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bine ați venit
Aș dori să vă urez personal bun venit la cea de a 4-a Conferință 
Națională Acces la literatura științifică. Actualizarea sistemului 
de învățământ și cercetare din România. Modele de cercetare și 
publicare, care are loc în perioada 26-28 octombrie 2016, în 
București.

Ediția din acest an a putut fi realizată prin colaborarea cu instituțiile 
academice și de cercetare din București. Mulțumim în acest 
sens, în mod special, Universității din București și Academiei de 
Studii Economice București, pentru asigurarea facilităților de ca-
zare participanților la conferință și pentru suportul logistic, precum 
și partenerului Enformation în organizarea prezentului eveniment, 
Biblioteca Națională a României, care a înlesnit desfășurarea 
sesiunilor de lucru în spațiile bibliotecii.

Activitățile din cadrul conferinței Acces la literatura științifică.
Actualizarea sistemului de învățământ și cercetare din România. 
Modele de cercetare și publicare se desfășoară în zilele 26-27 
octombrie la Hotel Sheraton București și în ziua 28 octombrie la 
Biblioteca Națională a României (vezi harta - paginile 6-7).

Enformation continuă să crească și să se adapteze, rămânând 
în permanență motivată, concentrată pe client și deschisă la 
noi idei. Domeniul Cercetării, Inovării și Informațiilor din Cer-
cetare reprezintă un mediu provocator pentru lucru/studiu/
descoperire și vom continua să susținem și să reunim oamenii 
pasionați în forumuri cum este acesta, pentru a ne asigura că cer-
cetarea și instituțiile academice românești sunt și vor fi parte din 
elita cercetării mondiale.

Ne-am transformat modul de prezentare pentru a oferi claritate, 
relevanță și susținere comunității de cercetare românească. 

Elaborăm în permanență noi servicii și păstrăm o legătură strânsă
cu clienții. Echipa și partenerii noștri au continuat să răspundă la 
provocările din domeniu și să exceleze, în ciuda obstacolelor.

La precedentele ediții ale conferinței, susținute în Iași, Cluj, respec-
tiv Timișoara, am încercat să prezentăm eforturile desfășurate de 
structuri academice sau private din România pentru a facilita ac-
cesul la informație academică, pentru a susține dezvoltarea me-
diului de publicare academică și transfer tehnologic, precum și 
pentru a îmbunătăți eficiența economică a cercetării în România. 
Feedback-ul primit la fiecare dintre aceste evenimente a fost unul 
pozitiv, însă de fiecare dată am rămas cu sentimentul că ceva nu 
s-a spus, că încă sunt multe lucruri neînțelese, că ar fi fost nevoie
de ceva mai mult.

De aceea, la cea de-a 4-a ediție a conferinței ne-am propus 
tema Actualizarea sistemului de învățământ și cercetare din 
România. Nu dorim să transmitem prin acest titlu ideea că vă 
propunem concret o actualizare a sistemului de educație și de 
cercetare, ci doar să subliniem faptul că aceasta este necesară.
Suntem siguri că fiecare participant la conferință are o părere 
despre subiectul propus, astfel încât ne-am concentrat atenția 
în primele două zile ale evenimentului pe colectarea ideilor 
dumneavoastră, pentru dezvoltarea și prezentarea lor ulterioare, 
respectiv pentru formularea subiectelor pe care ne propunem să 
le abordăm la edițiile viitoare.
Invitații noștri oratori, în cadrul sesiunilor plenare ale conferinței, 
vor încerca să vă atragă atenția asupra faptului că și în România 
se poate, chiar mai bine decât în alte state, și vă vor prezenta 
obstacolele cu care s-au confruntat, atât în țară, cât și în afara 
granițelor ei.
A treia zi a conferinței este dedicată sesiunilor de lucru interactive, 
organizate cu susținerea editurilor academice internaționale care 
și-au arătat încă o dată disponibilitatea de a îndruma persoanele 
interesate de scrierea și de publicarea academică.

Înainte de a încheia, doresc să vă mulțumesc pentru participarea 
la conferința noastră și pentru contribuția la această întrunire. Ca 
lideri de organizații dețineți viziunea, cunoștințele, mijloacele și 
experiența care pot ajuta la consolidarea drumului nostru în vii-
tor. Pentru a putea realiza ceea ce ne propunem, avem nevoie în 
primul rând de susținerea și îndrumarea dumneavoastră.

Vă rog ca pe tot parcursul conferinței să fiți proactivi, să vă 
implicați în dialogurile cu oratorii și să ne ajutați să descoperim ce 
am putea face, noi sau alții, pentru a contribui la salvarea educației 
din România și la dezvoltarea pozitivă a viitorului generației 
următoare.

Evenimentul este gratuit și deschis publicului.

Cu deosebită considerație,

Victor Voican, Enformation
București, 2016
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cuvânt înainte
Având înscrisă pe certificatul de naștere data de 21 decem-

brie 2011, Asociația Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dez-
voltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România Anelis 
Plus, care numără în prezent 103 membri, a fost înființată de 
47 de instituții fondatoare – universități, institute de cercetare - 
dezvoltare și biblioteci centrale universitare, avantajul existenței 
unui sistem electronic integrat de acces la informația științifică 
fiind demonstrat de inițiativele europene în domeniu, dar și de 
experiența românească din perioada 2009-2011.

