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REPERTORIUL PUBLICAŢIILOR PERIODICE
INTRATE ÎN BIBLIOTECA U.T.C.B. ÎN ANII 2020-2021

„Repertoriul publicaţiilor periodice intrate în biblioteca
U.T.C.B în anii 2020-2021“ este continuarea ediţiilor precedente,
elaborat de Biroul Catalogarea, Indexarea Documentelor şi Referinţe
Bibliografice al Bibliotecii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti.
Repertoriul este un instrument de informare care prezintă
beneficiarilor publicaţiile periodice intrate în bibliotecă în anii 2020-2021.
În sumar, partea I-a conţine publicaţiile periodice româneşti
ordonate alfabetic, partea a II-a, publicaţiile periodice străine ordonate
alfabetic după ţările editoare, iar partea a III-a , informaţii privind bazele
de date la care U.T.C.B. are acces prin programul ANELIS.
Repertoriul cuprinde: 25 titluri de periodice româneşti şi 3 titluri de
periodice străine, primite în cadrul abonamentelor şi al schimbului
documentar în anii 2020-2021.
În dreptul fiecărui titlu este menţionată biblioteca/bibliotecile în
care respectiva publicaţie poate fi consultată, fiind utilizate abrevierile şi
siglele din lista de mai jos:
P. - Biblioteca Centrală Periodice - Bloc TESA
Cdr. - Biblioteca Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi
Agricole
H. - Biblioteca Facultăţii de Hidrotehnică
Ut. - Biblioteca Facultăţii de Utilaj Tehnologic
Teh. - Bibliotecile Facultăţii de Instalaţii
Dr. - Biblioteca Facultăţii de CFDP şi Geodezie
SLI. - Sala de lectură de la Facultatea de Instalaţii
LSC. - Biblioteca de limbi străine şi comunicare - Bloc TESA
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PUBLICAŢII PERIODICE ROMÂNEŞTI
 ANALELE UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI. SERIA: DREPT
An XV/2016; An XVI/2017, ISSN: 1011-0623

P.

 ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA.
SERIA: MATEMATICĂ - INFORMATICĂ
Vol. XLV, Nr. 2/2018; Vol. XLVI, Nr. 1/2019
ISSN: 1223-6934

P.

 ANALELE UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS“ DIN GALAŢI.
SERIA: FRIGOTEHNIE. MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ.
CAZANE ŞI TURBINE
Fasc. IV/2014; Fasc. IV/2015; Fasc. IV/2016
ISSN: 1221-4558

P.

 ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA.
SERIES: AUTOMATION, COMPUTERS, ELECTRONICS AND
MECHATRONICS, Vol. 13(40), Nr. 1/2016;
Vol. 14(41), Nr. 1,2/2017; Vol. 15(42), Nr. 1/2018
ISSN: 1841-0626

P.

 ANNALS OF UNIVERSITY OF PETROŞANI:
ELECTRICAL ENGINEERING
Vol. 21(XLVIII)/2019
ISSN: 1454-8518

P.

 ANNALS OF UNIVERSITY OF PETROŞANI:
MINING ENGINEERING
Vol. 20(XLVII)/2019
ISSN: 1454-9174

P.

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ
Tom LXI(LXV), Fasc. 1-4/2015; Vol. 62(66), Nr. 1-4/2016;
Vol. 63(67), Nr. 1-4/2017; Vol. 64(68), Nr. 1-4/2018;
Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019; Vol. 66(70), Nr. 1,2/2020;
ISSN: 0254-7104

P.
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 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: CONSTRUCŢII. ARHITECTURĂ
Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019; Vol. 66(70), Nr. 1,2/2020
ISSN: 1224-3884

P.

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: CONSTRUCŢII DE MAŞINI
Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019; Vol. 66(70), Nr. 1-4/2020
ISSN: 1011-2855

P.

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: ELECTROTEHNICĂ. ENERGETICĂ. ELECTRONICĂ
Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019, ISSN: 1223-8139

P.

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: HIDROTEHNICĂ
Vol. 64(68), Nr. 1-4/2018; Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019
ISSN: 1224-3892

P.

 BULETINUL INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN IAŞI.
SERIA: MATEMATICĂ. MECANICĂ TEORETICĂ. FIZICĂ
Vol. 65(69), Nr. 1-4/2019; Vol. 66(70), Nr. 1-4/2020
ISSN: 1224-7863

P.

 BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII BAIA MARE –
Carpathian Journal of Mathematics: Seria B.
Fascicola Matematică-Informatică,
Vol. 34, Nr. 1-3/2018; Vol. 35, Nr. 1-3/2019;
Vol. 36, Nr. 1-3/2020, ISSN: 1584-2851

P.

 BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII „POLITEHNICA”
DIN TIMIŞOARA. SERIA: LIMBI MODERNE
Vol. 18, Nr. 1/2019; Vol. 19, Nr. 1/2020
ISSN: 1583-7467

P.

 BULETINUL ŞTIINŢIFIC AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE
DIN TIMIŞOARA. SERIA: HIDROTEHNICA
Vol. 63, Nr. 2/2018; Vol. 64, Nr. 1/2019;
Vol. 65, Nr. 1/2020, ISSN: 1224-6042

H.
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 BULETINUL UNIVERSITĂŢII PETROL-GAZE PLOIEŞTI.
SERIA TEHNICĂ
Vol. LXX, Nr. 3,4/2018; Vol. LXXI, Nr. 1,2/2019;
ISSN: 1221-8495

P.

 BULLETIN OF THE TRANSYLVANIA UNIVERSIY OF BRAŞOV.
SERIES I: ENGINEERING SCIENCES, forma electronică, pe CD
Vol. 12, Nr. 1,2/2019; Vol. 13, Nr. 1,2/2020
ISSN: 2065-2127

P.

 BULLETIN OF THE TRANSYLVANIA UNIVERSIY OF BRAŞOV.
SERIES III: MATHEMATICS, INFORMATICS, PHYSICS,
forma electronică, pe CD.
Vol. 12, Nr. 1,2/2019; Vol. 13, Nr. 1,2/2020
ISSN: 2065-216x

P.

