
Bazele culturii informaţiei
curs universitar

Tema 5

Aspecte informativ-bibliografice ale studiului 
ştiinţific. Tehnica muncii intelectuale. Selectarea şi 

evaluarea informaţiei pentru studiul ştiinţific. 
Elaborarea şi prezentarea referinţelor bibliografice

(liste bibliografice)



Stimaţi studenţi,

Vă aducem sincere felicitări cu integrarea în comunitatea

universitară, precum şi a utilizatorilor Bibliotecii noastre.

În Biblioteca Universităţii a început promovarea cursului Bazele Culturii

Informaţiei, care este inclus în planul de studafiu conform Hotărîrii nr.1/9 din

8.11.2002 a Colegiului Ministerului Educaţiei din Republica Moldova şi în urma

deciziei Senatului Universităţii din 14.05.2003, prin ordinul Rectorului nr. 05-659

din 18.12.2003 Formarea culturii informaţionale a studenţilor şi informatizarea

procesului de învăţămînt în universitate, precum şi prin Ordinul nr. 05-596 din

26.10.2012.

În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare

(ordinul ME nr. 455 din 03 iunie 2011), punctul 37, în planurile de învăţămînt la

toate sprecialităţile, la anul I de studii se include disciplina obligatorie Bazele

Culturii Informaţiei ca component de formare a abilităţilor şi competenţelor

generale, (cod G), în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul

admis/respins. Responsabilă de promovarea acestei discipline este Biblioteca

Ştiinţifică USARB.



Discipliner este inclusă în toate planurile de învăţămînt în volum de 30 ore (la

învăţămîntul cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact direct şi 20 de ore pentru

lucrul individual: la învăţămîntul cu frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi

24 ore pentru lucrul individual):

Responsabili de promovarea disciplinei sînt bibliotecarii desemnaţi de către

directoarea Bibliotecii, Elena Harconiţa, coordonator este desemnată Ludmila

Răileanu, şef Centru Cultura Informaţiei,

Prodecanii facultăţilor vor forma grupe a cite 25-30 de studenţi (atît la secţia cu

frecvenţa la zi, cît şi cu frecvenţa redusă) şi vor include în orarul facultăţilor

disciplina nominalizată, de comun acord cu Biblioteca Ştiinţifică, în perioada 01

octombrie - 24 decembrie, anual.



Orele de cultură a informaţiei (se promovează de bibliotecari universităţii bălţene din anul

1966) vizează pregătirea viitorilor specialişti pentru utilizarea eficientă a informaţiei, oferă studenţilor

un suport teoretic şi practic necesar pentru orientarea în sistemele informaţionale

locale/naţionale/globale, în fluxul informaţional modern, în modul de aplicare a tehnicilor muncii

intelectuale.

În cadrul cursului bibliotecarii – asistenţi universitari Vă vor învăţa cum să Vă orientaţi în spaţiile

informaţionale locale şi globale, să accesaţi Internetul, bazele de date în sprijinul procesului de

studiu, să obţineţi deprinderi de cercetare bibliografică utilizînd instrumentele ştiinţifice informaţionale:

cataloage electronice, baze de date, pagini Web, documente secundare, terţiare etc.

Cursul este strucurat în 5 teme: Cultura informaţiei şi componentele ei de bază. Structuri info-

documentare: servicii, resurse; Internet în biblioteci. Pagini WEB ale instituţiilor informaţionale.

Pagina WEB a Bibliotecii Ştiinţifice USARB; Instrumente de informare privind resursele

informaţionale şi documentare; Genuri de documente. Metode de identificare bibliografică a

documentelor; Aspecte informativ-bibliografice ale studiului ştiinţific.

