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Platforma digitală CloudLibrary 

1. Accesarea platformei pe calculator (PC) 

Împrumutul documentelor electronice se face pe baza unui permis de utilizator valid la 

Biblioteca Județeană Dâmbovița.  

Accesul la platforma digitală CloudLibrary se poate realiza din site-ul bibliotecii 

www.bjdb.ro: 

 

Utilizând butonul , puteți deschide: 

- platforma digitală Cloud Library – prin link-ul ”E-books (Caută în platforma 

digitală Cloud Library)” 

- tutorialul pentru utilizarea platformei - prin link-ul ”Tutorial utilizare Cloud 

Library” 

http://www.bjdb.ro/
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Pentru a intra în cont, utilizați butonul Conectare, din partea dreapta sus a paginii 

platformei. 

 

 

Autentificarea în platforma digitală se realizează prin completarea datelor utilizatorului: 

ID utilizator (numărul permisului de utilizator – BJDB000000) și Password (parola 

generată automat sau particularizată). 

 

Publicațiile disponibile în cadrul platformei CLOUD LIBRARY sunt împărțite pe 

domenii: Literar, Istoric, Fantezie, Romantic, Polițist, Thriller, Psihologic, Groază Nuvele 

etc. 
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Pentru a vedea toate cărțile achiziționate de bibliotecă folosiți comanda RĂSFOIRE. 

 

 

Fiecare carte are o descriere pe care o deschideți selectând coperta cărții. 

Din această fereastră puteți împrumuta cartea cu ajutorul butonului: ÎMPRUMUTARE 
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Cartea poate fi citită online, utilizând butonul Citire sau poate fi descărcată pe calculator 

utilizând link-ul ”Descărcați pentru citire offline”. 

Notă: pentru a putea citi cartea (indiferent de opțiunea aleasă) trebuie să instalați 

software-ul Adobe Digital Editions (îl puteți descărca gratuit - 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html)  

 

  

Pot fi împrumutate maxim 2 titluri pentru o perioadă de 14 zile. Împrumutul expiră 

automat la încheierea perioadei stabilite, iar documentul devine din nou disponibil pentru 

alți utilizatori. 

 

 

 

 

 

https://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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2. Accesarea platformei pe telefonul mobil 

Împrumutul documentelor electronice se face pe baza unui permis de utilizator valid la 

Biblioteca Județeană Dâmbovița. 

Pentru a putea împrumuta cărți electronice cu ajutorul telefonului, trebuie să instalați din 

Magazin Play aplicația Cloud Library. 

   

 

Deschideți aplicația:  

 

În fereastra    alegeți limba Română. 

Urmează fereastra  , unde veți completa țara – România, regiunea – 

Dâmbovița, biblioteca – Biblioteca Județeana Dâmbovița. 
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Acceptați termenele și condițiile   

Introduceți   ID-ul și parola. 

Din fereastra:  accesați butonul Căutare și  
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apoi  butonul TOATE, pentru a vizualiza toate cărțile 

achiziționate de bibliotecă și care sunt disponibile în acel moment: 

 

Aveți posibilitatea să derulați lista pentru a găsi cartea dorită, sau puteți utiliza caseta 

din partea de sus a ecranului   și să faceți o căutare 

avansată (în cazul în care știți autorul, titlul cărții etc.) 
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Pentru a împrumuta cartea, trebuie selectată coperta cărții:  

 și accesat butonul Împrumutare  

 

Pot fi împrumutate maxim 2 titluri pentru o perioadă de 14 zile. Împrumutul expiră 

automat la încheierea perioadei stabilite, iar documentul devine din nou disponibil 

pentru alți utilizatori. 

Cărțile împrumutate pot fi vizualizate accesând butonul ”Cărțile mele”(din partea de jos 

a ecranului): 

 

 