Asociația Anelis Plus vizează generarea de soluții inova-
tive pentru informarea științifică și gestionarea resurselor info-
documentare electronice, prin desfășurarea de activități de CDI 
finanțate național sau internațional. Asociația își propune pro-
movarea și susținerea inițiativelor privind educația, cercetarea 
științifică și formarea profesională de calitate prin derularea de 
proiecte care să creeze mediul informațional necesar desfășurării 
activității didactice, cercetării și inovării, precum și să ofere un 
cadru de colaborare între comunitatea academică, cea de 
cercetare ştiinţifică şi biblioteci.

Pe lângă achiziția în cooperare - modalitate actuală, 
modernă de asigurare a resuselor de informare și documentare 
necesare comunității științifice și academice la nivel național 
- Asociația a inițiat și continuă să dezvolte un depozit naţional
de informație științifică, conținând arhive de reviste, cărți elec-
tronice și rezultate ale cercetării aparținând instituțiilor membre.

Valorificând experiența de 4 ani în intermedierea accesului la 
informație, evaluând periodic utilizarea resurselor electronice 
achiziționate și cunoscând importanța existenței unor utiliza-
tori independenți, Anelis Plus a inițiat activități complementare, 
specifice, al căror scop este creșterea nivelului de utilizare a 
literaturii științifice prin folosirea tuturor instrumentelor de regăsire, 
rafinare și salvare a rezultatelor documentării științifice de către 
un public instruit, creșterea vizibilității cercetării românești pe 
plan internațional prin creșterea numărului de reviste românești 
indexate în bazele de date, organizarea de manifestări de 
specialitate, în scopul menținerii conexiunii mediului academic 
românesc cu tendințele internaționale în domeniu, prin colabo-
rarea cu editorii și alți factori interesați în domeniul științelor 
informării şi documentării, cu organizații profesionale și structuri 
similare din străinătate.

Informațiile extrase din bazele de date bibliografice și 
bibliometrice arată un output științific ascendent al rezultate-
lor cercetării românești și acestea au fost influențate pozitiv de 
existența accesului continuu, în ultimii 8 ani, la resurse electronice. 
În menținerea acestei tendințe pozitive și în accelerarea procesu-
lui de creștere, Asociației Anelis Plus îi revine un rol determinant 
– de formulare și aplicare a unei strategii corecte în informarea
științifică, având ca scop final crearea sistemului național unitar
de informare și documentare pentru mediul academic și de cer-
cetare din România.

Dr. Ivona OLARIU
Director Executiv, Asociația Anelis Plus

În urmă cu optsprezece ani, în zorii anilor de studenție, eram 
fascinat de savoarea instrumentelor de lucru pe care ni le pro-
puneau bunii noștri magiștri, unii deja plecați dintre noi, pentru 
studierea și cercetarea în filologia clasică. Făceam cunoștință, 
astfel, cu noianul de Dicționare de limbă elenă sau latină, Enciclo-
pedii, Gramatici (lato sensu), serii de publicații periodice, colecții 
de volume științifice și, nu în ultimul rând, colecții de texte ale 
Antichității grecești și latine, toate așezate cuminți pe rafturile 
Bibliotecii din Edgar Quinet. Îmi amintesc că, pentru a avea ac-
ces la unele Dicționare sau volume diverse, stăteam la coadă sau 
ne programam între noi, studenții, în mod judicios, așa încât să 
beneficiem cât mai mulți de o felie bună de carte obligatorie. 
Îmi mai amintesc, amuzat, că accesul dificil la anumite Dicționare 
constituia un temei suficient pentru a nu-ți lucra porția zilnică de 
traducere sau, dimpotrivă, pentru a chiuli de la unele cursuri și 
seminare mai anoste, în vederea „pregătirii traducerii” pentru a 
doua zi.

În curând aveam să descopăr, nu fără surprindere, beneficiile 

imense pe care le aduce accesul la unele resurse de pe Internet. 
Obișnuit fiind cu regimul de altădată al unei biblioteci universi-
tare, nu înțelegeam de ce, după ce găseam un articol pe Internet, 
acesta nu putea fi citit decât dacă aveam un cont de utilizator și 
o parolă ale unei instituții de cercetare sau de învățământ și, de
asemenea, nu înțelegeam de ce marile Universități din România
nu oferă studenților înscriși calea de acces. Treptat, situația avea
să se schimbe, iar accesibilitatea resursei științifice prin interme-
diul platformelor on-line avea să se înfiripe, chiar dacă timid, și pe
plaiurile cercetării românești.

Este încă la început, are nevoie de sprijin, are nevoie să i 
se afirme importanța și rolul esențial în dezvoltarea cercetării de 
astăzi. Iar noi, societatea, avem nevoie de o asemenea forță. Ple-
dez public pentru un acces cât mai lesne și cât mai răspândit 
la tezaurul inestimabil pe care atâtea și atâtea generații de 
cercetători, din Antichitate până astăzi, ni l-au lăsat moștenire, 
pentru cunoaștere și pentru o lume mai bună. 