Urmînd acest curs, studentul va cunoaşte: noţiunile de bază ale Modulului Bazele Culturii

informaţiei; structura sistemului instituţiilor informaţionale din Republica Moldova şi de peste hotare;

ofertele informaţionale ale Bibliotecii Ştiinţifice USARB, instrumentele de informare oferite de

biblioteci (fondul de referinţă, cataloage, baze de date); tipurile şi genurile de documente (cărţi,

seriale, CD); metodele de identificare bibliografică a documentelor (descrierea cărţilor, articolelor,

analelor; etc.; regulile de întocmire a referinţelor bibliografice la lucrările ştiinţifice şi didactice;



va fi capabil: să acceseze eficient Internetul, elemente de Web 2,0 (bloguri, Wiki, reţele sociale), 

pagini web ale bibliotecilor, baze de date în sprijinul procesului didactic; să efectueze descrierea 

bibliografică a articolelor din diverse tipuri de documente; să elaboreze liste bibliografice pentru teze de 

an, licenţă, master; să întocmească adnotări, abstracte a documentelor; să identifice sursele de 

referinţă din documentele secundare/ terţiare (dicţionare, enciclopedii, bibliografii); să efectueze 

cercetări bibliografice în surse de informare tradiţionale/electronice (catalog sistematic, alfabetic); să 

formuleze corect cererea informaţională; să accepte principiul instruirii pe parcursul întregii vieţi; să 

aprecieze avantajele pe care le oferă informaţia în Societatea Informaţiei şi a Cunoaşterii.

Pentru evaluare se acordă cîte  două ore pentru fiecare grupă academică, indiferent de forma de 

studii. Evaluarea finală se realizează imediat după finalizarea cursului printr-un test, cu întrebări din 

toate temele. Borderourile se prezintă decanatelor facultăţilor nu mai tîrziu de două zile după evaluare.

Sălile de curs unde veţi promova lecţiile sînt: Referinţe Bibliografice - parter, Mediateca - etajul 2, 

Sala de Lectură pentru Cadrele Didactice, etajul 2.

Bibliotecarii au elaborat un şir de lucrări didactice, tutoriale în sprijinul studentului, expuse pe site -

Pagina Utilizatorului de pe site-ul Bibliotecii. 

Întîlnirea preventivă cu bibliotecarul – asistent universitar are loc în Muzeul Bibliotecii, parter, hol. 

În hol la intrare, pe peretele din stînga, este afişat orarul intern.

Vă dorim mult succes!

Elena Harconiţa, Directorul Bibliotecii, e-mail: elena.harconita@mail.ru

http://libruniv.usb.md/servicii/cultura.htm
mailto:elena.harconita@mail.ru


Scopul: 

Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în selectarea şi 

evaluarea informaţiei utilizată în cercetare.

Competenţe:

Cunoaşterea regulilor de întocmire a referinţelor bibliografice pentru 

lucrări ştiinţifice.

Formarea deprinderilor de selectare, utilizare şi evaluare a surselor de 

informare şi documentare; Însuşirea elementelor obligatorii ale referinţelor 

bibliografice.
Metode:

Informare teoretică, prezentare, demonstraţie, lucru în echipă, 
activitate practică.
Grup ţintă: 

studenţii anului I, studii cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă; elevii
Liceului Teoretic Republican „Ion  Creangă”.
Evaluare:

Evaluare curentă: lucrări practice
Evaluare sumativă: test
Durată: 2 ore academice



Documentare bibliografică

Documentarea este un proces multilateral care conturează 
mijloacele necesare diseminării documentelor.

 Familiarizarea cu subiectul viitoarei cercetări
 Delimitarea domeniului tematic
 Perioada cronologică
 Spaţiul geografic
 Limba în care sînt scrise documentele
 Tipul resurselor informaţionale (pe orice suport) 
preconizate pentru cercetare (publicaţii oficiale, manuscrise, 
monografii, publicaţii în serii, lucrări de referinţe, documente de 
muzică tipărită, documente grafice, standarde, brevete de 
invenţii, colecţii electronice: baze de date, publicaţii periodice 
electronice, documente digitale, fişiere informatice, sit-uri )



Cercetătorul - beneficiarul  unui sistem de 

informaţii

Cercetătorul universitar contemporan beneficiază de un sistem de informare 
prietenos şi accesibil pus la dispoziţie de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Servicii electronice:
Catalogul on-line cu informaţii despre documentele din colecţia Bibliotecii, care  
poate fi consultat la terminalele TinRead / OPAC precum şi pe site-ul Bibliotecii: 
http://libruniv.usarb.md:
Biblioteca Digitală: full-textele lucrărilor cadrelor didactice şi ale bibliotecarilor 
universitari: cursuri, prelegeri, culegeri de exerciţii, curriculumuri; 
Revistele ştiinţifice elaborate de universitarii bălţeni (full-texte) disponibile 
on-line;
Сatalogul achiziţiilor recente http://libruniv.usarb.md, începînd cu anul 2006
Expoziţii on-line: achiziţii recente / tematice
Blogul eIFL-OA Moldova http://oarm.blog2x2.net/
care facilitează accesul deschis la Informaţii şi resurse ştiinţifice electronice

