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• Citările şi referinţele bibliografice sunt componente obligatorii pentru orice

lucrare ştiinţifică: articol, carte, referat, comunicare, teză de doctor, master,

licență etc.

• Referința bibliografică reprezintă datele care descriu o resursă de informare

(sau o parte a ei) citată într-o lucrare, în baza cărora aceasta poate fi

identificată și localizată.

• Referinţele bibliografice reflectă gradul eticii şi culturii informaţiei a unui

cercetător.

• Referinţele bibliografice sunt expresia documentării autorului vis-a–vis de

problema cercetată.

REFERINȚE. CITĂRI



• În Republica Moldova pentru alcătuirea referinţelor bibliografice se utilizează

standardul SM ISO 690:2012 Informare şi documentare. Reguli pentru

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare.

• Obiect al referinţelor bibliografice pot fi toate tipurile de documente publicate

sau nepublicate (electronice) sau părţile lor componente.

– Cărţi şi publicaţii monografice tipărite

– Cărţi şi publicaţii monografice electronice

– Contribuţii în publicaţii seriale tipărite

– Contribuţii în publicaţii seriale electronice

– Tipuri speciale de documente (teze, autoreferate, brevete de invenţii,

standarde ș.a.).

REFERINȚELE BBILIOGRAFICE



• Standardul ISO 690 propune 3 modalităţi de prezentare a referinţelor

publicaţiilor din care sunt extrase citatele:

a) Referinţă inserată în text între paranteze rotunde;

b) Referinţă inserată în text între paranteze patrate cu indicarea sursei la

finele lucrării în Bibliografie;

c) Referinţă adăugată textului ca notă de subsol.

NOTĂ: Pentru evitarea reproducerii integrate a referinţei bibliografice se foloseşte

termenul latin Ibidem (tot acolo, în limba rusă – “там же”), dar numai când

următorul citat vine imediat după prima referinţă.

REFERINȚELE BBILIOGRAFICE



• Fiecare element al referinţei bibliografice trebuie clar separat de elementul

următor printr-un semn de punctuaţie.

• După posibilitate în referinţă se menţionează toţi autorii. Autorii se indică în

aceeaşi ordine ca şi în document.

• În cazul unei lucrări cu mai mulţi autori se poate menţiona numele şi

prenumele primului autor, primilor doi autori sau primilor trei autori urmate

de et al., ş.a. sau и др.

• Înaintea specificării documentului gazdă se scrie: pentru caractere latine –

“In:” - pentru caractere chirilice – “B:”

REFERINȚELE BBILIOGRAFICE



Ordonarea referinţelor

• În liste referinţele sunt, de regulă, prezentate în ordine alfabetică a primului

element sau într-o succesiune numerică, corespunzătoare ordonării citărilor

în text.

• Publicaţiile descrise cu caractere diferite (latine şi chirilice) formează două

rânduri alfabetice: cele cu caractere latine (româneşti şi străine) un rând; cele

cu caractere chirilice alt rând.

• Publicaţiile unui autor pot fi expuse în simplă ordine alfabetică a titlurilor sau

sunt prezentate în ordine invers cronologică a anului de editare.

REFERINȚELE BBILIOGRAFICE



• Constituie o modalitate de stabilire a relaţiei dintre ideile ştiinţifice expuse de

autor şi cele obţinute anterior.

• Este o formă scurtă a referinţei bibliografice, inserată în text între paranteze

rotunde sau patrate.

• Permite identificarea publicaţiei din care s-a extras citatul sau ideea

comentată etc. şi indicarea localizării în cadrul publicaţiei sursă.

• Analiza citărilor reprezintă una din metodele de cercetare scientometrică.

CITAREA



• Stilul APA - știinţe sociale, economie, educaţie, www.apastyle.org

• Stilul MLA - știinţe umaniste, arte, studii interdisciplinare, www.mla.org/style

• Stilul Chicago - știinţe umaniste, arte, www.chicagomanualofstyle.org

• Stilul Turabian - lucrări țtiințifice, disertaţii, teze doctorat, 

www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html

• Stilul ISO 690 - toate domeniile (SM ISO 690:2012)

STILURI DE CITARE

http://www.apastyle.org/
http://www.mla.org/style
http://www.chicagomanualofstyle.org/
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html


• Stilul ACS - American Chemical Society

• Stilul AMA - American Medical Association

• Stilul ASA - American Sociological Association

• Stilul AMS - American Mathematical Society

• Stilul APSA - American Political Science Association

• Stilul AAA - American Anthropological Association

• Stilul AIP - American Institute of Physics

• Stilul IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers

STILURI DE CITARE



METODE DE CITARE

Metoda de citare 

a primului element 

și a datei de 

publicare

(Harvard)

Metoda de citare 

numerică 

(Vancouver)



• Pentru citările în text se recomandă sistemul „nume–dată” (sistemul

Harvard). Conform acestui sistem în citare se indică doar primul autor şi anul

de ediţie al publicaţiei.