 CREATIVE MATHEMATICS
Vol. 27, Nr. 2/2018; Vol. 28, Nr. 1,2/2019;
Vol. 29, Nr. 1,2/2020, ISSN: 1584-286x

P.

 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
An 187(XXXI), Nr. 992-1059/2019;
An 188(XXXII), Nr. 1-1332/2020;
An 189(XXXIII), Nr. 1-594,596/2021;
ISSN: 1453-4495

P.

 RECENT: Revistă de inginerie industrială
Vol. 19, Nr. 1-3/2018, ISSN: 1582-0246

P.

 REPERTORIUL TEZELOR DE DOCTORAT
(editat de Politehnica Press)
Anul 2019, ISSN: 1453-696x

P.

 REVISTA CONSTRUCŢIILOR
An XV, Nr. 165/2019; An XVI, Nr. 166-176/2020;
An XVII, Nr. 177,178,180/2021, ISSN: 1841-1290

Cdr., P.

 REVISTA DE EVALUARE.
Vol. 11 Nr. 1,2/2016; Vol. 12, Nr. 1,2/2017;
Vol. 13, Nr. 1/2018, ISSN: 1842-3787

Cdr., Dr.

 URBANISM. ARHITECTURĂ. CONSTRUCŢII.
Vol. 10, Nr. 1,2/2019, ISSN: 2069-6469

P.
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PUBLICAŢII PERIODICE STRĂINE
CEHIA
 COMMENTATIONES MATHEMATICAE UNIVERSITATIS
CAROLINAE
Vol. 60, Nr. 3,4/2019; Vol. 61, Nr. 1,2/2020;
ISSN: 0010-2628

P.

GERMANIA
 UNIMAGAZIN HANNOVER: ZEITSCHRIFT DER UNIVERSITÄT
HANNOVER
Nr. 3/4/2019; Nr. 1/2,3/4/2020
ISSN: 1616-4075

P.

POLONIA
 CZASOPISMO TECHNICZNE – TECHNICAL TRANSACTIONS. SERIA B:
BUDOWNICTWO
Nr. 4-12/2019, ISSN: 0011-4561
P.
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ANELIS
(Acces Naţional la Literatura Ştiinţifică de Cercetare)
Pe portalul http://www.e-nformation.ro/ se găsesc informaţii detaliate despre bazele de
date accesibile prin programul ANELIS (Acces Naţional la Literatura Ştiinţifică de
Cercetare). Prin crearea contului personal pe site-ul Enformation beneficiaţi de acces la
resursele electronice de documentare la care este abonată U.T.C.B., aveţi acces de tip free
trial la resurse electronice pentru documentare academică, beneficiaţi de acces la
evenimentele şi proiectele dezvoltate de Enformation şi partenerii săi etc. Crearea contului
este gratuită şi se face din pagina de Home menţionată mai sus, din butonul Creează cont,
prin completarea câmpurilor cerute.

În pagina care se deschide după înregistrarea în contul personal, din butonul Profil
instituţional se intră pe pagina cu legături la bazele de date la care U.T.C.B. are acces, atât la
cele obţinute prin abonament, cât şi la cele oferite gratuit pe o perioadă limitată. La fiecare
dintre acestea, în rubrica Detalii se găsesc informaţii privitoare la baza de date respectivă,
precum şi un ghid de utilizare, sub formă de fişier ataşat, care poate fi descărcat.
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Bazele de date la care U.T.C.B. are acces în prezent sunt următoarele:

Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces la peste 25% din informaţia apărută
la nivel global în domeniile ştiinţelor exacte şi umaniste, tehnologiei şi medicinei. Este,
incontestabil, cea mai importantă resursă informaţională academică a zilelor noastre. Prin
proiectul ANELIS se oferă acces la textul integral al peste 2200 de reviste de specialitate.
Mare parte a revistelor este cotată ISI. Subiectele acoperite de revistele din ScienceDirect sunt
grupate în patru secţiuni mari: Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health
Sciences and Humanities.

SpringerLink, una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare
ştiinţifică, oferă acces la textul integral al peste 2200 de reviste, o mare parte dintre acestea
fiind cotată ISI. Subiectele acoperite de reviste sunt: Medicine & Public Health, Medicine,
Biomedical and Life Sciences, Engineering, Life Sciences, Russian Library of Science,
Humanities, Social Sciences and Law, Chemistry, Earth and Environmental Science,
Computer Science.

Clarivate Analytics :
Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection este o bază de date bibliografică şi bibliometrică,
disponibilă pe platforma online Web of Science. Oferă acces la rezumatele articolelor a peste
20000 de reviste cotate ISI şi 180000 de dezbateri din cadrul conferinţelor ştiinţifice, din
peste 250 de discipline, din 1975 până în prezent. Permite efectuarea de căutări după autor,
cuvinte cheie, titlul revistei sau articole etc. Această bază de date oferă acces la ultimele
informaţii din domeniul de interes, publicate în reviste recunoscute internaţional.
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Clarivate Analytics :
Journal Citation Reports

Journal Citation Reports este o bază de date bibliometrică disponibilă pe platforma
online Web of Science, oferind date statistice cuantificabile, care permit evaluarea impactului
revistelor în comunitatea ştiinţifică. Această bază de date conţine numai revistele cotate ISI.
Nu permite efectuarea de căutări după autor sau cuvinte cheie şi nu oferă rezumatele
articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica
citărilor.

