
Mendeley este un program (un soft academic) gratuit folosit pentru căutarea şi 

managementul documentelor, extragerea bibliografiilor şi pentru colaborarea şi cercetarea 

on-line. Apare sub forma unei combinaţii dintre o aplicaţie desktop şi un site care ajută la 

descoperirea, partajarea şi manevrarea rezultatelor cercetării. Producătorul: Mendeley Ltd.

MENDELEY



MENDELEY. CARACTERISTICI

Mendeley este:

Manager de referinţe gratuit, fiind

compatibil cu Microsoft Word,

OpenOffice, LaTeX, generînd automat

peste 1000 de tipuri de bibliografii

Platforma academică de socializare

2GB spaţiu gratuit de stocare şi

sincronizare cross-device

400 de milioane de înregistrări

bibliografice (numarul se dublează la

fiecare 6 săptămîni)



Mendeley vă permite:
 Să colaboraţi rapid şi uşor cu alţi cercetători online

 Să importaţi rapid documente din alte biblioteci de cercetare

 Să găsiţi documentaţie relevantă referitoare la informaţiile ce prezintă interes

 Să accesaţi informaţiile online de oriunde şi oricând

 Să adăugaţi referinţele automat sau manual

 Să încărcaţi documentele, făcându-le accesibile şi sincronizându-le pe staţii de lucru, pe
Mendeley Descktop

 Să împărtăşiţi referinţele cu alţi utilizatori Mendeley pentru o colaborare mai productivă

 Să organizaţi mai uşor colecţia de articole ştiinţifice de pe calculatorul personal, dar şi să le
adnotaţi sau să creaţi fişe de lectură

MENDELEY



MENDELEY. CREAREA CONTULUI

http://www.mendeley.com/

Click pe Create a free 

account şi creăm contul 

nostru personal în Mendeley 

http://www.mendeley.com/


MENDELEY. CREAREA CONTULUI

Instalăm Mendeley la 

calculatorul personal



MENDELEY. CREAREA CONTULUI

Introducem e-mail şi parola



Instalăm plugin pentru MS Word

Click Tools

Click Install MS Word Plugin

Instalăm

MENDELEY. CREAREA CONTULUI



BIBLIOTECA MENDELEY

Puteţi crea fişiere pentru 

organizarea tematică a 

documentelor

Aveţi posibilitatea să creaţi 

grupuri tematice cu documente 

disponibile pentru toţi 

participanţi ai grupului



ADĂUGAREA DOCUMENTELOR ÎN BIBLIOTECA MENDELEY

Creăm un fişier nou 

şi îl denumim 1. Click File, aici găsim 

cîteva variante de 

adăugarea documentelor

2. Add  Files dă 

posibilitatea să adăugăm 

datele din document PDF 

3.  Add  Folder dă posibilitatea 

să adăugăm datele dintr-un 

fişier cu documente PDF 

5. Add  Entry Manually permite

adăugarea manuală a 

referinţelor bibliografice

4. Import permite adăugarea datelor 

din alte sisteme de management al 

referinţelor bibliografice (Endnote, 

Zotero şi altele)



MENDELEY. ADĂUGAREA MANUALĂ A

REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE

1. Click File, Click Add  Entry 

Manually permite adăugarea 

manuală a referinţelor bibliografice

2. Alegerea  tipului 

documentului: articol din 

revistă, carte, capitol din 

carte, etc.

3. Completăm toate cîmpurile: titlu 

articolului, autorul, titlu revistei, 

anul, numărul, etc.



MENDELEY. ADĂUGAREA MANUALĂ A REFERINŢELOR BIBLIOGRAFICE

Descrierea apare în partea 

dreaptă a paginii. În orice 

moment datele pot fi redactate
Softul Mendeley aranjează 

lista bibliografică întâi după 

tematica referinţelor, apoi în 

ordinea alfabetică după primul 

autor. La început referinţele în 

grafia latină, apoi în grafia 

chirilică. 



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN INTERNET

SAU DINTR-O BAZĂ DE DATE

1. Click Tools->Install Web Importer,

se deschide pagina Internet

2. Pe pagina găsiţi 

butonul Save to Mendeley  

3. Cu ajutorul mausului tragem 

acest buton pe bara de marcaje 

4. Pe bara de marcaje apare 

butonul Save to Mendeley  



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN INTERNET SAU

DINTR-O BAZĂ DE DATE

1. Găsiţi un articol în Internet 

sau într-o baza de date şi 

apăsaţi Save to Mendeley

2. În partea dreaptă apare o 

fereastră unde introducem e-mail 

şi parola



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN INTERNET SAU

DINTR-O BAZĂ DE DATE

3. După aceasta apare o 

fereastră cu datele articolului, 

alegem fişierul în care vrem să 

salvăm document şi click Save

4. Documentul salvat automat 

apare în biblioteca Mendeley. 

Dacă nu apare apăsăm  Sync



1. Accesăm PRIMO, căutăm 

documentul necesar, apăsăm pe titlu

2. În partea dreapta deschidem fereastra 

cu acţiuni şi apăsăm Export  RIS

MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN PRIMO



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN PRIMO

3. Apare fereastra Import pentru 

manager citări. Apăsăm ok.

4. Salvăm datele acestei publicaţii în 

calculatorul nostru



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN PRIMO

5. Intrăm în biblioteca Mendeley, 

apăsăm Add Files 

6. Se deschide fişier cu documentele 

descărcate. Alegem documentul 

nostru PRIMO RIS Export



MENDELEY. ADĂUGAREA REFERINŢELOR DIN PRIMO

7. Încărcăm documentul în 

biblioteca Mendeley

8. În partea dreaptă apar 

datele acestui document



MENDELEY. CITAREA PROPRIU-ZISĂ ÎN MS WORD

1. Pentru a introduce citările 

din Mendeley în MS Word 

deschidem un document word,

plasăm cursorul acolo unde 

trebuie să introducem citare, 

click Ссылки -> Insert Citation

2. Apare o fereastră din biblioteca 

Mendeley unde introducem cuvinte 

cheie din titlu documentului sau 

numele autorului

3. Sau apăsăm butonul Go To 

Mendeley şi intrăm în biblioteca 

noastră personală. Alegem 

documentul necesar şi apăsăm ok



MENDELEY. CITAREA PROPRIU-ZISĂ ÎN MS WORD

Referinţa selectată 

apare în text

Pentru a schimba stilul citării 

apăsăm butonul Style şi 

alegem stilul necesar



MENDELEY. CITAREA PROPRIU-ZISĂ ÎN MS WORD

Pentru a introduce lista bibliografică 

în lucrarea dumneavoastră, plasăm 

cursorul în locul necesar, click pe 

Insert Bibliography
În textul lucrării apare lista 

bibliografică  



MENDELEY. CĂUTAREA DOCUMENTELOR, ARTICOLELOR

În fereastra de căutare 

introducem cuvânt cheie



MENDELEY. CĂUTAREA DOCUMENTELOR, ARTICOLELOR

Apare lista cu publicaţii la 

această tematică



MENDELEY. CĂUTAREA DOCUMENTELOR, ARTICOLELOR

Articole cu Acces Deschis

Putem citi textul articolului



https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM

MENDELEY: TUTORIAL

https://www.youtube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM

