
În vederea asigurării continuității activităților specifice destinate proceselor de informare, documentare, 

cercetare și studiu individual prin intermediul tehnologiilor suport de informare și comunicare Biblioteca  

asigură acces  online din afara campusului la resurse electronice științifice prin intermediul serviciului de 

acces mobil (serviciu furnizat de E-nformation, în cazul resurselor abonate de Academia de Studii 

Economice din București). 

Prin contul de acces mobil creat se asigură acces la:  

 bazele de date full-text (jurnale, cărți electronice), bibliografice și bibliometrice, din afara spațiului 

Bibliotecii (din internet/offcampus) pentru platformele care permit serviciul acces mobil (de ex. Resursele 

Anelis Plus - ScienceDirect, ProQuest, Emerald Management Xtra, Clarivate Analytics, Scopus, DeGruyter 

Ebooks - conținut multidisciplinar, CAB Ebooks - Leisure & Tourism) resurse abonate instituțional ex. 

Jstor Business Collection, CEEOL – Central and Eastern European Online Library). 

 

 Detalii creare și activare cont în textul de mai jos: 
 
 

Creare cont de Acces mobil din afara instituției 
 

 
În contextul situației epidemiologice actuale, ca măsură de prevenție, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de 

răspândire și infectare cu noul coronavirus, universitățile își continuă activitatea didactică și de cercetare online. 

 

Invităm pe cei interesați să continue studiul și cercetările online, #deacasă. 

 
Vă puteti crea un cont de acces mobil pentru a accesa resursele abonate de instituție de la distanță: 

 
Accesati: www.e-nformation.ro —> Creează cont 

 

• Introduceți datele solicitate. 

 

• Veți primi pe adresa de email un link care trebuie activat. 

 

• Căutați și în spam/junk. 

 

• Alegeți instituția, funcția, domeniul de interes și parola. 

 

• Dacă ați făcut înregistrarea folosind o adresă de email instituțională, contul va fi activat 

automat. 

• În cazul în care ați folosit o adresă de email personală (Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook, 

iCloud), contul va fi activat în termen de 24 de ore de la completarea și semnarea certificatului 

de afiliere primit în emailul de notificare-înregistrare. 

• Trimiteți certificatul completat la adresa de e-mail: events@e-nformation.ro 

(furnizorul serviciului) 

 
După activarea contului, intrați în cont, iar la secțiunea „Profil Instituțional” veți găsi 

resursele la care instituția are acces. 

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/resurse-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-acces-distan%C5%A3%C4%83
http://www.e-nformation.ro/
mailto:%20events@e-nformation.ro