Clarivate Analytics :
Derwent Innovations Index
Derwent Innovations Index este o bază de date bibliografică şi bibliometrică,
disponibilă pe platforma online Web of Science, care cuprinde date despre peste 18 milioane
de brevete şi invenţii înregistrate din 40 de ţări, inclusiv România, din 1963 până în prezent.
Oferă o privire de ansamblu la nivel internaţional asupra unei invenţii, inclusiv noutatea,
proprietarul legal şi gradul de protecţie.
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În continuare este prezentată o selecţie de reviste din
ScienceDirect şi SpringerLink, care prezintă interes pentru domeniul
construcţiilor, precum şi ghiduri de utilizare a bazelor de date:
ScienceDirect
Acta Mechanica Solida Sinica
Advances in Water Resources
Agricultural Water Management
Applied Numerical Mathematics
Applied Thermal Engineering
Atmospheric Environment
Atmospheric Research
Automation in Construction
Building and Environment
Cement and Concrete Composites
Cement and Concrete Research
Coastal Engineering
Composite Structures
Composites Part B: Engineering
Composites Science and Technology
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Computer-Aided Design
Computers & Fluids
Computers and Geotechnics
Construction and Building Materials
Cryogenics
Current Opinion in Environmental Sustainability
Desalination
Ecological Engineering
Energy and Buildings
Energy Conversion and Management
Engineering Analysis with Boundary Elements
Engineering Failure Analysis
Engineering Fracture Mechanics
Engineering Geology
Engineering Structures
Environmental Impact Assessment Review
Environmental Pollution
Environmental Research
Estuarine, Coastal and Shelf Science
European Journal of Mechanics A-Solids
European Journal of Mechanics B-Fluids
Experimental Thermal and Fluid Science
Finite Elements in Analysis and Design
Fire Safety Journal
Flow Measurement and Instrumentation
Geodesy and Geodynamics

- 12 Geotextiles and Geomembranes
Geothermics
International Journal of Engineering Science
International Journal of Heat and Fluid Flow
International Journal of Heat and Mass Transfer
International Journal of Mechanical Sciences
International Journal of Multiphase Flow
International Journal of Non-Linear Mechanics
International Journal of Plasticity
International Journal of Refrigeration – Revue International du Froid
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
International Journal of Solids and Structures
International Journal of Thermal Sciences
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing
Journal of Building Engineering
Journal of Constructional Steel Research
Journal of Contaminant Hydrology
Journal of Fluids and Structures
Journal of Hydro-Environment Research
Journal of Hydrology
Journal of Mechanics And Physics of Solids
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
Journal of Terramechanics
Journal of Water Process Engineering
Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Marine Structures
Mechanics of Materials
Mechanism and Machine Theory
Mechatronics
Probabilistic Engineering Mechanics
Remote Sensing of Environment
Renewable Energy
Resources, Conservation and Recycling
Soil Dynamics and Earthquake Engineering
Structural Safety
Theoretical and Applied Fracture Mechanics
Thin-Walled Structures
Tunnelling and Underground Space Technology
Waste Management
Water Research
Wear

SpringerLink
Acta Geophysica
Acta Mechanica
Acta Mechanica Sinica
Advanced Performance Materials
Advances in Atmospheric Sciences
Annales Geophysicae

- 13 Annals of Solid and Structural Mechanics
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing
Applied Geophysics
Applied Intelligence
Applied Scientific Research
Applied Solar Energy
Archive of Applied Mechanics
Archives of Computational Methods in Engineering
Archives of Environmental Contamination and Toxicology
Artificial Life and Robotics
Automation and Remote Control
Biodegradation
Boundary-Layer Meteorology
Building Simulation
Bulletin of Earthquake Engineering
Bulletin of Engineering Geology and the Environment
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology
Climate Dynamics
Computational Geosciences
Computational Mechanics
Computing and Visualization in Science
Constructive Approximation
Continuum Mechanics and Thermodynamics
Differential Equations
Differential Equations and Dynamical Systems
Discrete Event Dynamic Systems
Doklady Mathematics
Doklady Physics
Dynamics and Control
e & i Elektrotechnik und Informationstechnik
Earthquake Engineering and Engineering Vibration
Earthquake Science
Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik)
Energy Efficiency
Engineering with Computers
Environment, Development and Sustainability
Environmental Fluid Mechanics
Environmental Management
Environmental Modeling and Assessment
Environmental Monitoring and Assessment
Environmental Science and Pollution Research
Eurasian Soil Science
European Transport Research Review
Experimental Mechanics
Experiments in Fluids
Fire Technology
Flow, Turbulence and Combustion
Fluid Dynamics
Forschung im Ingenieurwesen
Frontiers of Earth Science in China

- 14 Frontiers of Environmental Science & Engineering in China
Frontiers of Mechanical Engineering in China
Frontiers of Structural and Civil Engineering
GeoJournal
Geologie en Mijnbouw
Geo-Marine Letters
Geo-Spatial Information Science
Geotechnical and Geological Engineering
Geotectonics
GPS Solutions
Granular Matter
Grundwasser
Heat and Mass Transfer
Helgoland Marine Research
Hydrogeology Journal
Intelligent Service Robotics
International Applied Mechanics
International Journal of Automation and Computing
International Journal of Earth Sciences
International Journal of Mechanics and Materials in Design
International Journal of Salt Lake Research
Irrigation and Drainage Systems
Irrigation Science
Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics
Izvestiya Physics of the Solid Earth
Jahrbuch für Regionalwissenschaft
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics
Journal of Atmospheric Chemistry
Journal of Coastal Conservation
Journal of Elasticity
Journal of Engineering Mathematics
Journal of Engineering Physics and Thermophysics
Journal of Engineering Thermophysics
Journal of Failure Analysis and Prevention
Journal of Friction and Wear
Journal of Geodesy
Journal of Geographical Sciences
Journal of Geographical Systems
Journal of Machinery Manufacture and Reliability
Journal of Marine Science and Application
Journal of Marine Science and Technology
Journal of Material Cycles and Waste Management
Journal of Materials Science
Journal of Mathematical Fluid Mechanics
Journal of Mathematical Sciences
Journal of Mechanical Science and Technology
Journal of Mining Science
Journal of Mountain Science
Journal of Nondestructive Evaluation
Journal of Seismology

