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Ghid de utilizare a platformei Romdidac  
– Anelis Plus – 

Acest ghid oferă informațiile necesare pentru utilizarea resurselor 
electronice disponibile prin platforma Romdidac (http://info-edu.ro/) în cadrul 

proiectului Anelis Plus 
 

Documentul este pentru uzul profesorilor și studenților Universității din București 
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1.  Proiectul Anelis Plus 
 
Universitatea din București derulează, ca parte a Asociaţiei Universităţilor, Institutelor de 
Cercetare-Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România - ANELIS PLUS, 
proiectul Anelis Plus 2020, cu cofinanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Perioada de implementare a proiectului 
este de 60 de luni (18.07.2017 - 17.07.2022). 
 
Obiectivul proiectului sunt: 

 Dezvoltarea unui depozit naţional de documente ştiinţifice, prin achiziţia de arhive de 
reviste şi cărţi electronice ştiinţifice în format electronic, pentru a crea cadrul unei 
documentări exhaustive. 

 Asigurarea accesului comunităţii ştiinţifice din România la resurse electronice 
ştiinţifice (baze de date/platforme de reviste ştiinţifice în text integral şi baze de date 
bibliografice şi bibliometrice), în scopul susţinerii cercetării, inovării şi stimulării 
producţiei ştiinţifice la nivel naţional. 

 
Grupul ţintă este format din: cadrele didactice, cercetătorii, studenţii din cele 3 cicluri de 
studii și personalul de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în universităţile,  institutele 
de cercetare și bibliotecile participante. 
 
Accesul la resursele electronice științifice se face prin intermediul a două platforme: 
Enformation (https://www.e-nformation.ro/) și Romdidac (http://info-edu.ro/), fiecare dintre 
ele oferind acces la anumite site-uri online de resurse. Accesul la resurse este diferenţiat în 
funcţie de numărul de resurse abonat şi cofinanţat de fiecare instituţie. 
 
Accesul la resurse se face fie din rețeaua internă a Universității din București, fie prin crearea 
unor conturi în fiecare dintre cele două platforme, folosind adresa de email instituțională 
creată în domeniul unibuc.ro sau în oricare dintre subdomeniile sale. 
 
Accesul la cele două platforme se face fie urmând link-urile menționate mai sus, fie prin 
pagina Anelis Plus (https://www.anelisplus.ro/), din care daţi click pe <Acces mobil>. 
 

 
 

Acest ghid prezintă accesul la resursele disponibile prin platforma Romdidac. Pentru acces 
din pagina Anelis Plus, dați click pe pictograma din dreapta. 
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1. Resursele electronice disponibile prin platforma Romdidac 
 
EBSCO Academic Search Complete (ASC) 
 
Academic Search Complete conține indexări pentru 13.792 de publicații, din care 
12.195 sunt evaluate de experți, iar 9.074 de titluri au conținut full-text, din care 7.913 
sunt evaluate de experți. Academic Search Complete are o acoperire full-text deosebită 
pentru domeniile: aeronautică, agricultură, antropologie, arheologie, arhitectură și 
design, studii zonale, artă, astronomie, biologie, chimie, energie, inginerie, studii etnice 
și multiculturale, referințe generale, știința în general, geografie, geologie, istorie, drept, 
științe marine, matematică, filozofie, fizică, politică și științe politice, psihologie, religie, 
teologie și studii feministe. 
 
Accesul membrilor Universității din București la EBSCO ASC se face prin intermediul 
abonamentului achiziționat de Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București. 
 
Cambridge Journals 
 
Cambridge Journals este o colecție de 380 de reviste științifice recenzate (peer-reviewed) 
din diferite domenii, editate de editura Cambridge University Press. Revistele sunt disponibile 
cu text integral pe platforma online Cambridge Core în funcție de abonamentul ales de 
fiecare instituție: 

 FULL (colecția integrală de reviste, multidisciplinară) 
 STM (colecție de reviste din domeniile științei, tehnologiei, medicinei) 
 HSS (colecție de reviste din domeniile științelor umane și sociale) 

Universitatea din București are un abonament FULL.  
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2. Crearea contului în platforma Romdidac 
 

1. Folosiţi browser-ul (de exemplu, Chrome sau Microsoft Edge) pentru a accesa 
pagina platformei Romdidac: http://info-edu.ro/.  
 

2. Daţi click pe <Activare Cont>. 

 
 

Înainte de a trece mai departe, asiguraţi-vă că aveţi adresa instituţională activată. 
 
Adresa pe care o introduceţi trebuie să fie cea instituţională pentru a avea acces la bazele 
de date la care este abonată Universitatea din Bucureşti.  
 
Adresa studenţilor este de forma <...@s.unibuc.ro>, iar adresa profesorilor este de forma 
<...@unibuc.ro> sau <...@X.unibuc.ro>, unde X este acronimul specific facultăţii din care 
face parte profesorul. 
 

3. Completaţi formularul pentru crearea contului.  

Atenţie: trebuie să urmăriţi indicaţiile şi să respectaţi constrângerile scrise mai jos 
pentru completarea câmpurilor din formular! 
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1. Introduceţi adresa dumneavoastră instituţională <unibuc.ro>. 
2. Alegeţi un nume de utilizator care să conţina între 6 şi 20 de caractere (de 

preferat să folosiţi combinaţii ale numelui, prenumelui şi eventuale caractere 
speciale, semne de punctuaţie, cifre).  
Este important ca numele de utilizator  să NU conţina spaţii. 