Octavian Gordon 
Director General, Biblioteca Națională a României
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ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) 
reprezintă cea mai mare bază de date din 
lume pentru teze de doctorat și disertații 
de master, conținând peste 3,8 milioane de 
lucrări din 88 de țări. Principala contribuție 
provine din Statele Unite ale Americii, unde 
este folosită și ca bază de date oficială a 
Bibliotecii Congresului American (în fapt, 
Biblioteca Națională a Statelor Unite ale 
Americii).
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 
(USV) este prima universitate din România 
care se alătură acestei rețele universitare 
internaționale și va începe indexarea prime-
lor lucrări de doctorat și master înainte de 
finalul acestui an. După 5 ani de utilizare a 
acestei biblioteci on-line internaționale pen-
tru documentarea cercetărilor efectuate în 
cadrul tezelor doctorale și masterale și pen-
tru definirea standardelor de calitate, comuni-
tatea universitară suceveană este acceptată 
și în calitate de partener ce contribuie efectiv 
la dezvoltarea acestei resurse importante de 

cunoaștere și diseminare. 
Demersul a devenit posibil și ca 
urmare a câștigării concursului 
pentru publicarea gratuită a lucrărilor 
de doctorat și disertație în cadrul 
platformei PQDT, concurs organizat de 
către ProQuest (UK) și E-nformation (RO), 
în vara acestui an, în care au fost implicate 
cele 15 universități din România care utilizează 
PQDT.
Coordonatorul acestui proiect din partea 
USV este prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorec-
tor cu activitatea științifică, ce beneficiază de 
experiența ProQuest acumulată în cadrul 
Universității Maryland din College Park și în 
cadrul Universității Howard din Washington 
DC. Dumnealui a subliniat importanța aderării
mediului universitar românesc la această
platformă, atât pentru îmbunătățirea vizibilității
rezultatelor cercetării doctorale și masterale
românești, cât și pentru creșterea gradului de
transparență și integritate academică.
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Acces la literatura științifică: Actualiza ea sistemului de 
învățământ și cercetare din România. Modele de 

cercetare și publicare,
ediția a IV-a, 26-28 octombrie 2016, la București.

Considerăm că informarea a cât mai multor persoane din mediul academic 
național și internațional despre experiențele acestei comunități este un pas 
esențial pentru schimbarea în sens pozitiv al mediului de cercetare, pentru de-
mersul de a găsi și de a prezenta soluții, mai mult decât de a sublinia recurent 
doar problemele!

Adresată studenților, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor, bibliotecarilor și 
mai ales cercetătorilor români din toate domeniile, această manifestare poate fi 
considerată una dintre principalele oportunități de a interacționa cu persoanele 
interesate de documentare academică pentru cercetare, publicare academică, 
transfer tehnologic și instrumente de cercetare.

La eveniment vor participa speakeri de top care vor aborda subiecte de actuali-
tate și de interes general, precum:

• Cercetarea: de la o viziune globală la afaceri de succes;
• Literatura științifică: paradigme și resurse;
• Juniori și Seniori pentru reforma educației: concepte, practici și proiecte;
• Companii, organizații și asociații care susțin educația.

Conferința Acces la literatura științifică este organizată de ENFORMATION, 
împreună cu editurile academice şi companiile partenere, în colaborare cu 
Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor 
Centrale Universitare din România „Anelis Plus” și în parteneriat cu Biblioteca 
Națională a României.
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Hotel Sheraton București
Calea Dorobanți 5-7, București 010551

Situat în centrul oraşului Bucureşti, hotelul Sheraton oferă acces uşor 
atât la principalele atracţii culturale şi de divertisment, cât și la zona de 
afaceri. Hotelul se află la câţiva paşi de Centrul Vechi şi de obiective 
turistice importante ale oraşului precum: Ateneul Român, Muzeul 
Naţional de Artă al României, Piaţa Victoriei cu Muzeul Naţional de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Ţăranului Român şi Palatul Victoria. 
Hotelul este situat la aproximativ 4 minute de mers pe jos de staţia de 
metrou „Piața Romană” (linia M2) şi de stațiile celor 12 linii de autobuz 
care fac legătura cu diferite puncte ale orașului.

Transport: Linii RATB 
79, 86, 126, 131, 168, 226, 300, 
301, 331, 368, 381,
783 (linie expres) 



Instituţie 
patrimonială, 

Biblioteca Naţională a 
României conservă, gestionează

 şi valorifică o parte importantă a 
tezaurului cultural naţional scris şi participă la 

construirea unei societăţi moderne, dinamice şi bine 
informate, prin integrarea la nivel naţional a resurselor 

documentare şi informaţionale, deschizând o cale către cunoaştere,
 în general, şi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special. 
Adevărat centru naţional de informare, Biblioteca Naţională a României se 
află în slujba educaţiei şi a cercetării ştiinţifice, în scopul dezvoltării sociale, 

culturale şi economice a ţării. Este situată pe unul dintre principalele 
bulevarde ale orașului București, la aproximativ 10 minute de mers pe jos

 de stația de metrou „Piața Unirii” (liniile M1 și M2).

Transport: Linii RATB  
104, 123, 124 (stația „ Biblioteca Națională a României”)

116, 117, 313 (stația „Mircea Vodă”)

Biblioteca Națională a României
Bulevardul Unirii 22, București 030833
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Hotel Sheraton

Complex Moxa
Casa de oaspeți a Academiei

Sole Restaurant
The Embasy

Biblioteca Naţională a României

Hotel Marshal Garden



agenda

Cocktail de bun venit
Locație: Hotel Sheraton. Cod vestimentar: Business casual.  
(Doar pe bază de invitație.)

Deschiderea conferinței

Sesiune plenară I
Moderator: Victor Voican - Enformation

Sesiune plenară II
Moderator: Dorin Brindescu - Enformation

19:00 - 21:00

10:30 - 11:30

11:30 - 13:00

14:30 - 16:30

11:30 - 11:55

14:30 - 15:00

11:55 - 12:20

15:00 - 15:40

12:45 - 13:00

16:10 - 16:30

12:20 - 12:45

15:40 - 16:10

13:00 - 14:30

16:30 - 17:00

08:30 - 10:30

Marți, 25 Octombrie 2016

Miercuri, 26 Octombrie 2016, Hotel Sheraton București
Deschiderea înregistrărilor

Invitați:
Prof. Univ. Dr. Gheorghe POPA, Presedinte AnelisPlus 
Octavian GORDON, Director Biblioteca Națională a României 

Radu Gologan - Matematica românească: de la olimpiade la cercetare

Vlad Arimia - Curiosity killed the unknown

Prezentarea agendei conferinței

Petra Dobruska - One World Romania. Education through documentary films

Leon Dănăilă - Model de activitate profesională

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Krassimira Anguelova - Does Video Belong in the Academy?

