
MENDELEY 
MANAGER AL REFERINȚELOR BIBLIOGRAFICE 

Ghid de utilizare



pentru a crea o bibliotecă digitală proprie prin salvarea rapidă a documentelor online pe care le puteți citi direct în aplicație (Mendeley este cel mai

recomandat);

pentru a organiza referințele salvate în colecții sau dosare;

pentru a economisi timp când redactați o lucrare, prin inserarea din 2 click-uri a citărilor și generarea automată a bibliografiilor.

salvează și păstrează referințele în cadrul unei biblioteci digitale pe desktop sau online;

organizează referințele în colecții prin atribuirea de etichete proprii;

facilitează citirea PDF-urilor, evidențierea textului de interes și adăugarea de note personale, direct în aplicația desktop (Mendeley este cel mai

recomandat);

permite citarea referințelor și generarea automată a bibliografiei prin alegerea unui stil de citare agreat (fiecare manager vine la pachet cu o

bibliotecă proprie de stiluri de citare);

permite partajarea referințelor cu alte persoane;

facilitează crearea de biblioteci de referințe colaborative.

extrage informațiile bibliografice din resursele online, prin intermediul unui plugin pentru web;

facilitează organizarea referințelor în colecții, subcolecții și cuvinte-cheie proprii;

permite citarea referințelor și elaborarea automată a bibliografiei în editorul de text, prin intermediul unui plugin pentru Word.

De ce ați alege un manager de referințe?

 

Ce poate face un manager de referințe?

 

Cum funcționează un manager de referințe?

 

Generatoarele de citări

Ajută utilizatorii să genereze automat citări și bibliografii după un anumit format bibliografic pe care le pot integra ulterior într-un document.

Sursa: https://biblioteca.ugal.ro/index.php/ro/cercetarea/managementul-referintelor-bibliografice

NOȚIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL REFERINȚELOR BIBLIOGRAFICE



stocarea și organizarea referințelor prin crearea propriilor biblioteci digitale pe desktop sau online;

adăugarea referinţelor automat/manual;

importarea rapidă a documentelor din alte biblioteci;

generarea citărilor și listelor bibliografice în conformitate cu stilul de citare selectat;

organizarea referințele în colecții, subcolecții și atribuirea etichetelor proprii;

citirea documentelor PDF, evidențierea textului de interes și adăugarea notelor personale, direct în aplicație;

accesarea informaţiilor on-line oricând şi oriunde;

sincronizarea cu aplicația Mendeley Desktop și compatibilitatea acestuia cu alte dispozitivul utilizate;

crearea grupurilor de interes pentru un schimb de informații și colaborare științifică eficientă;

accesarea Scopus, ScienceDirect și alte produse Elsevier cu ID și parola de acces Mendeley; 

managementul eficient al timpului și spațiului de stocare a informației.

Soft-ul academic Mendeley este o aplicație Web și Desktop gratuită, dezvoltată cu scopul de a facilita

procesul de gestionare a referințelor bibliografice.  

Mendeley permite:

Sursa: 

https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager

https://biblioteca.ugal.ro/index.php/ro/cercetarea/managementul-referintelor-bibliografice

MENDELEY: PREZENTARE GENERALĂ



CARACTERISTICILE SOFT-LUI MENDELEY

Microsoft Windows

Apple macOS

Linux

Chrome (Google) 

Opera (Opera Software)

Safari (Apple)

Firefox (Mozilla) ș.a.

Compatibil cu sistemele de operare (SO):

Extensia Mendeley Web Importer este disponibilă principalelor browsere:

Către 20.06.2021 este disponibilă versiunea Mendeley Desktop v1.19.8.
Sursa: https://www.mendeley.com/release-notes/v1_19_8 

La conectarea pachetului gratuit se oferă 2GB spațiu personal. 

Abonamentul lunar include 3 pachete contra cost.  

Sursa: https://www.mendeley.com/settings/upgrade/

Public țintă: studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre științifico-didactice,

cercetători, bibliotecari și alte categorii de utilizatori.

Instituții: universități, biblioteci, centre științifico-practice ș.a.



UTILIZAREA MANAGERULUI DE REFERINȚE 

MENDELEY



Accesați pagina web Mendeley urmînd link-ul

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

Din bara de meniuri click Create account. 

