
Descrierea bibliografïcă a publicaţiilor pentru 

studiul ştiinţific individual este reglementată de 

Standardul Internaţional SM ISO 690:2012 

Informare şi documentare. Reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 

resurselor de informare. Este aprobat prin Hotărîrea 

Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 

871-ST din 05.04.2012 şi pus în aplicare din 30 aprilie 
2012. 

Prezentul standard conţine recomandări 

privind alcătuirea referinţelor bibliografice pentru toate 

tipurile de surse de informare în grafie latină. 

Standardul determină ordinea obligatorie pentru 

elementele referinţei şi stabileşte reguli pentru 

transcrierea şi prezentarea informaţiei provenite din 

publicaţia sursă. 

 

Sursa de informare 

           Principala sursă de informare pentru alcătuirea 

referinţei bibliografice este documentul propriu-zis. 
Sursă primară de informare în cadrul documentului 

este pagina de titlu. Dacă documentul nu are pagină de 

titlu informaţia necesară o poate furniza coperta, caseta 

editorială de pe ultima pagină, oricare informaţie din 

interiorul documentului. 

Limba descrierii este de regulă limba publicaţiei 

(originalului). 

 

Prezentarea autorilor 

Autorul publicaţiei se prezintă în referinţa 

bibliografică începînd cu numele de familie, urmat de 

prenume şi (sau fără) patronimic. După numele de 
familie se pune virgulă (,). 

Exemplu: Coşman, Sergiu – pe carte este 

indicat autorul în felul următor – Sergiu Coşman. 

 

În referinţa bibliografică se menţionează unul, 

doi sau trei autori ai unei lucrări. Succesiunea 

autorilor este cea indicată pe foaia de titlu a lucrării. 

Autorii sînt divizaţi prin virgulă (,). 

  

Pentru publicaţiile care au mai mult de 3 autori 

ca responsabilitate principală se menţionează: primul, 

primii doi sau primii trei autori. Celelalte nume pot 

fi omise. Atunci cînd se omit mai multe nume, 

omisiunea se evidenţiază prin adăugarea abrevierii “et 

al.” sau “ş. a.” 

 

Date referitoare la publicare 

Se înregistrează în felul următor: loc, editor, 
an. Informaţiile referitoare la locul publicării, editor cît 
şi caracterizarea cantitativă sunt facultative. Data 
publicării este obligatorie. 

Exemplu: NICOLESCU, O., VERBONCU, I. 
Management. Bucureşti: Editura Economica, 1996. 
407 p. ISBN 973-96795-9-5. 

Se poate prezenta şi astfel:  
 NICOLESCU, O., VERBONCU, I. 

Management. 1996. ISBN 973-96795-9-5. 
Numărul standard (ISBN), atribuit 

documentului, trebuie reprodus sub formă, indicată pe 
publicaţie. Numărul standard este element obligatoriu 
al referinţei. 
 
Abrevieri 

Prenumele şi patronimicul pot fi reduse la 
iniţiale, cu condiţia că aceasta să nu producă confuzie 
cu privire la identificare (existenţa unei persoane cu 
nume de familie şi iniţiale identice). 

Exemplu: Rurac, Mihai Ion poate fi prezentat 
Rurac, M. I. 

Evidenţiere şi punctuaţie 
 Elementele principale (de bază) ale referinţei 

sunt evidenţiate special într-un mod sau altul 
(majuscule, caractere Bold sau Cursiv) la decizia 
persoanei care alcătuieşte referinţa 

Exemplu: ADĂSCĂLIŢEI, Mihai sau 
Adăscăliţei, Mihai sau Adăscăliţei, Mihai 

Înaintea specificării documentului gazdă se 
scrie: pentru caractere latine – In: - pentru caractere 
chirilice – B: 

 

 

 
 
ORDONAREA REFERINŢELOR 
 

În liste referinţele sînt, 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 
rînduri alfabetice: cele cu caractere latine 
(româneşti şi străine) un rînd; cele cu caractere 
chirilice alt rînd. 

Mai multe publicaţii ale unui autor pot fi 
expuse în simplă ordine alfabetică a titlurilor sau 
sunt prezentate în ordine invers cronologică a 
anului de editare. 

 

EXEMPLE DE REFERINŢE LA PUBLICAŢII 

TIPĂRITE 

CĂRŢI 

un autor 

PALII, A. Cultura comunicării. Ch.: Epigraf, 
2000. 192 p. ISBN 9975-9985-8-5. 