(reviste, teze de doctorat) din Moldova.
Servicii de referinţe electronice
„Întreabă bibliotecarul” - reprezintă un serviciu de bibliotecă pentru utilizatorii 
aflaţi la distanţă accesat prin intermediul paginii web (http://libruniv.usarb.md).

http://www.libruniv.usarb.md/
http://www.libruniv.usarb.md/
http://oarm.blog2x2.net/
http://www.libruniv.usarb.md/


Cercetarea ştiinţifică nu poate fi realizată ocolind faza documentării. 

Cercetătorul este beneficiarul unui sistem de informaţii, care conţine şi 

înmagazinează în continuare informaţii, pe care le organizează şi le 

procesează astfel, încît să le poată găsi atunci cînd sînt necesare.

Elaborarea unei lucrări ştiinţifice necesită prezentarea referinţelor 

bibliografice utilizate în cercetare şi a citărilor din alte opere.

Orice cercetător este dator să cunoască regulile de alcătuire a 

referinţelor bibliografice ce se conţin în standardele de biblioteconomie. 

Notă: Vă invităm să consultaţi site-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB -

http://libruniv.usarb.md

- accesaţi  - MOSTRE referinţe citări –

- Informaţii mai detaliate privind corectitudinea întocmirii referinţelor  în:

Pagina utilizatorului – Rubrica Cercetătorului Reguli pentru prezentarea 

referinţelor bibliografce şi citarea resurselor de informare : Ghid 

practic - http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf

Cercetătorul - beneficiarul  unui sistem de 

informaţii

http://libruniv.usarb.md/
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bsu/reguli_referinte.pdf




Standarde

SM ISO 690:2012 Informare şi documentare.   Reguli pentru
prezentarea referinţelor bibliografice si citarea resurselor de informare
(ISO 690:2012, IDT)
SM - Standard Moldovean
ISO - International Organization for Standardization; 690 - număr de 
ordine; 2012 - anul adoptării (Adoptat prin hotărîrea INSM nr. 871-ST din
05.04.2012 ) 

Prezentul standard internaţional specifică reguli pentru alcătuirea

referinţelor bibliogarfice, stabileşte linii directoare privind alcătuirea

citatelor cu grafie latină pentru lucrări care nu sînt bibliografice.

Standardul se aplică pentru referinţele bibliografice şi citări pentru

toate tipurile de resurse de informare: monografii, seriale, contribuţii,

brevete, materiale cartografiec, resurse electronice de informare

(inclusiv programe de calculator şi baze de date), muzică, înregistrări

sonore, stampe, fotografii, hărţi, lucrări grafice şi audiovizuale şi

imagini în mişcare.

Notă: Regulile nu se aplică descrierilor bibliografice complete

(pentru cataloage, publicaţii bibliografice.



SM ISO 4:1997 Informare şi documentare. Regulile
de prescurtare a cuvintelor în titluri şi a titlurilor
publicaţiilor periodice;

SM ISO 2789:2009 Informare şi documentare. Statistici
internaţionale de bibliotecă (ISO 2789:2006, IDT);

ГОСТ ИСО 832-2004 Межгосударственный Стандарт
Библиографическое описание и ссылки. Правила
сокращения слов и словосочетаний на иностранных
языках

Standarde



Ce este o referinţă bibliografică?

Ansamblu de date, care descriu o resursă sau o parte a acesteia,

precise şi detaliate suficient pentru a permite localizarea acesteia.

O referinţă poate fi:

 o parte a unei liste de resurse informaţionale (articol, carte, 

referat, 

comunicare, teză de doctor, master, licenţă etc.)

un rezumat sau o analiză critică,

o notă anexată la un text sau incorporată în text reprezentată la 

subsol sau la sfîrşitul textului.

Principala sursă de informaţie pentru întocmirea referinţei

bibliografice este documentul propriu-zis şi, în primul rînd, pagina de 

titlu a documentului . 