Completați formularul de înregistrare urmînd pașii propuși.

CREAREA CONTULUI UTILIZATORULUI MENDELEY

1

2

3

4

Pe adresa de email va fi expediată

notificarea care va confirma

înregistrarea în Mendeley.

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true


DESCĂRCAREA ȘI INSTALAREA APLICAȚIEI MENDELEY DESKTOP 

4 5 6 7

1 2 3



INSTALAREA PLUGINULUI DE CITARE ÎN MICROSOFT WORD

Pluginul de citare permite înserarea citărilor în text și crearea automă a listelor bibliografice. 



INSTALAREA PLUGINULUI DE CITARE ÎN MICROSOFT WORD

Pluginul de citare mai poate fi instalat și din aplicația Mendely Desktop.

Din bara de meniuri selectăm opțiunea Tools. Din lista derulantă selectăm caseta Install MS Word Plugin. 

În documentul Word, pluginul va fi utilizat din meniul References. Pluginul Mendeley este funcționabil în Microsoft Word începînd cu

versiunea anului 2007  .



INSTALAREA EXTENSIEI MENDELEY WEB IMPORTER ÎN BROWSER

Sursa: https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer

Mendeley Web Importer permite adăugarea referințelor

bibliografice în regim online.

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer


AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI ÎN APLICAȚIILE

MENDELEY WEB MENDELEY DESKTOP

1 2



INTERFAȚA ȘI UTILITĂȚILE BIBLIOTECII PERSONALE ÎN 

MENDELEY WEB



UTILIZAREA MENDELEY WEB CATALOG

Mendeley Web Catalog prezintă o colecție de peste 100 mln de publicații

științifice prezente în bibliotecile personale ale utilizatorilor Mendeley activi.

Înregistrările sunt cu caracter anonim. 

Catalogul poate fi utilizat ca și motor de căutare în regăsirea publicațiilor științifice.

Cuvintele-cheie solicitate vor fi înserate cu galben. 

Pentru a rafina rezultatele sau extinde cîmpul de căutare, aplicați filtrele propuse:

anul ediției, tip de conținut, sursă, autor, tip de acces etc. 

Rezultatele mai pot fi sortate după: relevanță, publicații recente sau cele mai citate.

Numărul de citări este afișat în dreapta fiecărui titlu. 

Interfața integrează accesul la biblioteca (Library) și profilul personal (Numele

și Prenumele utilizatorului autentificat).

permite adăugarea automată a publicației în biblioteca proprie. 

publicația poate fi accesată pe pagina editorului. 

vizualizarea publicației full-text în format PDF.

opțiunea prezintă alte sugestii cu referire la subiectul solicitat .



BIBLIOTECA PERSONALĂ ÎN MENDELEY WEB

Mendeley Web oferă acces la biblioteca de referințe pe web. Conținutul este similar cu cel de pe desktop și se sincronizează automat

după fiecare modificare.



ADĂUGAREA DOCUMENTELOR DE PE DISPOZITIVUL PERSONAL

Selectați caseta cu opțiunea necesară. Urmați etapele propuse. 

Tastați butonul

                         Lista derulantă permite: 

adăugarea fișierelor salvate pe dispozitivul personal.

adăugarea publicațiilor prin completarea manuală a fișei bibliografice a documentului.

adăugarea unei biblioteci de referințe din BibTeX (*.bib), Endnote XML (*.xml) sau RIS (*.ris).



ORGANIZAREA REFERINȚELOR ÎN COLECȚII SAU FIȘIERE. GRUPURI PRIVATE DE INTERES

Publicațiile marcate cu simbolul     vor fi afișate ca preferate în colecțiile Dvs. 

Afișează lista tuturor referințelor salvate în biblioteca personală. 

Afișează ultimile referințe adăugate.

Afișează ultimile publicațiile vizualizate/citite.

Opțiunea permite sincronizarea aplicației cu profilul personal din baza de date Scopus.

Eliminarea referințelor din biblioteca personală.

COLECȚII ȘI SUBCOLECȚII

Atribuirea etichetelor proprii colecțiilor create pentru o sistematizare și regăsire mai rapidă a referințele salvate.

Crearea unei noi colecții în biblioteca personală.