- 15 Journal of Soils and Sediments
Journal of Volcanology and Seismology
Journal of Water Chemistry and Technology
Journal of Zhejiang University - Science A
KSCE Journal of Civil Engineering
Landscape and Ecological Engineering
Landslides
Limnology
Marine Geophysical Researches
Materials and Structures
Materials Science
Mathematical Geosciences
Mathematical Models and Computer Simulations
Mathematical Notes
Measurement Techniques
Meccanica
Mechanics of Composite Materials
Mechanics of Solids
Mechanics of Time-Dependent Materials
Metal Science and Heat Treatment
Microfluidics and Nanofluidics
Mine Water and the Environment
Mine Water and the Environment
Moscow University Geology Bulletin
Natural Hazards
Natural Resources Research
Nonlinear Dynamics
Ocean Dynamics
Optimization and Engineering
Paddy and Water Environment
Pattern Recognition and Image Analysis
Physical Oceanography
Power Technology and Engineering (formerly Hydrotechnical Construction)
Pure and Applied Geophysics
Rheologica Acta
Rock Mechanics and Rock Engineering
Russian Engineering Research
Russian Meteorology and Hydrology
Science in China Series E: Technological Sciences
Seismic Instruments
Shock Waves
Soil Mechanics and Foundation Engineering
Steel in Translation
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
Stratigraphy and Geological Correlation
Strength of Materials
Studia Geophysica et Geodaetica
Surveys in Geophysics
Sustainability Science
Swiss Journal of Geosciences

- 16 The Annals of Regional Science
The Journal of Sustainable Product Design
Theoretical and Applied Climatology
Theoretical and Computational Fluid Dynamics
Thermal Engineering
Transactions of Tianjin University
Transport in Porous Media
Tribology Letters
Visual Geosciences
Water Quality and Ecosystems Modeling
Water Resources
Water Resources Management
Water, Air, & Soil Pollution
Water, Air, & Soil Pollution: Focus
Wood Science and Technology
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (ZAMP)

Elaborat : ing. Luminiţa-Magdalena Sburlea
Iunie 2021

Ghid de utilizare

Pagina principală
 Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 1.
 Motorul de căutare în modul de bază, cu posibilitatea de a selecta modul de căutare avansată 2.
 Accesarea listelor de titluri, în funcție de domeniul de care aparțin acestea 3.

1

2

3

Căutare avansată

 Motorul de căutare avansată
permite căutarea de documente, în
funcţie de diferite criterii. Pentru
început, se vor completa câmpurile
destinate cuvintelor-cheie, se vor
crea legături între ele prin operatori
logici, iar apoi se va selecta unul
dintre criteriile după care se va face
căutarea.
 Pentru a rafina căutarea, se va
selecta și un interval temporal sau
un domeniu de interes.
 Pentru afișarea exclusivă a
rezultatelor cu acces la textul
integral, trebuie selectată opțiunea
„Subscribed publications”.

Lista de rezultate
 Rezultatele căutării pot fi sortate după diferite criterii 1.
 Prin selectarea articolelor de interes, se pot exporta totodată și referințele aferente lor 2
 Pentru fiecare rezultat, se poate previzualiza rezumatul 3 sau se poate accesa textul integral 4 (în format PDF).
 Caseta de reorganizare a rezultatelor obținute 5

1
5

4

2
3

Pagina dedicată articolului
De pe pagina de rezultate, printr-un click pe titlul unui articol, se va ajunge la pagina dedicată acestuia.
 Accesul la articolul integral, în format PDF 1.
 Exportul referinței, în format BibTEX, Endnote, RefWorks 2.
 Cuprinsul documentului 3, prin care se poate naviga către secțiunile de interes sau către imagini, tabele și grafice.

3

1

2

Creare cont personal
 Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare sau de activarea unei alerte de înştiinţare despre apariţia
unui nou articol corespunzător ultimelor filtre de analiză selectate, trebuie activat un cont personal, din tab-ul „Sign in” 1. Apoi, se
selectează „Not Registered?” 2. La apariția casetei 3, se completează formularul. La final, apăsați „Register”. Astfel, contul
personal va deveni activ 4.

1

 Din momentul conectării la contul
personal, în partea dreaptă a oricărei
pagini de navigare, va fi prezentă tot
timpul caseta 4. Din această casetă,
printr-un click pe numele utilizatorului,
se poate naviga imediat către meniul
contului personal.

3
4
2

Întrebări și sugestii:
iulian.tanea@enformation.ro
Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2,
020498, București
Telefon: +40212102096

Ghid de utilizare

Pagina principală
2

3

1
1
5
 Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 1.
 Motorul de căutare în modul de bază, cu
posibilitatea de a selecta modul de căutare
avansată 2.
 Accesarea rezultatelor, în funcție de
domeniul de care aparțin acestea 3.
 Accesarea rezultatelor, în funcție de tipul
documentului 4.
 Accesarea titlurilor, în funcție de tipul de
publicației 5.

4

Căutare avansată

1

 Motorul de căutare avansată
permite căutarea de documente, în
funcţie de diferite criterii. Pentru
început, se vor completa câmpurile
destinate cuvintelor-cheie.
 Pentru a rafina căutarea, se va
selecta și un interval temporal.
 Pentru afișarea exclusivă a
rezultatelor la care există acces la
textul integral, nu trebuie selectată
opțiunea „Include Preview-Only
content” 2.

2

Lista de rezultate

1
2

3

 Pentru afișarea rezultatelor cu
acces la textul integral, nu trebuie
selectată opțiunea „Include
Preview-Only content” 1.
 Rezultatele căutării pot fi sortate
după diferite criterii 2.
 Textul integral (în format PDF) se
accesează prin „Download PDF” 3.

Pagina dedicată articolului
De pe pagina de rezultate, printr-un click pe „Full text (PDF)”, se ajunge la pagina dedicată articolului dorit.
 Descărcarea articolului integral, în variantă PDF 1.
 Exportul referinței, în format BibTEX, Endnote, RefWorks 2.
 Crearea unei alerte, pentru primirea unei înștiințări la publicarea unui nou articol (pentru această opțiune trebuie activat
un cont personal) 3.
 Tab-ul către informații suplimentare despre revista în care a
fost publicat articolul 4.
 Tab-ul către vizualizarea bibliografiei 5.
 Tab-ul către informații suplimentare despre articol 6.