Ana Maria Teodorescu - Loneliness of a humanist researcher in the global   
world-points of view

Pauză de masă

Pauză 
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Sesiune plenară III
Moderator: Dorin Brindescu - Enformation

Sesiune paralelă de lucru I

Sesiune paralelă de lucru II

Deschidere ziua II

10:30 - 11:45

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 11:45

17:00 - 17:40

09:00 - 09:50

10:10 - 10:30

19:00 - 22:00

09:50 - 10:10

Joi, 27 Octombrie 2016, Hotel Sheraton București

Enformation - Access to electronic scientific in ormation, services for          
information users - case study Romania - 2015 report - Victor Voican

Thomson Reuters - The Importance of historical data for the Research      
community - Guillaume Rivalle

Paul Milata - Academic corruption in Europe

Enformation - Indexing tools for increasing the quality and visibility of 
Romanian electronic journals - Iulian Țanea; 
invitat special David H. Thomas - Thomson Reuters ScholarOne

Altmetric - Altmetrics: An overview of Romanian research impact around      
the world - Ben McLeish

Wiley - Overview and impact of Wiley products. Support for publishing         
and for promoting your next article - Marta Dyson

Sebastian Burduja - Higher Education Models for the 21st century:             
What Romania Can Learn from the US Example

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Enformation - Cadru de dezvoltare al sistemului informațional în spitalele     
din România - Titi Jalbă

1science - Your Open Access Solution - Erik-Jan Van Kleef

Cină (doar pe bază de invitație)

Pauză 

Prezentarea agendei - ziua II - Victor Voican, Enformation

11:45 - 12:00 Pauză
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Sesiune plenară IV 
Moderatori: Victor Voican, Alexandra Ionescu - Enformation

Sesiune Specială

14:30 - 14:50 

16:00 - 16:20 

14:50 - 15:10 

16:20 - 16:40 

15:10 - 15:30 

16:40 - 17:00 

15:30 - 15:45 

14:30 - 17:00

17:00 - 17:40

19:00 - 22:00

15:45 - 16:00

Anca Popovici - Noile dimensiuni ale învățării în contextul utilizării            
tehnologiilor educaționale

Andreia Petcu - Metode de învățare prin experiment,
aplicate de la 2 la +99 de ani

Alexandru Roja - Transformarea digitală în educație (realitatea augmentată, 
realitatea virtuală și inteligența artificială

Alexandra Butmălai - Copiii și experimentele

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Said Taha - Taking the Next Step: Enabling evidence-based research         
management in Romania and Europe

Sesiune de întrebări și răspunsuri

 Concluzii - ziua II 
 Închiderea sesiunilor plenare 
 Festivitatea de premiere 
 Prezentarea agendei - ziua III

Cină (doar pe bază de invitație)

Pauză 

Sesiune paralelă de lucru III12:00 - 13:00

13:00 - 14:30

ProQuest - Content Diversity – supporting students and researchers with a 
large variety of content - Michael Leuschner and Eva Czegledi

IEEE - Patents and Innovation: Changing Methods of Search - Eszter Lukacs

UpToDate - Research Demonstrates UpToDate - Impacts Outcomes -       
Awni Battikhi, Wolters Kluwer

Elsevier - Life Science databases from Elsevier - from biology to
bio-chemistry and chemistry - supporting efficient and ast retrieval of         
research information and data - Piotr Golkiewicz

Pauză de masă
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Sesiune paralelă de lucru I

Sesiune paralelă de lucru II

Sesiune paralelă de lucru III

Închiderea conferinței

10:00 -11:00

12:00 - 13:00

14:30 - 15:30

       15:30

11:00 - 12:00

13:00 - 14:30

Vineri, 28 Octombrie 2016, Biblioteca Națională a României

OVID - How to get published in Lippincott Williams & Wilkins journals -         
Radoslaw Budzichowski, Wolters Kluwer

Cambridge University Press - Successful Scientific Pu lishing - Philip Meyler

MGH - Digital Reference Resources as Educational Tools -     
Dimitris Anagnostopoulos

Taylor & Francis - A practical view of the changing role of libraries, publishers 
and academics in the digital age - Victoria Babbit

Alexander Street - Does Video Belong in the Academy? Using Academic 
Streaming Video for Teaching, Learning and Research - Krassimira Anguelova

BMJ - BMJ resources supporting Romanian authors in medical research and 
publishing - Igor Hundziak

ACS International - SciFinder - The Choice for Chemistry Research -              
Veli-Pekka Hyttinen, Tetiana Khristova

Springer Nature - Springer Nature merger benefits -
Cem Uzum, Sergio Gonzalez

Emerald Publishing Group - Emerald supporting Romanian Education and 
Research - Radka Krivankova

ACS - American Chemical Society: Improving people’s lives through the 
transforming power of chemistry - Sonia Guadagnino 

Pauză și interviuri

Pauză de masă

08:30 - 10:00 Deschiderea înregistrărilor
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Antreprenor social, Alexandra Butmălai (19 ani) 
vrea să îmbunătățească sistemul educațional 
din România. A fost elevă la Colegiul Național 
„Sfântul Sava” din București, iar acum studiază la 
Entrepreneurship Academy. În timpul liceului a avut 
multe inițiative, a făcut voluntariat și a participat 
cu proiectele ei la competiții de antreprenoriat 
naționale și internaționale, precum: „Compania 
anului”, „Leaders for the future”, „Social Impact 
Award”. În urmă cu un an a început Fabrica de 
experimente, pe care a lansat-o prin intermediul 
unei campanii de crowdfunding și a organizat 
show-uri științifice cu 2500 de copii. Echipa 
Alexandrei este formată din mai mult de 150 de 
tineri, din toată România, iar împreună își doresc să 
crească următoarea generație de oameni curioși și 
inspirați, care vor schimba într-adevăr jocul.