XAPЛAMOB, И. Ф. ПЕДАГОГИКА. МИНСК, 2002. 
560 C. ISBN 985-09-0434-8. 

doi autori 

NICOLESCU, O., VERBONCU, I. Management. 

Bucureşti, 1996. 407 p. ISBN 973-96795-9-5. 

КУСТРЯБОВА, С., ЗАХАРИЯ, С. Судебная 

система Бессарабии 1812-1869 гг. в контексте 

молбо-российского законодательства конца 

XVIII-60 гг. XIX в.: монография. Комрат, 2004. 

224 с. ISBN 9975-9605-9-6. 

trei autori 
 



NEGURĂ, I., PAPUC, L., PÂSLARU, V. 

Curriculum psihopedagogic universitar de bază. 

Ch., 2000. 174 p. ISBN 9975-78-071-7. 

УРСУ, Л., ЛУПУ, И., ЯСИНСКИ, Ю. 

Математика: учеб. для 1 класса. Ch.: Prut 

Internaţional, 2006. 134 c. ISBN-10: 

9975-69-004-1. 

 

mai mult de trei autori 
CARTALEANU, T. ş a. Limba română: manual 

pentru cl. a IV-a. Ch.: Ştiinţa, 2004. 207 p. ISBN 

9975-67-419-4. 

 

КУРАЧИЦКАЯ, А. и др. Русский язык: сб. 

итоговых тестов для шк. с рус. яз. обуч., IV кл. 

К.: Прут Интернационал, 2002. 55 с. ISBN 

9975-69-277-X. 
 
fără autori 

Anuarul statistic al Republicii Moldova. 2005. Ch., 

2005. 560 p. ISBN 9975-9828-2-4. 
 

Школьный куррикулум. I-IV классы. К.: 
Лумина, 2003. 311 с. ISBN 9975-65-187-9. 

                                           
Teză 

POTÎNGĂ, A. Asigurarea drepturilor omului în 

lumea contemporană: teză de doctor în drept. Ch., 

2003. 139 p. 

МОСИОНЖИК, Л. Типология цивилизаций 

традиционного Востока: дисс. на соиск. степени 

док. истории. К., 2003. 184 с. 

Autoreferat 

CUZNEŢOV, L. Fundamente teoretice şi 

metodologice ale educaţiei pentru familie: autoref. 

al tezei de doc. hab. în pedagogie. Ch., 2005, 45 p. 

                        

CONTRIBUŢII 

din reviste 

BRAGAN, ZINAIDA. Probleme fondamentale ale 

învăţământului superior: permanenţă sau eşec. In: 

Intellectus. 2001, Nr 2, pp. 37-39. 

ТУДОРЯНУ, НИКОЛАЕ. Отношения США и 

России в начале XX века. В: Новая и новейшая 

история. 1998, № 2, c. 42-65. 
 
 din ziare 

GUŢU, ION. Învăţământul superior universitar: 

deziderate şi preocupări. In: Moldova Suverană. 

2000, 15 iulie, p.2. 

 

CИНИЦИАРУ, Л. А. Помощь педагога семье в 

деле воспитания растущей личности. В: Пед. 

Вестник. 2004, № 15-16, c. 73-78. 

  EXEMPLE  DE  REFERINŢE  LA 
DOCUMENTE  ELECTRONICE 

Monografii 
HÂRNĂU, S., OHRIMENCO, S.,CERNEI, G. 
Tehnologiile informaţionale şi problemele globale 
ale dezvoltării societăţii [on-line]. Chişinău (MD), 
2002. Accesibil pe internet: <URL: http: // www. 
ase.md./ Inside/PersonalPagesRomCom.phtml> 

 
Contribuţii 

DUMITRESCU, Daniela. Evaluarea în biblioteci. 
In: UniBIB [On-Line]. 2002, Nr. 3 [citat 10 mai, 
2002]. Accesibil pe Internet: <URL: 
http://www.bcub.ro/articoledr.htm>  

                            
                              Seriale 

UNIBIB [on-line]. Ed. la 2 luni. Bucureşti, 2002 
[Nr. 3, 22 mai 2002]. Disponibil şi accesibil: 
<URL: http: www.bcub.ro/unibib.htm> 
 

 

Elaborat: Svetlana Burlacu 
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