1
3

2
4

5
6

Creare cont personal
 Pentru a activa un cont personal, se selectează tab-ul „Sign up/ Log in” 1. La apariția casetei 2, se completează spațiile libere
din formularul aflat la secțiunea „Don’t have an account?”. După înregistrare, apare mesajul 3 și se selectează „Continue”.
Astfel, contul personal devine activ.
 Din momentul conectării la contul personal, în partea
superioară a oricărei pagini de navigare 4, va fi prezent
numele utilizatorului.

1

2

3

4

Întrebări și sugestii:
iulian.tanea@enformation.ro
Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2,
020498, București
Telefon: +40212102096

Ghid de utilizare

Pagina principală
2

3

4
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5

6

1

8

7
9
10
13

12

11

q Căutarea și analizarea documentelor care au
fost publicate în reviste cotate ISI, conferințe și
cărți 1
q Căutarea și analizarea revistelor cotate ISI
“Journal Citation reports” 2
q Căutarea celor mai influente articole, instituții și
reviste academice și a celor mai influenți autori
"Essential Science Indicators” 3
q Acces la instrumentul de modelare și generare
a bibliografiei “EndNote basic” 4
q Selectarea bazelor de date în care se va efectua
căutarea 5
q Funcția de căutare după numele autorului 6.
Valabilă pentru “Web of Science Core
collection”.
q Căutarea lucrărilor care au fost citate de articole
publicate în reviste cu factor de impact 7
q Selectarea criteriului în care se efectuează
căutarea 8
q Setarea parametrilor temporali 9
q Valabil pentru baza de date “Web of Science
Core Collection”. De la “More Settings” se pot
selecta colecțiile de metadate în care se va
desfășura căutarea :
• Colecții de reviste cotate ISI structurate pe
Științe exacte, Științe sociale, Arte și Științe
umaniste; 10
• Colecții de Conferințe - Științe exacte, Științe
sociale și umaniste 11
• Colecții de Cărți - Științe exacte, Științe sociale
și umaniste 12
• Colecții de reviste care nu sunt cotate ISI dar
care au impact în comunitatea academică
"Emerging Sources Citation Index” 13
q Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 14

Web of Science Core Collection
Căutarea și analizarea documentelor care au fost
publicate în reviste cotate ISI, conferințe și cărți:
Căutare simplă
q Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Web of Science Core Collection” 1
q Caseta de căutare 2
q Câmpurile de căutare 3
q Adăugarea mai multor casete de căutare prin “+ Add Another Field” 4. Ele se pot conecta prin opratori logici “AND”, “OR”, “NOT”.
q Setările temporale 5
q Colecții de metadate structurate pe Reviste, Conferințe, Cărți și Reviste emergente 6

1
2
4
5
6

3

Căutare după numele autorului și indicele Hirsch
q Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Web of Science Core Collection”
q Din meniul“+ More” se va selecta “Author Search” 2
q Se introduce numele de familie și inițiala sau inițialele prenumelui 3. În cazul în care sunt mai multe variante de nume, se pot
adăuga câmpuri suplimentare “+ Add Author Name Variant” 4. Trecerea la pasul următor se va face prin apăsarea butonului
“Select Research Domain” 5.
q La apariția casetei 6, se poate trece mai departe prin apăsarea butonului “Select Organisation” 7, fără a face modificări sau se
pot selecta domeniile de activitate 8 ale autorului în cazul în care utilizatorul deține această informație. Se va trece la pasul
următor prin apăsarea butonului “Select Organisation”.
q Lista de instituții poate fi reorganizată în ordine crescătoare sau descrescătoare a documentelor identificate 9. Pentru a efectua o
căutare eficientă se va verifica întreaga listă de instituții pentru a identifica toate variațiile de nume ale instituțiilor. Căutarea după
numele autorului se va încheia prin apăsarea butonului “Finish Search” 10.

2

5

3
4
6

9
7

8

10

Căutare după numele autorului și indicele Hirsch:
Lista de rezultate și extragerea indicelui Hirsch
După ce s-a încheiat căutarea după
numele autorului, o listă de rezultate cu
documentele în care apare numele lui,
va fi afișată.
qRezultatele se pot organiza după mai
multe criterii (numărul de citări, data de
publicare, ordine alfabetică, etc. ) 1
qIndicele Hirsch și raportul citărilor se
accesează printr-un click pe butonul
“Create Citation Report” 2

1
2

3

q Raportul conține informații despre:
• articolele publicate anual 3,
• numărul de citări primie anual 4,
• informații despre citări și autocitări,
• indicele Hirsch 5,
• lista de articole 6.
q La baza raportului din pagina “Citation Report”
există o funcție care poate facilita descărcarea
rezultatelor în computer sub forma unui fișier text
sau excel 7

4

5

6
7

Căutare după numele instituției
q Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza
de date “Web of Science Core Collection”
q Pentru instituțiile care au denumirea unificată, din lista de
criterii se va selecta “Organisation-Enhanced” 2
q Se apasă pe “Select from Index” 3
q Se introduce parte din denumirea instituției și se apasă
“Find” 4
q Din rezultate, prin “ADD” se va adăuga denumirea
instituției ce este supusă căutării 5.
q Adăugarea se finalizează prin “Ok” 6
q Efectuarea căutării este confirmată prin apăsarea
butonului “Search” 7

8

q Pentru instituțiile care nu au denumirea unificată, din lista de criterii se va
selecta “Address” 8, se va introduce în caseta de căutare o parte din
denumirea instituției și se va confirma începerea căutării prin apăsarea
butonului “Search”. După afișarea rezutatelor, se va folosi aplicația
“Analyse results” pentru a analiza rezultatele în funcție de denumirea
instituției “Organisations-Enhanced” (top 500).
A se vedea în ghid pagina “Aplicația de analiză a rezultatelor”
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Lista de rezultate
q Crearea unei alerte de apariție a unui nou articol ce corespunde criteriilor de căutare 1
q Caseta de căutare a unor termeni suplimentari în lista de rezultate 2
q Meniul de reorganizare a rezultatelor,după diferite criterii 3. Printr-un click pe “more options/values....” se va extinde lista de criterii
q Afișarea rezultatelor după diferite criterii (numărul de citări, data de publicare, ordine alfabetică, etc. ) 4
q Analizarea rezultatelor 5