Lector doctor în cadrul Universității de Vest 
din Timișoara, Facultatea de Economie și de 
Administrare a Afacerilor și Director Executiv 
la StartUp Transilvania Entrepreneurship 
Center. Alexandru Roja este dedicat dezvoltării 
ecosistemelor antreprenoriale tehnologice bazate 
pe inovare și transfer tehnologic. Contribuie și 
participă activ atât la proiecte de cercetare, cât 
și la proiecte cu mediul de afaceri în domeniul 
managementului strategic, transformării digitale, 
antreprenoriat în domeniul tehnologiei informației. 
Proiectul Envisioning își propune să investigheze 
într-o manieră integrată impactul pe care progresul 
tehnic și tehnologic îl are în societate și în economie, 
anticipând principalele tendințe ale viitorului.

Lector universitar dr. Anca Popovici este 
cercetător științific III. Printre ariile principale de 
expertiză se regăsesc: proiectare și dezvoltare 
curriculară, formarea cadrelor didactice, 
dezvoltare de politici educaționale, managementul 
proiectelor educaționale. Co-autor al studiului 
pentru dezvoltarea noului „Cadru Curricular 
din Învățământul Preuniversitar” și co-autor 
„Metodologia de dezvoltare și implementare a 
Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul 
Superior”. Membru în echipa de proiect a peste 
18 proiecte naționale și internaționale (FSE, LLL, 
Erasmus +, Phare ș.a.). Colaborator sau autor unic 
a peste 20 studii, rapoarte, metodologii și cărți. 
Expert extern în proiecte dezvoltate de World Vision 
Romania și Teach for Romania, precum și reviewer 
la conferințe internaționale eLearning and software 
for education și EduWorld. Se implică în activități 
de popularizare a științei; în 2013 a organizat 
TEDxCERN@IFIN-HH în București.

Dr. Andreia Petcu a fondat, împreună cu Ana Maria 
Roată Palade, în 2015, Asociația Pro Cunoaștere 
care are drept scop principal familiarizarea copiilor 
cu științele. A dezvoltat programe educaționale 
care includ metode alternative de predare pentru 
profesori, învățători și educatori, în parteneriat 
cu Asociațiile OvidiuRo și Learning by Teaching. 
Activează ca profesor asociat al Universității 
Politehnică din București și al Universității de Științe 
Agronomice și Medicină Veterinară București, 
totodată lucrând în cadrul Apelor Române și 
Lafarge România. Încă din anii de studenție 
coordonează ateliere de științe, atât pentru elevii de 
gimnaziu, cât și pentru cei de liceu. De asemenea, 
susține activități de CSR (corporate social 
responsibility). Absolventă a Facultății de Ecologie, 
și-a finalizat Doctoratul la Facultatea de Energetică 
a Universității Politehnică din București. 

Dr. Paul Milata a studiat la Universitatea McGill 
(Montreal, Canada) și a obținut doctoratul la 
Universitatea Humboldt (Berlin, Germania). Cărți 
publicate: „Brain Drain in Eastern Europe, 1980-
2000”; „Zwischen Hitler, Stalin und Antonescu”. 
Lucrează în headhunting internațional din 2004, cu 
specializare pe poziții de prima sau a doua ierarhie 
în țări cu risc ridicat. Cariera: Consultant (Berndt & 
Partner GmbH), Country Manager SEE (Kienbaum), 
Managing director (Aton), Managing partner 
(Milata KG). Milata KG (Berlin) este o companie 
de headhunting internațional, activă în domeniile: 
executive search, background checks. Din 2013 
compania dezvoltă un sistem de risk-profiling, 
bazat pe socializarea universitară a persoanelor de 
interes.

Acad. Prof. Dr. Leon Dănăilă este unul dintre cei mai 
mari neurochirurgi din lume, recunoscut la nivel 
internațional pentru tehnicile sale operatorii care 
au redus semnificativ rata de mortalitate în cazul 
intervențiilor intracraniene (sub 4%). A introdus în 
România microscopul operator (1979) și laserul 
(1984). Deține 18 brevete de inventator și 10 de 
inovator. Autor al 46 cărți de specialitate și al 405 
lucrări științific , publicate în țară și în străinătate. 
Pe plan internațional, a descris pentru prima dată 
„Sindromul de logoree cu hiperchinezie” (1972) și a 
descoperit o nouă celulă cerebrală numită cordocit 
(2006). Singurul neurochirurg român care a operat 
anevrismele sistemului arterial vertebro-bazilar, 
începând din 1985. A înființat în 1981 prima secție 
de neurochirurgie vasculară și microneurochirurgie 
din țară, care se menține și în prezent. A primit 
numeroase distincții, dintre care amintim: 5 premii 
de la Academia Română, „Diplomă de Excelență 
pentru merite deosebite în întreaga activitate” din 
partea Colegiului Medicilor din România, „Noble 
Prize” acordat de United Cultural Convention și 
titlul de „Cavaler” oferit de Académie Européenne 
d’Informatisation.