GRUPURI PRIVATE DE INTERES - acces la lista de grupuri create sau la care v-ați alăturat. Permite partajarea publicațiilor, a

adnotărilor, schimbul de informații și o comunicare științifică eficientă între membrii grupului. 

Crearea unei noi colecții în biblioteca personală.



GESTIONAREA GRUPULUI PRIVAT DE INTERES

a crea, 

a (re)denumi, 

a invita și exclude membrii din grup,

a transmite drepturile de administrator unei alte persoane incluse,

a șterge grupul.

Grupul este gestionat de un administrator cărui îi revin drepturile de:

Numărul maxim de persoane incluse într-un grup: 50.

Nu există o limită în numărul de grupuri create. 

Fiecare membru poate accesa grupul oricînd și oriunde.



INCLUDEREA UNUI MEMBRU ÎN GRUP 



FIȘA BIBLIOGRAFICĂ A PUBLICAȚIEI SALVATE

Identificatorii publicației. Aceștia pot fi: ArXivID, DOI, PMID, ISSN, ISBN ș.a.

Link-ul de acces

Textul publicației în format PDF 

Tag-urile permit atribuirea cuvintelor cheie sau etichetelor proprii 

Rezumatul (abstractul) oferă un sumar scurt şi

cuprinzător al studiului prezentat în articol. 

Sursa publicației

Titlul publicației
Autorul

Vizualizarea full-text a PDF fișierului publicației  

Tipul publicației



OPȚIUNILE DE LUCRU CU FIȘIERUL PDF PRELUAT

Highlight - 

permite înserarea unui

fragment de text. Textul

poate fi evidențiat cu una

din culorile propuse și

adăugat în opțiunea

Notebook.

Sticky note - permite crearea

notițelor în text. Fit to width/height -  permite

potrivirea PDF-ul în lățime sau înălțime.

Zoom -  permite mărirea

sau micșorarea PDF-lui.

Butonul permite rotirea PDF-lui.

Butonul permite descărcarea PDF-lui.

Butonul permite efectuarea

căutărilor în textul PDF-lui.

Butonul desășoară 

fișa bibliografică a

documentului.

permite crearea notițelor în

text. 



OPȚIUNEA NOTEBOOK 

Selectați opțiunea Notebook.

Tastați butonul New page.

Oferiți un titlu paginii. 

Adăugați un text alternativ.

Paginile pot fi eliminate

tastînd Coșul de gunoi. 



GESTIONAREA CONTULUI PERSONAL 

Sincronizează conturile Mendeley și Scopus. Ulterior toate publicațiile vor fi

adăugate automat în biblioteca personală Mendeley. 

Oferă informații cu privire la capacitățile contului personal Mendeley. 

Permite crearea alertelor săptămânale sau primirea informațiilor Mendeley. 

Oferă acces la peste 690 mii posturi vacante în domeniile tehnologii, stiință și medicina.

Permite crearea unei alerte privind ofertele de muncă și încărcarea CV-lui academic. 

Datele contului personal pot fi redactate sau actualizate.

Un profil Mendeley oferă o imagine amplă despre utilizator. Acesta include

prezentarea domeniilor de studiu, a obiectivelor și a impactului cercetării.

Profilul cercetătorului Mendeley sporește atît vizibilitatea publicațiilor proprii dar și

oferă posibilitatea de a stabili relații de comunicare științifică eficientă.



INTERFAȚA ȘI UTILITĂȚILE BIBLIOTECII PERSONALE ÎN 

MENDELEY DESKTOP



Mendeley Desktop oferă acces la biblioteca de referințe în regim offline. Conținutul este similar cu cel de pe web și se sincronizează manual

(butonul Sync) după fiecare modificare. 

Simbolul indică prezența documentului în format PDF. 

Titlul referinței tastat dublu, vizualizează full-textul publicației.

Fișa bibliografică a documentului selectat.

Permite redactarea manuală a cîmpurilor.

Aplicarea filtrelor permite regăsirea referințelor după

Autor, Publicații, Cuvintele-cheie atribuite de către autor

Cîmpul Search permite efectuarea unor căurări în colecția selectat.Tastarea butoanelor Author, Title, Published In

sistematizează referințele în ordine alfabetică. Tastarea butoanelor Year și Added sistematizează referințele în ordine cronologică și invers.