Informaţia necesară poate fi găsită şi pe versoul paginii de titlu, pe

copertă, container, antetul unei microforme etc. 

Referinţe bibliografice: 

Termeni şi definiţii



Referinţele bibliografice - componentă 

esenţială a nivelului de cultură a 

informaţiei!

Informaţia inclusă într-o referinţă trebuie să fie suficientă

pentru a identifica în mod clar materialul citat.

Referinţele bibliografice reflectă gradul eticii şi culturii

informaţionale a unei lucrări de cercetare.

Referinţele bibliografice sînt expresia documentării

autorului vis-a–vis de problema cercetată.

Notă: Orice informaţie care nu figurează în resursa de informare 

citată, dar este prezentată de către alcătuitorul referinţei, trebuie să 

fie plasată între paranteze drepte [ ]



Referinţe bibliografice. 

Elementele principale:

Monografie

•Autor Autor(i).

•Titlul.

•Ediţia.

•Loc apariţie: editura, an apariţie. paginaţia.

•Identificatorul standard (ISBN)

•Disponibilitatea, accesul (resursele electronice )

Contribuţie/articol

•Autor(i).

•Titlul articolului.

•Elementul de divizare: Titlul documentul-gazdă, anul, volumul,

numărul

serialului, paginile unde este amplasată lucrarea.

•Număr standardizat (ISSN, ISBN)

Notă : Numele autorilor cu responsabilitate principală (pentru

accentuarea numelui se recomandă a fi scrise cu MAJUSCULĂ). 



Prezentarea autorilor

 Autorii se prezintă în ordinea în care apar în publicaţie.

 Numele de familie a primului autor se prezintă obligatoriu în forma inversată.

Începînd cu cel de-al doilea autor, se admite înregistrarea prenumelui şi numelui

fără

inversare. 

 Numele autorilor se separă prin virgulă.

 Numele ultimului autor este ataşat de numele autorului precedent prin „şi” 

(„and”). 

 Prenumele, patronimicul sau alte elemente secundare trebuie menţionate după

numele de familie, în cazul cînd aceste elemente se plasează la începutul referinţei.

Vedeta

Persoane fizice

Autorul publicaţiei se prezintă în referinţa bibliografică cu numele urmat de prenume 

şi /sau fără patronimic. După nume se pune virgulă (,)

Exemplu: pe document este indicat autorul în felul următor:  Felicia BANU

În referinţa bibliografică vom scrie: 

BANU, Felicia.

Colectivitate

UNIVERSITATEA  DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI



Dacă locul este cunoscut, dar nu este menţionat în sursă, el

poate fi indicat între paranteze drepte

Exemplu: [Bălţi]

Dacă două sau mai multe locuri apar ca avînd o importanţă egală

fiind asociate cu un editor, se înregistrează doar primul.

Anul publicării

Dacă anul publicării nu este dat, dar poate fi identificat, el trebuie

să fie indicat. În cazul cînd data exactă nu este cunoscută, se

menţionează data aproximativă a publicării urmată de semnul

întrebării sau precedată de “ap.“ (aproximativ) .

Exemplu: [ap. 1948]; [1948?]; [sec. 15].

Dacă nu este posibilă nici aproximaţia, acest fapt trebuie să fie

menţionat
[nu sînt date]

Producere.  Loc  

(oraşul unde  a fost editat documentul)



a) pentru monografii

AUTOR(I). Titlu. Ediţia. Loc apariţie: Editura, an apariţie. Paginaţia (opţional). ISBN

Exemplu:

ALBULESCU, Ion. Doctrine pedagogice. Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2007. 

400 p. ISBN 978-973-30-1958-9

b)  pentru contribuţii din monografii

AUTOR(I). Titlul paragrafului, capitolului. In: Titlul documentului-gazdă. Locul, anul, 

volumul, paginile unde este amplasată lucrarea. 

Exemplu:

RADU, Ion T. Evaluarea în educaţie. In: Evaluarea în procesul didactic. Bucureşti: Ed. 