Alexandra Butmălai Alexandru Roja Anca Popovici

Andreia PetcuPaul Milata Leon Dănăilă

speakeri
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Directorul programului educațional One World 
Romania la Școală, Petra Dobruská, are o 
experiență de peste zece ani în managementul 
cultural. În ultimii șase ani a lucrat în cadrul 
Ambasadei Republicii Cehe la București și în 
cadrul Centrului Ceh București, unde a dezvoltat 
strategii de promovare ale evenimentelor culturale 
și a organizat nenumărate evenimente culturale, 
expoziții, concerte, festivaluri și ateliere pentru 
copii, elevi și publicul larg. A condus proiecte de 
lungă durată, precum coordonarea unei colecții de 
cărți de bandă desenată, realizată prin colaborare 
interdisciplinară și publicată în România. A 
fost profesor de liceu și cunoaște îndeaproape 
implicațiile lucrului cu tinerii. A urmat cursurile 
„Romani Studies” și s-a specializat în probleme de 
migrație și religie, iar de-a lungul anilor a participat 
activ la conferințe despre drepturile omului. De 
asemenea, este candidat doctoral la Universitatea 
Charles din Praga.

Uimit fiind de complexitatea creierului și împins 
de curiozitate, Vlad Arimia, elev în clasa a XII-a, la 
Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” 
din Timișoara, și-a propus să îl înțeleagă mai bine. 
Studiază entuziast, cu interes și planuri mari de 
viitor, frapat de o enigmă anume: mecanismul care 
determină apariția primelor impulsuri nervoase. Din 
dorința de a descoperi un model teoretic, a reușit 
să formuleze o ipoteză de cercetare fundamentală. 
În 2016, cu descrierea procesului de activare 
neuronală a participat și a câștigat „Concursul 
național de comunicări științifice pe teme de 
biologie al elevilor de liceu”. Speră ca ideea lui să 
poată fi aplicată în viitor, realizând astfel ca creierul 
unei persoane aflate în moarte cerebrală să își 
poată relua funcțiile normale.

Sebastian Burduja este fondator și președinte de 
onoare al Ligii Studenților Români din Străinătate 
(LSRS), membru fondator al Fundației CAESAR 
(Centrul pentru Acces la Expertiza Studenților și 
Absolvenților Români) și Președinte al Platformei 
Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT). Și-a construit 
și consolidat cariera în locuri precum: Dalberg 
Global Development Advisors, Comisia Economică 
a Națiunilor Unite pentru Europa, McKinsey & Co., 
National Endowment for Democracy și Institutul 
Freeman Spogli. A publicat articole pe tema 
consolidării democratice în România și este autorul 
cărții „Între Speranță și Deziluzie. Democrație și 
Anticorupție în România Postcomunistă”, în curs de 
apariție la editura Curtea Veche. A absolvit un dublu 
masterat în Administrarea Afacerilor și în Politici 
Publice, la Harvard Business School, respectiv la 
Harvard Kennedy School. Deține o diplomă de 
licență în Politică Comparată de la Universitatea 
Stanford.

Said Taha is responsible for the global consulting 
and solutions services related to the Research 
Performance and Planning suite of offerings by 
Elsevier (Elsevier Research Intelligence - ERI). 
Since 2005, Said has been heavily involved in 
supporting research leaders and decision makers 
in academia and government, on developing and 
achieving their institutional as well as countrywide 
research objectives. Prior to this role, Said managed 
the Elsevier e-books business in emerging markets, 
and the Science and Technology (S&T) business 
in the Middle East, Africa and Commonwealth 
independent states. Prior to joining Elsevier, Said 
worked with Hoffman La Roche, a leading company 
in Pharmaceutical Industry. He holds an MBA 
from Arab Academy for Science, Technology and 
Maritime Transport in Cairo, as well as a BSc in 
Pharmaceutical Sciences from Cairo University.

Dr. Radu Gologan este profesor universitar la 
Universitatea Politehnică din București și cercetător 
științific la Institutul de Matematică „Simion 
Stoilow” al Academiei Române. Dacă în anii de 
studiu a fost el însuși olimpic internațional la 
matematică, câștigând medalii de argint și bronz, 
astăzi este coordonatorul Olimpiadelor Naționale 
de Matematică și conducătorul delegațiilor 
României la Olimpiadele Internaționale. Numit în 
2008 Președintele Societății de Științe Matematice 
din România, Radu Gologan a conferențiat în 
multe centre universitare și de cercetare din țară 
și din străinătate. A predat ca profesor-invitat la 
universitățile americane Iowa, Indiana Bloomington 
și Illinois Urbana-Champaign. A publicat numeroase 
eseuri despre educație în „Dilema Veche” și „Tribuna 
Învățământului”. A urmat cursurile Facultății de 
Matematică din București, unde a și obținut în 1981 
Doctoratul, sub îndrumarea academicianului Marius 
Iosifescu.