4
1

5
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Aplicația de analiză a rezultatelor

5
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q Din lista de rezultate se va selecta
“Analyze results”
q Există mai multe criterii predefinite de
analiză 1
q Se poate selecta un top al căutărilor 2,
până la top 500
q Confirmarea filtrelor 2 se face prin
apăsarea butnului “Update” 3
q Rezultatele sunt afișate în ordine
descrescătoare 4
q Datele analizate pot fi descărcate și
salvate în computer 5

Fișa articolului
1
2
4

3

5
8
6
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Din lista de rezultate printr-un click pe titlul articolului
se va ajunge la fișa dedicată acestuia.
q Redirecționarea către platforma fulltext care
găzduiește documentul în format PDF, acest lucru
este valabil atât pentru butonul “Full Text Options”
cât și pentru “Look up Full Text” 1
q Informații despre citări și referințe 2
q Crearea alertei de citare 3
q Informații despre revista în care a fost publicat
articolul 4
q Abstract 5
q Cuvinte cheie 6
q Afilierea autorilor 7
q Informații despre gradul de utilizare de pe
platforma “Web of science” 8
q Informații despre finanțare 9

Creare cont personal
q

Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare sau de a activa o alertă de înştiinţare despre apariţia unui nou
articol ce corespunde ultimelor filtre de analiză selectate, trebuie sa se activeze un cont personal, din tabul “Sign In”, secțiunea
“Register” 1. La apariția casetei 2, se introduce adresa de email de două ori, apoi, în caseta 3, codul primit prin email. Se completează
formularul 4. După apăsarea butonului “Submit changes” contul devine activ 5.

1
4
2

3

5

Întrebări și sugestii:
iulian.tanea@enformation.ro
Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2,
020498, București
Telefon: +40212102096

Ghid de utilizare

Accesare
Din pagina principală “Web of Science” se va selecta aplicația “Journal Citation Reports” 1

1

Pagina principală – Journals by Rank
7

1
2
3

8

q Căutatea revistei cotate ISI după titlu 1
q Consultarea listei cu informații despre
schimbările de titlu 2
q Selectarea domeniului de publicare 3
q Selectarea categoriei de revistă 4
q Identiﬁcarea revistelor cotate ISI ce provin
de la o editura de interes 5
q Identiﬁcarea revistelor cotate ISI ce provin
dintr-o țară anume 6

4
5
6

q Vizualizarea raportului pe domenii a
revistelor cotate ISI 7
q Compararea revistelor cotate ISI 8

Pagina principală – Categories by Rank

2
1
Raportul pe domenii al revistelor cotate ISI
qPentru a vizualiza titlurile revistelor cu
factor de impact ce publică articole pe un
domeniu speciﬁcat în listă, selectați
numărul din coloana “#Journals” 1
qPentru a sorta numărul de reviste în
ordine crescătoare sau sescrescătoare, se
va apăsa pe “#Journals” 2

Criterii de căutare:
Identiﬁcarea revistelor cu factor de impact din România

1
2

q Pentru identiﬁcarea revistelor din România ce sunt
cotate ISI, de pe pagina principală “Journals by
Rank”, la criteriul “Select Country/Territory” 1 se va
introduce România. Căutarea se ﬁnalizează prin
apăsarea butonului “Submit” 2

3
4

q Lista va ﬁ aﬁșată în funcție de factorul de impact, în
ordine descrescătoare 3
q Printr-un click pe titlul unei reviste 4, se va deschide
o pagină dedicată acesteia.

Pagina dedicată revistei

1
Din lista de rezultate, printr-un click pe titlul unei
reviste, veți ajunge la pagina dedicată acesteia.
q Informații despe revistă 1.
q Indicii de evaluare ai revistei 2
q Încadrarea în categoria de impact în funcție de
domeniu de publicare 3
q Numărul de citări primite 4
q Numărul de citări produse 5
q Graﬁcul de relație între revista analizată și alte
reviste cotate ISI 6

2

3

4
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Instrumente de analiză a revistei:
Relația de citare cu alte reviste cotate ISI
De pe pagina dedicată revistei, din partea de jos, la secțiunea “Source data”, se va selecta “Journal Relationships” 1 pentru a
vizualiza graﬁcul de relație a revistei analizate, cu alte reviste cotate ISI, din punct de vedere al citărilor.
Sunt două criterii de selecție și anume “Citing Data” și “Cited Data” 2.
Pentru a vizualiza raportul tabelar al relațiilor de citare, se va selecta
“Cited Journal Data” 3 sau “Citing Journal Data” 4, în funcție de
2
nevoia utilizatorului.

3
4
1
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Creare cont personal
Se va selecta din colțul din dreapta, sus, din tabul “Sign In”, secțiunea “Register” 1. La apariția casetei 2, se introduce
adresa de email de două ori, apoi, în caseta 3, codul primit prin email. Se completează formularul 4. După apăsarea
butonului “Submit changes” contul devine activ 5.
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Întrebări și sugestii:
events@enformation.ro
Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2,
020498, București
Telefon: +40212102096

Ghid de utilizare

Pagina principală
 Din pagina principală “Web of Science” se va selecta baza de date “Derwent Innovation Index” 1
 Caseta de căutare 2
 Câmpurile de căutare 3
 Setările temporale 4

1
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Căutare simplă

 Se introduce termenul de căutat 1. În cazul în care sunt mai mulți termeni și se dorește identificarea unei structuri exacte, se vor
folosi ghilimelele; Ex: “nano tube”.
 Se selectează câmpul de căutare 2.
 Se pot adăuga mai multe casete de căutare prin “+ Add Another Field” 3. Ele se pot conecta prin opratori logici “AND”, “OR”, “NOT”.
 Resetarea formularului de căutare 4.

1
3

4
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Căutarea brevetelor după abrevierea țării
 Pentru identificarea brevetelor provenite dintr-o țară anume, indexate în “Derwent Inovation Index”, se va selecta din câmpul de
căutare “Patent Number” 1. Codul brvetului începe cu abrevierea națională corespunzătoare ISO 3166-1 alpha-2. Exemplu 2.
Asterix-ul se folosește pentru a permite extragerea din metadate a tuturor seriilor de brevete ce încep cu abrevierea introdusă.

