicată în diverse activităţi, de la 
marketing la vânzări și training pentru 
produse digitale.

Reinhard Schuelke
Wiley Regional Sales Director pentru Europa 
Centrală și de Est și Asia Centrală, responsa-
bil pentru întregul portofoliu print și online.

Sonia Guadagnino
Regional Sales Manager pentru 
American Chemical Society, având 19 ani 
de experienţă în știinţele informării și 
documentării.
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Dezvoltăm canale ce 
facilitează accesul la 
resursele de documentare, 
abonate sau gratuite, în 
condiţii optime.

Ne implicăm activ în activita-
tea de publicare știinţifică din 
România, în promovarea și 
diseminarea rezultatelor 
cercetării românești, atât în 
rândul cercetătorilor români, 
cât și în afara graniţelor ţării. 

Implică-te și tu!
www.enformation.ro

Nu construim biserici, dar avem credinţa unui 
viitor bazat pe educaţia de calitate a generaţiilor 
viitoare. Contribuie și tu și ne-ar face plăcere să 
te adăugăm în rândul partenerilor Enformation, 
ctitori ai activităţii noastre viitoare.

Asigurăm utilizatorilor un 
suport real de informare, o 
evaluare pertinentă a 
documentelor publicate de 
aceștia, o susţinere continuă 
a recunoașterii publicaţiilor 
românești.

NOI NE DORIM MAI MULTĂ CALITATE

Contribuim la dezvoltarea de centre de formare 
permanentă pentru cercetători;

Suntem angajaţi în definirea unui corp de experţi 
implicaţi în procesul de peer-review editorial și suport 
pentru tinerii cercetători;

Dezvoltăm servicii pentru integrarea cataloagelor de 
bibliotecă ale instituţiilor partenere atât cu resursele 
internaţionale disponibile, cât și cu cele dezvoltate în 
regim propriu;

Susţinem dezvoltarea unui proiect de digitalizare a 
colecţiilor de materiale știinţifice (cărţi și reviste) și 
integrarea lor în baze de date digitale (biblioteci, 
repozitoare etc.);

Desfășurăm un proiect în parteneriat cu instituţiile cu 
profil medical în scopul definirii unei secţiuni dedicate 
pentru literatura medicală.

Încurajăm toţi partenerii să contribuie cu idei și 
sugestii de proiecte prin care îi putem sprijini.

enformation
designed to support our partners
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acces

documentare

cercetare

raportare

publicare

promovare

Performanţa și calitatea învăţământului superior a 
devenit un semn vital al capacităţii unei ţări de a 
promova viitorul dezvoltării economice. Chiar dacă este 
dificil de prezis în ce fel modificările din tehnologie vor 
afecta învăţământul superior pe termen lung, este clar 
că eforturile susţinute și cooperarea internaţională în 
toate etapele procesului de cercetare (Documentare, 
Publicare și Transfer Tehnologic) vor fi necesare pentru 
a îmbunătăţi structurile actuale și pentru a profita pe 
deplin de impactul noilor tehnologii.

Această manifestare poate fi considerată evenimentul 
principal din România care acoperă  subiecte precum: 
documentare academică pentru cercetare, publicare 
academică, transfer tehnologic și instrumente de 
cercetare și de obicei vizează reprezentanţii celor mai 
importante institute de cercetare și academice din 
România, constituind cel mai bun mediu pentru 
schimbul de idei, prezentarea celor mai bune practici și 
parteneri pentru proiectele viitoare.

Suntem convinși că veţi contribui la buna organizare a 
evenimentului confirmând participarea la conferinţă și 
vă așteptăm la Timișoara pentru a discuta despre 
instrumentele și soluţiile în educaţie și cercetare.

Prezenţa la acest eveniment vă oferă atât posibilitatea 
de a lua contact cu reprezentanţii editurilor incluse în 
Proiectul Anelis Plus, cât și cu alte edituri de renume 
mondial, de a cunoaște tendinţele pe plan internaţional 
privind documentarea știinţifică, soluţiile destinate 
documentării multidisciplinare, dar și de a participa la 
diferite Workshop-uri pe diverse teme (Cercetare / 
Documentare / Sisteme de cercetare și evaluare; 
Instrumente, soluţii și servicii de cercetare și 
documentare pentru bibliotecă; Depozite instituţionale / 
naţionale și procesul de publicare; Proiecte de cercetare, 
opţiuni de finanţare, parteneriat public-privat în 
cercetare, transfer tehnologic).

I N V I T A Ţ I

Reprezentanţi ai MEC, ANCS, UEFISCDI;

Reprezentanţii în Asociaţie ai instituţiilor membre;

Membrii conducerii Asociaţiei Anelis Plus;

Membrii echipei Proiectului Anelis Plus;

Invitaţi speciali din diverse domenii de activitate.

”Acces la literatura știinţifică: Rolul structurilor 
informaţionale pentru dezvoltarea cunoașterii, 
inovare și sisteme de inovare”

Ediţia a III-a –29-31 Octombrie 2015 – Timişoara
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Nimic din ceea ce facem nu ar fi posibil fără impli-
carea dumneavoastră directă și fără susţinerea 
partenerilor noștri. În fiecare an, Enformation 
depune toate eforturile pentru a organiza acest 
eveniment cât mai bine, cu scopul de a pune în 
legătură oameni și idei, de a construi comunităţi de 
cercetare și susţinere care pot modela viitorul 
cercetării românești.

Părerile și opiniile dumneavoastră sunt de o impor-
tanţă vitală pentru toţi prietenii și partenerii care 
participă la Conferinţa Naţională privind Accesul la 
literatura știinţifică și la alte evenimente și sesiuni 
de lucru organizate de Enformation. 

Ca reprezentant al organizaţiei din care faceţi parte, 
deţineţi viziunea, cunoștinţele, mijloacele și experi-
enţa care pot ajuta la consolidarea drumului nostru 
în viitor. Sunteţi cu adevărat cel mai de preţ capital 
și nu am putea realiza ceea ce facem fără susţine-
rea și îndrumarea dumneavoastră.

În fiecare an organizăm acest eveniment într-un alt 
oraș din România. Am lansat un chestionar online 
pe website și Facebook, unde puteţi vota orașul 
care va găzdui conferinţa în anul 2016.

Cu respect și mulţumiri pentru fiecare dintre 
dumneavoastră, 

Echipa Enformation
Timișoara 2015

Aflaţi mai multe despre Enformation la 
www.enformation.ro sau email la 
o�ce@enformation.ro

Există mai multe modalităţi prin care ne puteţi 
trimite feedback.

Lăsaţi-ne comentariile pe pagina noastră de 
Facebook pe tot parcursul celor trei zile ale 
evenimentului.

Completaţi chestionarul anonim mai detaliat, 
folosind link-ul care vă va fi trimis după conferinţă 
sau prin înregistrare pe pagina evenimentului 
(disponibil la www.enformation.ro).

Completaţi formularul tipărit pe care îl veţi primi 
la fiecare sesiune de lucru sau în mapa 
conferinţei.

Trimiteţi-ne comentariile la 
events@enformation.ro.

Sau comunicaţi părerea dumneavoastră unui 
membru al echipei noastre (valabil numai pentru 
un feedback pozitiv :)).

opinia
dumneavoastră
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