Dr. Ana Maria Teodorescu a contribuit la crearea 
Departamentului de Ştiinţe ale Comunicării, 
Colectivul de Comunicare şi Relaţii publice, 
din cadrul Facultății de Litere, Universitatea din 
București, unde este și lector universitar, titular din 
2004. Experiența anilor ca profesor de jurnalism 
de televiziune și-a pus amprenta asupra rolurilor 
dobândite în echipa pentru practica relațiilor publice 
cu organizații precum: Universitatea din București, 
UNESCO (1993), UNICEF (1994), European 
Parliament for Women (1995), USAID (1996-
2004). A obținut cum laude Doctoratul în Filologie, 
în 2011, cu tema „Dialogul ca modalitate discursivă 
mediatică”, prin care a deschis calea studiilor de 
cercetare a organizațiilor-corporativ-private și non-
profit  din perspectiva strategiilor de comunicare 
trimise și/sau primite de organizații ca interacțiune 
socială. Actualmente, se dedică analizei noilor 
media și social media ca discurs organizațional de 
putere sau contraputere.

Petra Dobruska

Vlad Arimia

Sebastian Burduja

Said Taha

Radu Gologan

Ana Maria Teodorescu
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Business Manager – South-Eastern Europe& 
Poland, with over 8 years experience in 
publishing, I am Business Manager for the 
South-Eastern Europe including countries 
of the Czech Republic (where I am curently 
based), Slovak Republic, Hungary, Bulgaria, 
Romania, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosna 
and Herzegovina, Macedonia, Albania and 
Montenegro.

Regional Sales Manager for the American Chemical 
Society’s Publications Division with 19 years 
experience working in the library Information business. 
Has provied solutions for libraries from several 
publishers ranging from secondary to aggregators 
to primary publishers. Developed and managed large 
European consortia in Southern Europe.

Sergio Gonzalez, Sales Director for EEMEA for 
Springer Nature. Responsible for Academic, 
Government and Corporate markets in Africa, 
Easter Europe and Israel. Responsible for all 
online products, journals, eBooks, reference 
products and databases. Sergio has been 
with the company for nearly 10 years.

Piotr Golkiewicz, born in Lublin, Poland, graduated 
from University of Lublin at the Faculty of Chemistry. 
Post-graduation Piotr worked for 5 years at the 
university as a researcher and university teacher in 
the area of chemistry. In 2006 Piotr joined Elsevier, 
thus returning to his scientific roots. He worked as 
Country Manager Poland, Czech Republic, Slovakia 
and Baltic States until 2011. Since 2012 Piotr was 
responsible for Elsevier’s Research Management 
tools in the area of Central and Eastern Europe. 
Since 2014 Piotr is supporting Life Science 
portfolio of Elsevier. 

Eva has been in this position for more than three 
years, her responsibilities cover the South East 
European countries such as Slovenia, Hungary, 
Croatia, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia and 
Hercegovina, Macedonia, Montenegro, Albania 
and Kosovo. Previously Eva worked for Ovid. Eva, 
having graduated in the Corvinus University, 
Budapest, aims to support the scientific
communities in the new EU and accessing 
countries in the Balkan area.

Over 15 years experience in sales, sales 
management, business development and marketing 
B2B and retail environment; particular focus on 
financial services, publishing, Eastern and Southern 
Europe Specialties: business development, sales, 
sales management, relationship management, 
retail management.

Cem is working for Springer Nature for over 10 
years, Licensing Manager for Central Europe 
and responsible for all online products, journals, 
eBooks, reference products and databases. 
Organizing events and workshops as well as 
customer visits all over the country.

Marta Dyson, Senior Account Manager for Central 
Europe at Wiley. Responsible for all online product 
accessible from Wiley Online Library. Based in the 
United Kingdom, Oxford offi .

Eszter Lukács works with IEEE customers 
located in Europe. She has more than ten years 
experience in the information industry and has 
joined IEEE from EBSCO, where she worked as 
an account manager for Hungarian customers. 
Eszter gained her Magister degree in Linguistics 
from the Humboldt-Universität zu Berlin; she 
speaks German, English, and Hungarian and is 
based in Berlin, Germany.

During my Ph.D. study from 2010 till 2013 I worked 
on a project that relates to computer-aided design 
of novel antithrombotic agents. I am working for 
Chemical Abstracts Service, where I started in 
January 2015, as Regional Marketing Manager for 
Moldova, Ukraine, Georgia and Armenia.

Ben is Product Sales Manager at Altmetric 
for Europe, Middle East and Africa. Ben has 
worked for 12 years in the information industry, 
including in media monitoring and news 
aggregation platforms. He previously worked to 
bring Proquest’s Summon Discovery Service to 
the German market in 2010 and has worked at 
the American Chemical Society and Wiley.

Manage channel operations and the business 
between the medical institutions, channel 
partners and UpToDate.

Radka Krivankova

Sonia Guadagnino

Sergio Gonzalez

Piotr Golkiewicz 

Eva Czegledi

Igor Hundziak

Cem Üzüm

Marta Dyson

Eszter Lukács

Tetiana Khristova

Ben McLeish

Awni Battikh
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At ProQuest Michael Leuschner is responsible 
for the German-speaking countries, all of 
Eastern Europe, Central Asia and Russia. He 
has been working in the industry in various 
roles for more than 8 years and enjoys 
meeting customers to discuss solutions how 
their needs and requirements can be fulfilled. 
He studied Sport Science at the Physical 
University of Cologne and has a Master of 
Business Administration from the International 
School of Management in Dortmund.

Victoria is a Publisher in our Stockholm offic
overseeing a list of 65 journals across subject 
areas. As well as managing the development 
of the Scandinavian list of journals, she 
undertakes outreach and educational programs 
for young scholars, and networks with funders 
and librarians to keep our societies and 
editors updated regarding any changes in the 
publishing landscape. Prior to joining Taylor & 
Francis Victoria pursued a PhD in Geography, 
focusing on migration, at the University of 
Washington.