2
1

Lista de rezultate
 Crearea unei alerte de apariție a unui nou rezultat ce corespunde criteriilor de căutare 1
 Caseta de căutare a unor termeni suplimentari în lista de rezultate 2
 Meniul de reorganizare a rezultatelor, după diferite criterii 3. Printr-un click pe “more options/values....” se va
extinde lista de criterii
 Afișarea rezultatelor după diferite criterii predefinite 4
 Analizarea rezultatelor 5

4
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Aplicația de analiză a rezultatelor
 Din lista de rezultate se va selecta “Analyze results”
 Există mai multe criterii predefinite de analiză 1
 Numărul de documente de analizat se poate seta 2 până la maximul de 100000
 Se poate selecta un top al căutărilor 3, până la top 500
 Confirmarea începerii analizei se face prin apăsarea butnului “Analyse” 4

 Rezultatele sunt afișate în ordine descrescătoare 5
 La cerere, se pot vizualiza documentele din top prin
bifare și apăsarea butonului “View Records” 6
 Datele analizate pot fi descărcate și salvate în
computer 7
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Fișa patentului
1
2

Din lista de rezultate, printr-un click pe titlul brevetului,
se va ajunge la fișa dedicată acestuia.
 Varianta originală a brevetului indexat 1
 Informații despre citări 2
 Abstract 3
 Informații despre brevet 4
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Creare cont personal
 Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare sau de a activa o alertă de înştiinţare despre apariţia unui nou
articol ce corespunde ultimelor filtre de analiză selectate, trebuie sa se activeze un cont personal, din tabul “Sign In”, secțiunea
“Register” 1. La apariția casetei 2, se introduce adresa de email de două ori, apoi, în caseta 3, codul primit prin email. Se completează
formularul 4. După apăsarea butonului “Submit changes” contul devine activ 5.
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Întrebări și sugestii:
iulian.tanea@enformation.ro
Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2,
020498, București
Telefon: +40212102096

Cite While You Write™ in Microsoft Word
Utilizaţi plug-in-ul EndNote Web Cite-While-You-Write
pentru a insera referinţe şi pentru a edita citate şi
bibliografii imediat în timp ce vă scrieţi lucrările în Word.

1 Găsiţi citări
şi introduceţi-le în lucrarea dumneavoastră.

2 Editarea bibliografiei
De fiecare dată când găsiţi şi inseraţi un citat în documentul dumneavoastră, bibliografia este editată imediat
în funcţie de stilul selectat. Puteţi alege între mii de
stiluri disponibile.

1

2

3 Editaţi citarea (citatele)
pentru a adăuga sau exclude informaţii în / din citări,
pentru a adăuga sau şterge o citare sau pentru a
modifica ordinea citărilor într-un grup.

4 Cite-While-You-Write cu EndNote Web,
EndNote pe computer sau ambele

Documentele create prin utilizarea Cite-While-You-Write
în EndNote Web sunt compatibile şi cu EndNote pe
computer. Puteţi începe un document prin utilizarea
EndNote pe computer, puteţi adăuga citate la acesta
extrase din biblioteca dumneavoastră EndNote Web, iar
citatele şi bibliografia vor fi editate şi actualizate imediat.
În Preferinţe, puteţi alege bara de instrumente
Cite-While-You-Write pentru EndNote pe computer sau
pentru EndNote Web.

3

4

Transferarea referinţelor în / din EndNote pe computer
Puteţi transfera fără probleme referinţele către sau din bibliotecile EndNote pe computer prin utilizarea EndNote versiunea X.0.2. sau a unei versiuni mai noi.

1 În EndNote
Selectaţi Instrumentele / EndNote Web ...

2 Selectarea sensului
Puteţi să transferaţi din Internet către computer (şi să permiteţi în mod specific existenţa copiilor sau nu) sau de pe
computer către Internet (prezentând referinţele, toate referinţele dintr-o bibliotecă sau toate referinţele dintr-un grup).

1

3 Informaţii despre biblioteca Web
Click pe butonul “Informaţii despre biblioteca Web” pentru a
vedea câte referinţe aveţi în biblioteca dumneavoastră
EndNote Web.

4 Transfer
Puteţi transfera până la 500 referinţe deodată.

2

Obţinerea ajutorului
Click pe butonul Ajutor de pe orice pagină pentru a obţine o asistenţă
detaliată cu privire la caracteristici, ca şi indicaţii şi exemple de căutare
detaliate.
Contactaţi Serviciul Asistenţă Tehnică pentru regiunea dumneavoastră la:
http://scientific.thomsonreuters.com/support/techsupport

3

Contactaţi echipa de educaţie la:
http://scientific.thomsonreuters.com/support/training/contacttraining/
Pentru a vizualiza un modul înregistrat de instruire, vizitaţi:
http://scientific.thomsonreuters.com/support/recordedtraining/
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ISI WEB OF KNOWLEDGE SM

EndNote Web®

Card pentru Consultare Rapid

Web este un serviciu bazat pe Internet, creat în sprijinul studenţilor şi cercetătorilor în
cadrul procesului de scriere a unei lucrări de cercetare. ISI Web of Knowledge, EndNote şi
EndNote Web sunt create pentru a lucra împreună fără probleme şi pentru a vă aduce cercetarea la zi.
Studenţii îşi pot organiza referinţele pentru a le cita în lucrări. Cercetătorii profesionişti şi masteranzii sau doctoranzii pot utiliza EndNote Web pentru a completa
EndNote sau alte instrumente de scriere computerizate, ca şi pentru arhivarea referinţelor între mai mult sesiuni de căutare ISI Web of Knowldge.

