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http://www.research4life.org/ 

Research4Life este un proiect de parteneriat public-privat, 

compus din OMS, FAO, UNEP, OMPI, universităţile Cornell şi 

Yale, Asociaţia Internaţională de ştiinţă, tehnică &amp; edituri 

din domeniul Medical. Colaborează cu partenerul Microsoft în 

domeniul tehnologic. Scopul acestui parteneriat este de a ajuta 

reducerea decalajului în cercetările ştiinţifice între ţările 

industrializate şi ţările în curs de dezvoltare. 

 

http://ardi.wipo.int 

 

ARDI - Access to Research for Development and Innovation  

Lansat în 2009, ARDI (acces la cercetarea pentru dezvoltare şi 

inovare) este coordonat de Organizaţia Mondială a proprietăţii 

intelectuale împreună cu partenerii săi în industria de publicare cu 

scopul de a promova integrarea în economia globală de 

cunoştinţe, permiţându-le cît mai deplin sa-şi realizeze potentialul 

creativ şi inovator.  În ARDI sunt înregistrate 900 de instituţii, 

oferă acces la - 8.300 tinluri de reviste, până la 19.500 de e-cărţi, 

şi alte 15 colecţii de resurse informaţionale. Prin îmbunătăţirea 

accesului la literatura academică din diverse domenii ale ştiinţei 

şi tehnologiei, programul ARDI este proiectat pentru a consolida 

infrastructura de cunoștințe în ţătile în curs de dezvoltare şi să 

sprijine cercetatorii din aceste ţări în crearea şi dezvoltarea de noi 

soluţii în domeniul de cercetare ca răspuns la provocările 

tehnologice cu care se confruntă ştiinţa la nivel local şi global. 

http://www.who.int/hinari/en/ 

 

HINARI - Access to Research in Health Program Lansat în 

2002, HINARI oferă accesul la cercetare în programul de 

sănătate, gestionat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 

parteneriat cu biblioteca Universităţii din Yale şi 170 editori. 

Peste 6.000 de instituţiile publice dîn 115 ţări eligibile s- au 

înregistrat deja în HINARI. Oferă acces până la 14.000 titluri de 

reviste (în 30 de limbi diferite), până la 53.000 de e-cărţi, 105 

colecţii online. Revistele pot fi explorate prinr-o versiune specială 

a PubMed (Medline), şi alte indicii de articol. 
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http://www.fao.org/agora/ 

 

AGORA, Access to Global Online Research in Agriculture 

(AGORA) initiative. Lansat în 2003, oferă accesul la 6500 

reviste, în domeniul agriculturii şi  educaţiei 

http://agora.aginternetwork.org/content/en/country_offer.php   

 

 
 

 

 

Lansat în 2006, OARE (Online Access în domeniul de cercetare 

a mediului înconjurător) este gestionat de Organizaţia Naţiunilor 

Unite pentru mediu (UNEP) în parteneriat cu Universitatea Yale, 

65 de edituri. OARE oferă acces a peste 2.900 de 

instituţiiinregistrate, până la 10.000 reviste, 21.000 de e-carti, şi 

până la alte 55  de  resurse de informaţii într-o gamă largă de 

discipline , care contribuie la înţelegerea mediului natural, 

inclusiv mediu toxicologic, poluarea. Zoologie, botanică, 

ecologie, chimia mediului, geologie, hidrologie, Oceanografie, 

meteorologie, climatologie, geografie, economia mediului, 

dreptului mediului şi politica lui, politica de conservare şi de 

planificare a mediului. Biotehnologii, ingineria mediului, energiei 

și multe alte discipline. 

În atenţia utilizatorilor  
Înregistrarea se efectuează la 

fiecare sesiune, parola utilizată 

se atribuie individual 

Informaţie strict confidenţială 
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