Intellectual Property and specially patents have 
played an important role in my career since 
1992 when I fi st started to examine biotech 
and genetic engineering patent applications at 
the Finnish Patent Offi . Currently, since 2008 I 
am a Regional Marketing Manager representing 
Chemical Abstracts Service, CAS and its products 
SciFinder and STN in Central and Eastern Europe 
including Russian Federation. CAS is a division 
of the American Chemical Society, and the 
world’s authority and leader of the chemical 
information.

Philip Meyler is the Publishing Development 
Director, STM at Cambridge University Press. 
The editorial team he manages is based in 
Cambridge and New York and publishes more 
than 250 new books each year. Spanning such 
disciplines as pure and applied mathematics, 
statistics, computer science, astronomy, 
theoretical physics, telecommunications, 
circuit design, fluid mechanics, and biomedical 
engineering, this area encompasses some 
of Cambridge’s longest established science 
publishing as well as the latest developments in 
modern technology.

Closely working with customers and internal 
teams to help renewals and drive sales of our 
Scholarly and Scientific Resea ch solutions.
After working from our Manchester and London 
offic , I currently manage our Solution specialists 
team across Europe from Toulouse, France.We 
deliver out of the box and customized solutions 
that support the full research cycle with curated 
and unbiased information, from publications and 
research funding to patents applications and 
research reports. We guide our customers to a 
better understanding of their research activities, 
enabling them to attract top researchers, secure 
funding, facilitate collaborations, benchmark with 
peers, and allocate resources.

Krassimira has over 9 years of experience 
in academic publishing and international 
sales, having managed sales and business 
development in all Europe, Middle East and 
Africa. Krassimira came to publishing from the 
library and academic sector, with 10 years of 
working experience as an academic librarian 
and information specialist, followed by 12 years 
as a university professor teaching academic 
librarianship to bachelor, master and PhD 
students. 

David Thomas is the Sales Manager for the 
Publishers & Associations Group in EMEA & Asia 
Pac for Thomson Reuters ScholarOne in London.  
He has over twenty-five years experience 
working for global publishing and information 
companies in the US, Asia, Australia and UK/
Europe.  David has been with Thomson Reuters 
ScholarOne for over ten years and his team has 
responsibility for large commercial publishers 
such as Taylor & Francis, Springer Nature, Oxford 
University Press and Cambridge University 
Press, and independent societies such as The 
Royal Society, Institute of Engineering and 
Technology, and the British Medical Association. 

Erik Jan van Kleef is Vice President of Sales and 
Channel Management since March 2016 at 
1Science a company with a  complete portfolio of 
open access solutions for students, researchers, 
Librarians and policy makers, covers OA in all 
academic disciplines, in all languages and from 
the entire world. Erik Jan van Kleef has been in 
the information industry for more than 22 years 
and had various Sales Marketing and Business 
Development positions. Financial, Marketing, 
Pharmaceutical, Academic and Scientific
information are his fields of expertise.

Dimitris Anagnostopoulos manages sales 
operations and the business between McGraw 
Hill Education and academic institutions in 
South Eastern Europe and the broader Eastern 
Mediterranean region. Working at McGraw Hill 
Education for more than 5 years, his efforts aim 
to accelerate learning through intuitive, engaging, 
efficient and ective experiences.

Michael Leuschner

Victoria Babbit

Veli-Pekka Hyttinen

Philip Meyler

Guillaume Rivalle

Krassimira Anguelova

David Thomas 

Erik-Jan van Kleef

Dimitris Anagnostopoulos
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Dezvoltăm canale ce facilitează accesul la 
resurse de documentare, abonate sau gratuite, 
în condiții optime.

Asigurăm utilizatorilor un suport real de informare, 
o evaluare pertinentă a documentelor publicate
de aceştia, o susţinere continuă a recunoaşterii
publicaţiilor româneşti.

Ne implicăm activ în activitatea de publicare ştiinţifică 
din România, în promovarea şi diseminarea rezultatelor 
cercetării româneşti, atât în rândul cercetătorilor români, 
cât şi în afara graniţelor ţării.

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 pro-
cesul de peer-review editorial și suport pentru tinerii cercetători.  

Dezvoltăm servicii pentru integrarea cataloagelor de bibliotecă 
ale instituţiilor partenere, atât cu resursele internaţionale disponi-
bile, cât şi cu cele dezvoltate în regim propriu. 

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

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

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

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

Coordonator Relatii Externe

irina.buligescu@enformation.ro

Diana Butnariu

Director de Vânzări

diana.butnariu@enformation.ro

Robert Nicolau

Manager Proiect Informatic

robert.nicolau@enformation.ro

Mariana Helvig

Director economic

mariana.helvig@enformation.ro

Adelina Andreescu

Coordonator Relatii Externe

adelina.andreescu@enformation.ro

Titi Ja
lbă

Director Regional de Vânzări

titi.ja
lba@enformation.ro

Ovidiu Petroianu

Editor Imagine

ovidiu.petroianu@enformation.ro

Dorin Brindescu

Partener

dorinbd@gmail.com

Diana Neacșu

Manager Produs

diana.neacsu@enformation.ro

Victor Voican

Director General

victor.voican@enformation.ro

Andrei Vasilică

Formator de Formatori

andrei.vasilica@enformation.ro

Iulian Țanea

Suport Training și Marketing

iulian.tanea@enformation.ro

Cristin
a Bogdan

Asistent Manager

cristin
a.bogdan@enformation.ro

Alexandra Ionescu

Manager Proiect

alexandra.ionescu@enformation.ro

echipa
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