EndNote Web vă permite...
• să adunaţi rapid şi uşor informaţii privind
referinţele dintr-o largă varietate de surse de date
on-line cum ar fi PubMed şi ISI Web of Knowledge
prin intermediul exportului direct, căutării on-line
sau prin importarea fişierelor text
• să arhivaţi până la 10.000 referinţe în propria
dumneavoastră bibliotecă protejată cu ajutorul unei parole
şi care poate fi accesată de oriunde aveţi acces la Internet
• să împărtăşiţi referinţe cu alţi utilizatori EndNote Web
pentru a simplifica colaborarea cu aceştia
• să transferaţi referinţe în sau din EndNote din sau pe
computerul dumneavoastră
• Cite-While-You-Write™ (Includeţi citări în timp ce

scrieţi) în Microsoft Word pentru a insera referinţe şi
pentru a edita imediat lucrările

Înregistrarea
1 Înregistrare pentru Accesare
Înregistraţi-vă pentru a vă crea propria bibliotecă EndNote Web protejată
cu o parolă.

1

Mergeţi la www.myendnoteweb.com şi click pe link-ul “Sign-Up” pentru a
efectua înregistrarea.
Dacă sunteţi deja înregistrat în ISI Web of Knowledge, nu trebuie să vă mai
înregistraţi pentru EndNote Web. Mergeţi la www.myendnoteweb.com şi
accesaţi-vă contul prin utilizarea aceloraşi informaţii (numele utilizatorului
şi parola).

2 Instalarea barelor de instrumente
Click pe link-ul „Downloadare Programe de instalare” [Download
Installers]din partea inferioară a paginii.
De aici vă puteţi downloada programele de instalare pentru
plug-in-ul Cite-While-You-Write destinat Microsoft Word, pentru
Windows sau Macintosh, ca şi barele de instrumente EndNote
Web pentru Internet Explorer (doar Windows) sau Firefox
(Windows sau Macintosh).

3

3 Ghidul de iniţiere
Prima dată când intraţi în contul dumneavoastră EndNote Web
după înregistrare veţi vedea Ghidul “Iniţiere EndNote Web”
[Getting Started with EndNote Web] care oferă link-uri pentru
a vă ajuta să vă colectaţi, organizaţi şi editaţi referinţele. Puteţi
vizualiza acest Ghid la orice moment prin click pe link-ul “Arată
/ Ascunde Ghidul de iniţiere” [Show/Hide Getting Started
Guide] din partea superioară dreapta a paginii.

2

Colectarea referinţelor
1 Exportul direct
Atunci când căutaţi în resursele din ISI Web of Knowledge, vă puteţi salva rezultatele
căutării direct în biblioteca dumneavoastră EndNote Web prin click pe butonul „Save
to EndNote Web” [Salvare în EndNote Web]. Referinţele din cadrul acestor resurse
salvate în biblioteca dumneavoastră EndNote Web vor fi prezentate cu o icoană
EndNote Web, astfel arătându-vă că aceste referinţe au fost deja salvate în biblioteca
dumneavoastră

1

2 Căutarea on-line
Pentru a efectua o căutare, click pe secţiunea „Collect” [Colectare], apoi pe „Online
Research” [Căutare online]. Puteţi efectua căutări ale produselor ISI Web of
KnowledgeSM , PubMed® şi ale multor alte cataloage ale bibliotecilor şi site-uri de
bazelor de date cu referinţe, direct prin intermediul EndNote Web.

3 Adăugarea manuală a referinţelor
Puteţi, de asemenea, să introduceţi referinţe în biblioteca dumneavoastră Click pe
„New Reference” [Referinţă nouă] din secţiunea „Collect” [Colectare], selectaţi referinţa introdusă şi introduceţi datele bibliografice în fiecare dintre câmpurile adecvate.

4 Importarea referinţelor
La fel, puteţi adăuga referinţe la biblioteca dumneavoastră prin importarea referinţelor într-un fişier text simplu. Click pe “Importare referinţe” de sub secţiunea
„Collect” [Colectare], căutaţi pentru a selecta fişierul text, alegeţi filtrul corect pentru
importare şi apoi faceţi click pe butonul “Import”.

2
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ENDNOTE WEB ®

Organizarea şi împărtăşirea referinţelor
1 Referinţele mele
În secţiunea “My References” [Referinţele Mele] veţi vedea o fereastră cu mai
multe coloane ce prezintă un rezumat al referinţelor dumneavoastră În tabelul de
navigare din stânga puteţi vedea Grupurile dumneavoastră de referinţe, ca şi orice
Grupuri pe care alţi utilizatori EndNote Web le-au împărtăşit cu dumneavoastră

1

Click pe titlurile coloanelor pentru a vă sorta referinţele în ordine alfabetică în acel
câmp.
Click pe numele oricărui autor pentru a căuta şi a vizualiza o listă de referinţe a
acelui autor. Click pe orice titlu pentru a vizualiza fereastra cu referinţe detaliate.
Click pe link-ul Editare pentru a modifica o referinţă.
Atunci când selectaţi în grup din “All My References” [Toate Referinţele Mele] situat în tabelul de navigare din stânga, grupul va apărea separat prezentând câmpurile autor, an şi titlu ale fiecărei referinţe. Fiecare pagină va prezenta 10 referinţe automat, dar puteţi face setări şi pentru a vă arata până la 50 de referinţe pe
o pagină. Utilizaţi meniul de paginaţie din partea inferioară a fiecărei pagini pentru a căuta în cadrul grupului.

2
Click pe căsuţele de bifat şi utilizaţi meniul drop down “Add to Group” [Adăugare
la Grup] pentru a adăuga referinţe la un grup. O referinţa poate fi inclusă în mai
multe grupuri.

2 Organizare
În secţiunea “Organizare” puteţi crea, şterge sau redenumi propriile Grupuri (până
la 500) pentru a vă ajuta la clasificarea referinţelor dumneavoastră
După crearea unui grup, click pe butonul “Share Group” [Participare la Grup] pentru a împărtăşi referinţele din acel Grup cu alţi utilizatori EndNote Web.
Puteţi deţine înregistrări copii în biblioteca dumneavoastră Click pe link-ul “Find
Duplicates” [Găsire Duplicate] din secţiunea „Organize” pentru a identifica şi
şterge cu uşurinţă copiile. La momentul identificării copiilor, EndNote Web compară câmpurile Autor, An, Titlu şi Tipul Referinţei.

