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SERVICII 
 

 Catalog on-line 

    http://opac.biblioteca.ase.ro/opac 

 Informare şi cercetare bibliografică 

 Referinţe bibliografice prin e-mail 

    http://opac.biblioteca.ase.ro/opac Intră în cont  

 Acces direct la colecţii 

 Consultarea publicaţiilor în sălile de lectură  
 Asistenţă, instruire, formarea utilizatorilor 

 Acces baze de date, resurse electronice şi internet 

 Împrumut la domiciliu 

 Împrumut interbibliotecar 
 Schimb interbibliotecar 

 Permise de bibliotecă 

 Rezervă loc 
 Solicită împrumut 

 Acces mobil la resurse electronice 

 

PUBLICAŢII PROPRII 
✓ Buletin bibliografic (publicaţii intrate în 

colecţiile biblitotecii, apariţie bianuală); 

✓ Repertoriul tezelor de doctorat (teze susţinute 
în ASE, apariţie anuală). 

 
BAZE DE DATE 

 

Biblioteca ASE oferă acces din 
campus la următoarele baze de date și 

resurse electronice: JStor Business 

Collection (publicaţii periodice), 
CEEOL, Audit Analytics, ProQuest 

Ebrary (ebooks), ScienceDirect 

(ebooks), Emerald 

(ebooks), SpringerLink 

(ebooks), Thomson Reuters 

Eikon (date statistice, 

știri, analize de piață), 

Bloomberg. 

În cadrul proiectului Anelis Plus 2020 utilizatorii 

bibliotecii vor beneficia de acces la următoarele baze de 
date: ScienceDirect Freedom Collection, ProQuest 

Central, Emerald Management, Scopus şi Clarivate 

Analytics Web of 

Science.   

Detalii cu privire la  

conţinutul bazelor de date 

găsiţi pe site-ul bibliotecii, partiţie Resurse. 
Alte resurse electronice: Cursuri şi manuale ASE 

online; Abstracte și teze de doctorat full-text; Reviste 

ASE, cursuri și manuale format digital. 

 
CONDIŢII DE ACCES 

 

      Accesul în bibliotecă pentru 

utlilizatorii specifici (studenţi, 
profesori, personal ASE) se face în 

baza cardului cu cod de bare emis  

gratuit de ASE. Utilizatorii externi au acces în bibliotecă 
în baza unui permis eliberat de Biroul Permise contra 

cost. 

Cardul de bibliotecă este obligatoriu pentru: sala de 

lectură, împrumut şi servicii: referinţe, acces catalog, 
acces baze de date, instruire şi asistenţă.  

 

ORAR 
 

Luni-Vineri:  08.30-20.30 

 
Pentru programul actualizat al 

fiecărei săli de lectură verificaţi site-ul 

bibliotecii. 
 

 

Pentru informaţii la zi accesaţi: 

www.biblioteca.ase.ro  
 

© Direcţia Bibliotecă. Serviciul Cercetare bibliografică şi Comunicare 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
din  

București 

BIBLIOTECA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bucureşti, Piaţa Romană, nr. 6 
Tel.: 4021 319.19.00/.01 int. 144 
Fax: 4021 319.18.99 
Internet: www.biblioteca.ase.ro 
Email: contact@biblioteca.ase.ro 
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Biblioteca Academiei de Studii Economice din 

Bucureşti, încă din 1913, prin fondul predominant 
economic de publicaţii aflat în patrimoniu, răspunde 

cerinţelor de studiu, formare şi cercetare ştiinţifică a 

utilizatorilor. Publicaţiile sunt organizate în acces 
liber la raft, pe domenii, conform clasificării Dewey, 

iar sălile de lectură efectuează împrumut la 

domiciliu. 

 
 

STRUCTURA BIBLIOTECII 
 

1. SEDIUL CENTRAL 

Clădirea Ion N. Angelescu 

(Piaţa Romană nr. 6) 

 
 Director (sala 0118 bis) 

 Secretariat (sala 0118 bis) 

 
 Birou Permise - eliberare, vizare 

card bibliotecă, fişe lichidare 

(etaj 2, sala 0216)  

 
 Sala de lectură Virgil 

Madgearu (parter, sala 

0004) 
Colecţii: Teze de doctorat 

(1926-1995), carte de patrimoniu.  
 

 Sala de Publicaţii 

periodice Ion Răducanu 

(etaj 1, sala 0116) 
Colecţii: Publicaţii periodice 

româneşti şi străine, acces 

platforme științifice și de date.  

 

 Sala de lectură Victor 

Slăvescu (etaj 1, sala 0118) 
Colecţii: Informatică, filosofie, 
religie, ştiinţe sociale, 

lingvistică. 

 Centrul de Documentare 

Europeană (etaj 2, sala 0219 bis)  
Colecții: publicaţii ale Uniunii 

Europene şi despre Uniunea 

Europeană. 
 

 

 Sala de lectură Paul Bran (etaj 2, sala 0219) 
Colecţii: Ştiinţe exacte, 

matematică, statistică, ştiinţe 

aplicate, artă, sport, literatură, 

geografie, istorie, turism. 

 

O selecție din colecţiile Sălii 

de lectură Management - 

Administraţie Publică (transferată în ianuarie 2016 în 

imobil Ion N. Angelescu – Depozit carte subsol). 

 

 Fondul Lumea Rusă (etaj 2, sala 0219) 
Colecții: publicaţii în limba rusă, pe suport hârtie sau 
format electronic, din domeniile: literatură, artă, istorie, 

ştiinţe sociale etc. 

 

 

 Serviciul Cercetare bibliografică şi Comunicare 

(etaj 2, sala 0209) 
- Elaborează bibliografii tematice la cerere; 
- Furnizează referințe bibliografice prin email; 

- Asigură asistență, instruire și îndrumare utilizatorilor în 

procesul de căutare, regăsire și selectare a informației și 

accesarea bazelor de date cu publicații științifice online. 

 

 Serviciul Managementul colecţiilor (etaj 2, sala 
0208) 

 

 Birou Comunicarea colecţiilor (etaj 2, sala 0219) 
 

 

 Sala de Conferinţe Robert Schuman (etaj 2, în  

cadrul Sălii de lectură Paul Bran). 

 
 

2. Clădirea Virgil Madgearu 

(Calea Dorobanţilor nr. 15-17) 

 
 

 Sala de lectură CSIE 

(etaj 7, sala 2717) 
Colecţii: Publicaţii specifice 
profilului facultăţii CSIE. 

 

 Serviciul împrumut CSIE (etaj 7, sala 2718) 
Colecţii: Publicaţii din domenii diverse cu precădere din 

domeniul cibernetică.     

 

 

3. Clădirea Victor Slăvescu 

(Calea Griviţei, nr. 2-2A) 
 

 Sala de lectură FABIZ 
Colecţii: Publicaţii conținut multidisciplinar 

preponderent în limbi străine. 
 

 

4. Complex Belvedere 

(Str. Cristian Pascal, nr. 26-27) 
 

 

 Sala de lectură Belvedere I (în Cămin 

A1-A2) 

Colecții: multidisciplinare organizate în 

acces liber la raft. 

 

 Sala de lectură Belvedere II   (în Cămin A3-A4) 

Colecții: multidisciplinare organizate în acces liber la 

raft. 