• Dacă numele autorului este dat direct în text, anul se indică între paranteze

rotunde, dacă nu, atât numele, cât şi anul se dau în paranteze rotunde.

De ex.: După cum menţionează M. Rotaru (2007) ....

sau ... ... .... ... (Rotaru, M. 2007).

• Dacă două sau mai multe resurse de informare au un autor identic şi acelaşi

an de publicare diferenţierea între ele se face adăugându-se după an litere

mici ale alfabetului: a, b, c, etc. Ex.: (Rotaru, M. 2007b)

CITAREA. SISTEMUL HARVARD



Prin citare se:

• recunoaşte contribuţia unei autorităţi

• redă ideile, cuvintele, abordările unui alt autor

• demonstrează o cercetare aprofundată

• oferă informaţii legate de tema cercetată

• constituie un instrument bibliometric

CONCLUZII



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

salvarea şi managementul documentelor și a referințelor bibliografice, pentru

colaborarea şi cercetarea on-line.

• Acesta funcționează sub forma unei combinaţii dintre o aplicaţie desktop şi

un site ce ajută la găsirea, partajarea şi gestionarea rezultatelor cercetării.

Softul Mendeley

https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/


• Este compatibil cu Microsoft Word, OpenOffice ș.a. generând automat peste

1000 de tipuri de bibliografii.

• Este o platformă academică de socializare care oferă 2 GB spaţiu gratuit de

stocare şi sincronizare cross-device cu peste 100 de milioane de înregistrări

bibliografice.

Softul Mendeley

https://www.mendeley.com/

https://www.mendeley.com/
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Softul Mendeley
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Softul Mendeley
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Lansarea softului Mendeley Desktop
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Instalarea Mendeley Web Importer
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Mendeley Web Importer
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Mendeley Web



Mendeley Web



Biblioteca pe Mendeley Web



Biblioteca pe Mendeley Web



Citarea în Microsoft Word



Citarea în Microsoft Word. Generarea bibliografiei



Softul Mendeley permite:

• Colaborarea rapidă şi uşoară cu alţi cercetători on-line; 

• Colectarea, organizarea, stocarea şi partajarea tuturor tipurilor de informaţii; 

• Importarea rapidă a documentelor din alte biblioteci de cercetare; 

• Găsirea documentaţiei relevante referitoare la informaţiile ce prezintă interes; 

• Accesarea informaţiilor on-line de oriunde şi oricând; 

• Adăugarea referinţelor automat/manual; 

• Încărcarea documentelor, făcându-le accesibile şi sincronizându-le pe staţii de lucru, pe 

Mendeley Desktop; 

• Schimbul resurselor informaţionale (referinţelor) cu alţi utilizatori Mendeley pentru o 

colaborare mai productivă; 

• Organizarea mai uşoară a colecţiei de articole ştiinţifice de pe calculatorul personal, dar şi 

crearea unui „dosar” cu informaţia găsită; 

• Generarea automată a citărilor şi a referinţelor bibliografice. 

Concluzii



Surse utile

• https://www.mendeley.com/guides

• https://www.youtube.com/watch?v=JXbvbxPk6kw – Partea a 1-a. Introducere Mendeley

• https://www.youtube.com/watch?v=5FrFfqpvE8E – Partea a 2-a. Organizarea referințelor 

bibliografice

• https://www.youtube.com/watch?v=-wwQ-mQ4ydc – Partea a 3-a. Adăugarea referințelor 

bibliografice Mendeley

• https://www.youtube.com/watch?v=pJH80qthCHY – Partea a 4-a. Citarea referințelor 

bibliografice 

• https://www.youtube.com/watch?v=2tI_XF9qyFw Mendeley
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Citați corect și gestionați ușor referințele bibliografice!

silvia.ciubrei@usmf.md 