3. Atenţie: parola pe care o introduceţi la acest pas va fi vizibilă şi pentru alte 
persoane. Nu introduceţi o parolă pe care o folosiţi şi la alte conturi!  
Parola trebuie să fie formată din minim 6 caractere (maxim 20), inclusiv cifre 
şi caractere speciale (#, @, &, *, %, !, ?, $), dar să nu conţină spaţii. 
Parola NU trebuie să conţină cuvinte precum ebsco, ehost, pa$$word, 
dynamed sau admin 

4. Introduceţi prenumele dumneavoastră. 
5. Introduceţi numele dumneavoastră. 
6. Selectaţi opţiunea <Universitatea din Bucureşti / BCU Bucureşti>. 

Mai jos este un exemplu de completare a formularului. 
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4. După ce aţi completat acest formular, daţi click pe butonul <Trimite>. Veţi fi 
redirecţionat către o pagină cu următorul răspuns: 

 
 
După cum scrie şi în răspunsul de mai sus, contul creat va fi verificat manual. După 
crearea contului, veţi primi un mesaj de confirmare din partea ROMDIDAC în maximum 
24 - 48 de ore (http://www.anelisplus.ro/?page_id=1564). 
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2. Autentificarea şi exemple de utilizare 
 
Atunci când contul dumneavoastră a fost activat, veţi primi un mesaj la adresa de email  
instituţională cu care v-aţi creat contul. De asemenea, veţi vedea şi mesajul generat prin  
completarea formularului de creare a contului, unde puteţi revedea adresa, userID-ul şi 
parola contului. 
 

2.1.  Accesarea resurselor din EBSCO 
 

1. Verificaţi mesajul primit pe email din partea ROMDIDAC. 
 

 
 

Accesaţi adresa http://search.ebscohost.com/. Veţi fi redirecţionat către o pagină de 
autentificare. 
 

2. Introduceţi numele de utilizator (UserID-ul ales la crearea contului) şi parola, 
iar apoi daţi click pe butonul <Sign In>. 
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3. Veţi fi redirecţionat către o pagină de unde puteţi selecta ce resurse 
electronice doriţi să accesaţi. Opţiunile sunt <EBSCOhost Web> şi <EBSCO 

Discovery Service>. 
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Veţi vedea în continuare cum puteţi accesa una dintre resursele electronice din 
această bază de date. 
 

1. Daţi click pe opţiunea <EBSCOhost Web>. 

 
 

2. Pentru acest exemplu, bifaţi baza de date <Academic Search Complete> şi daţi 
click pe butonul <Continue>. 

 
 

3. Introduceţi în câmpul de căutare cuvântul „software” şi apăsaţi butonul <Search> 
sau tasta Enter. 
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4. Să considerăm jurnalul „Business Intelligence in the Service of Libraries”. Puteţi, 
spre exemplu, să îl vizualizaţi în format PDF (daţi click pe <PDF Full Text>). 

 
 
Se va deschide o pagină web cu jurnalul respectiv şi îl veţi putea vizualiza în format 
PDF. 
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2.2.  Accesarea resurselor din Cambridge Journals 
 

1. Verificaţi mesajul primit pe email din partea ROMDIDAC. 

 
 
Accesaţi adresa https://accesmobil.romdidac.ro/public/login. Veţi fi redirecţionat către o 
pagină de autentificare. 
 

2. Introduceţi adresa instituţională şi parola, iar apoi daţi click pe butonul 
<Login>. 
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3. Veţi fi redirecţionat către pagina cu <Dashboard>, de unde puteţi da click pe 
butonul <Accesează Cambridge>. 

 
 

Observaţi că se va deschide pagina Cambridge Journals, unde avem acces prin 
intermediul ROMDIDAC.  
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Veţi vedea în continuare cum puteţi accesa una dintre resursele electronice din 
această bază de date. 

 
1. Vom lua ca exemplu jurnalul „Numerical methods for Kohn-Sham density 

functional theory”. 
 

2. Introduceţi în câmpul <Search all journal & book content> textul „numerical 
methods kohn-sham” şi apăsaţi butonul de căutare (sau tasta Enter). 

 
 

 
 
 

3. Căutaţi jurnalul „Numerical methods for Kohn-Sham density functional theory”. 
Observaţi că avem acces şi îl putem vizualiza, spre exemplu, în format PDF. 
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4. Dacă daţi click pe opţiunea <PDF>, se va deschide o pagină web cu jurnalul 
respectiv şi îl veţi putea vizualiza în format PDF. 
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Pentru a vedea că avem acces la acest jurnal doar prin intermediul ROMDIDAC, 
vom încerca să vizualizăm acelaşi jurnal, dar fără să ne autentificăm prin 
ROMDIDAC. 
 

1. Vom accesa pagina Cambridge Journals, fără să ne autentificăm prin 
ROMDIDAC. Link-ul paginii este https://www.cambridge.org/core/. 

 
 

2. Vom căuta jurnalul „Numerical methods for Kohn-Sham density functional 
theory”, introducând în câmpul <Search all journal & book content> textul 
„numerical methods kohn-sham”. 
 

3. Observaţi că în dreptul jurnalului respectiv nu mai avem acces la opţiunile de 
vizualizare ale acestuia. 
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