
Acces mobil la resursele electronice disponibile prin proiectul 

Anelis Plus 2020 
 

 

Accesul mobil (din afara instituției)  sau de pe dispozitive mobile de acces este permis prin 

autentificare pe baza de cont si parolă. 

A. Generarea unui cont pentru accesul mobil la resursele electronice furnizate de compania 

E-nformation : ScienceDirect, SpringerLink Journals, IEEE, Nature, MathSciNet, 

SciFinder, SCOPUS, Clarivate Analytics presupune  următoarele  etape: 

1. Accesați portalul www.e-nformation.ro → Creează cont/ Înscrie-te acum (fig.1) 

 

 
Fig.1 – Creare cont acces mobil 

 

2. Introduceți datele solicitate. Veți primi pe adresa dvs. de email un link de activare. Căutați și în 

spam / junk. Alegeți instituția, funcția, domeniul de interes și parola. 

 

3. Puteti utiliza fie o adresă de email instituțională (de tipul @upb.ro, @<subdomeniu>.upb.ro,  

@<subdomeniu>.pub.ro), fie o adresă de email personală (yahoo, gmail, hotmail, ș.a.) . Contul va 

fi activat în termen de 24 de ore. Este de preferat sa utilizati adresa de E-mail instituțională. 

 

4. În cazul în care aţi folosit o adresă de email personală (yahoo, gmail, hotmail, outlook, icloud), 

contul va fi activat în termen de 24 de ore de la completarea şi semnarea certificatului de afiliere 

primit în emailul de notificare înregistrare.  

Trimiteţi certificatul completat la adresa de e-mail events@e-nformation.ro 

 

5. După activarea contului, intraţi în cont, iar la secţiunea „Profil Instituţional”- Detalii profil 

veţi găsi resursele la care UPB  are acces. 

 

 

http://www.anelisplus.ro/?page_id=480
http://www.anelisplus.ro/?page_id=480
http://www.e-nformation.ro/
mailto:events@e-nformation.ro


 

 
Fig.2– Login cont acces mobil 

 

 

- Accesarea reurselor abonate de UPB (fig.3, 4) 

 

 
Fig.3 – Vizualizare resurse abonate              

 

 
Fig.4 – Accesare resurse abonate 

 

 

 

B. Creare cont acces mobil la baza de date Science/AAAS (furnizor compania ROMDIDAC) 

Pentru crearea contului de acces mobil la baza de date Science/AAS va rugam sa accesati link-ul  

http://www.info-edu.ro/activare-cont 

si sa completati formularul afisat (fig.5). Contul de acces mobil este creat manual. Dupa crearea 

contului, veti primi un mesaj de confirmare din partea ROMDIDAC in 24-48 de ore (in functie de 

numarul solicitarilor). 



 

 

Fig.5 – Formular creare cont acces mobil Science/AAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