OPȚIUNILE DE LUCRU CU FIȘIERUL PDF PRELUAT

Spre deosebire de Mendeley Web, aplicația Mendeley Desktop permite copierea unui fragment din textul PDF-lui. Opțiunile din bara de

meniuri sunt similare cu cele din aplicația Mendeley Web. Pot fi create notițe, textul poate fi înserat și evidențiat etc.

AFIȘAREA BIBLIOTECII CA CITĂRI/TABEL

Referințele incluse în Mendeley Desktop pot fi afișate și structurate sub forma unui tabel sau ca citări formatate conform stilului de citare

bifat. 



IDENTIFICAREA ȘI EXCLUDEREA REFERINȚELOR DUBLATE

Selectați una din colecțiile incluse în bibliotecă sau opțiunea All Documents. 

Din bara de meniuri selectați opțiunea Tools. Din lista derulantă tastăm opțiunea Check for Duplicates. Sistemul va identifica automat

toate seturile posibile de referințe dublate. 

Referințele cu titluri similare pot fi notate Not a Duplicate. 

Referința dublată este exclusă prin opțiunea Delete Documents.



IMPORTAREA PUBLICAȚIILOR ÎN APLICAȚIA MENDELEY DESKTOP

Accesați baza de date și efectuați o căutare simplă după cuvînt-cheie. Accesați publicația din lista de rezultate propuse. 

În browser, tastați extensia Mendeley Web Importer. Bifați titlul publicației (și/sau alte referințe propuse) și colecția/grupul în care intenționați să

adăugați referința. Tastați butonul Add. În urma procesării, sistemul va afișa opțiunea de vizualizare a referinței în bibliotecă (View PDF in library).

Selectați colecția în care ați adăugat referința. Sincronizați rezultatele salvate cu aplicația Mendeley Desktop, tastînd butonul Sync.  

În urma procesării, referința va fi afișată în lista de referințe ulterior adăugate în bibliotecă.



INTEGRAREA MENDELEY ÎN BAZELE DE DATE ȘTIINȚIFICE

În dreapta paginii, tastați butonul roșu View PDF. Sistemul va afișa

textul publicației în format PDF. Pentru a adăuga referința în biblioteca

Mendeley, tastați butonul Add to Mendeley din colțul drept al paginii.

În urma procesării, sistemul va afișa referința în biblioteca Mendeley

Web.  

Sincronizați rezultatele salvate cu aplicația Mendeley Desktop, tastînd

butonul Sync. 

Accesați baza de date și efectuați o căutare simplă după cuvînt-cheie. Accesați publicația din lista de rezultate propuse. 



INTEGRAREA MENDELEY ÎN INDICATORII ALTMETRICI
Indicatorii pot fi vizualizați tastînd simbolul din dreapta titlului. Mendeley este integrat și în programul Altmetric care oferă noi modalități

de măsurare a impactului cercetării științifice, cum ar fi: date privind numărul total de cititori, locații geografice, domeniul și statutul

profesional al cititorului. 



INSERAREA CITĂRILOR

ÎN TEXT



1. Din bara de meniuri tastați References. Click butonul Insert Citation.

2. Din fereastra pop-up selectați opțiunea Go To Mendeley. Aceasta vă va redirecționa la biblioteca Mendeley Desktop. 

3. Selectați referința și apoi butonul Cite.   

INSERAREA CITĂRILOR ÎN TEXT



INSERAREA CITĂRILOR ÎN TEXT

Citările vor fi automat inserate în text în conformitate cu stilul de citare selectat. Stilul de citare poate fi modificat utilizînd opțiunea Style. 

Din lista propusă selectați stilul de citare corespunzător cerințelor publicației Dvs. După fiecare redactare tastați butonul Refresh. 



INSERAREA BIBLIOGRAFIEI LA SFÎRȘITUL TEXTULUI



MATERIALE SUPORT ȘI GHIDURI DE UTILIZARE A INSTRUMENTELOR MENDELEY

Sursa: https://www.mendeley.com/guides



CENTRUL DE SCRIERE ACADEMICĂ
 

Str. Nicolae Testemiţanu, 29

Chişinău, MD-2029,

Republica Moldova

csa.library@usmf.md