Didactică şi pedagogică, 2004, pp. 9-17.

c) pentru articole din publicaţii în serie

AUTOR(I). Titlul articolului. In: Titlul revistei/ziarului. Anul, numărul serialului, paginile unde 

este amplasată lucrarea. ISSN

Exemplu:

BOTGROS, Ion. Umanizarea – premisă a dezvoltării educaţiei ştiinţifice integralizate. In: 

Didactica Pro… 2012, nr. 2-3, pp. 23-26. ISSN 1810-6455

Contribuţiile din monografii sau publicaţii în serie, publicate ca documente

independente, sînt reflectate în referinţa bibliografică după următoarea SCHEMĂ:



Mostre de prezentare a referinţelor

Exemplu 1  (un autor)

MARA, Daniel. Educaţie pentru educaţie. Sibiu : Ed. Alma Mater, 2006. 234 

p. ISBN 973-632-273-4

COTLĂU, Maria. Français de la diplomatie. Ch. : CEP USM, 2011. 110 p. 

ISBN 978-9975-71-180-7

ПРОКОПИЙ, Л. Ф. Введение в языкознание : Учеб.-метод. комплекс 

для студентов 1 курса филолог. фак. Ch.: UST, 2011. 84 p. ISBN 978-

9975-76-068-3



Exemplu 2  ( doi autori)

PATRAŞCU, Dumitru, Tudor ROTARU. Cultura managerială a 

profesorului : Teoria şi metodologia formării. Ch. : UPS „Ion 

Creangă”, 2006. 296 p. ISBN 978-9975-78-265-4

sau 

PATRAŞCU, Dumitru, ROTARU, Tudor. Cultura managerială …

CIUCIUC, Olea, Eugenia TĂNĂSESCU. English for Business 

Purposes. Bucureşti: Teora , 2001. 214 p. ISBN 973-601-896-2

БЕЛОГЛАВЕК, Александр , Рената ХОТОВА. Эксперты в 

международных условиях (в гражданских и уголовных  

судебных процессах, арбитражных и инвестиционных 

разбирательствах). Киев: Таксон, 2011. 475 p. ISBN 978-966-

7128-80-7

Mostre de prezentare a referinţelor



Exemplu 3  (trei autori)

RIZESCU, A., CÎRNEANU, N., STĂNCIULESCU, R. Didactica specialităţii. 

Aspecte metodologice. Sibiu : Alma Mater, 2009. 205 p. ISBN 978-973-

632-533-5

sau

RIZESCU, A., N. CÎRNEANU, R. STĂNCIULESCU.

sau

RIZESCU, Alexandru, Nelu CÎRNEANU şi Robert STĂNCIULESCU

ЖЕЛЕЗНОВА, Нина., Р. ХЫНКУ, и Е. ЖЕЛЕЗНОВА. Основы 

функционирования рынка капитала : Учебник. К. : ASEM, 2011. 318 p. 

ISBN 978-9975-75-569-6

Mostre de prezentare a referinţelor



Exemplu 4 (patru autori  şi mai mulţi)

Pentru lucrări cu patru sau mai mulţi autori, toate numele trebuie 

menţionate, după posibilitate, dar dacă se omit se indică 1, 2 et al. (ş.a.) 

Exemplu:

DIACONU, Mihai et al. Pedagogie : Man. pentru obţinerea gradului didactic II. 

Bucureşti : Ed. ASE, 2004. 603 p. ISBN 973-594-517-7

sau

DIACONU, Mihai, JINGA, Ioan et al. Pedagogie : Man. pentru obţinerea gradului

didactic II. Bucureşti : Ed. ASE, 2004. 603 p. ISBN 973-594-517-7

BANARU, Natalia et al. Build Up Your Vocabulary. Bălţi: Presa univ. bălţeană, 

2011. 148 p. ISBN 978-9975-50-048-7

МУНТЯНУ, Анатолий и др. Учебное пособие для государственного

служащего в области прав человека. Пер. с рум. Валентин РЯБЦОВ. К. : 

ARC, 2011. 280 p. ISBN 978-9975-61-654-6

Mostre de prezentare a referinţelor



Exemplu 5 Organizaţii/instituţii sau grupuri

ORGANIZAŢIA VETERANILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. STATU-TUL

ORGANIZAŢIEI VETERANILOR DIN REPUBICA MOLDOVA [Устав

Организации ветеранов Республики Молдова]. Ch., 2009. 28 p.

Notă: Pentru anumite tipuri de documente (enciclopedii, dicţionare,

rapoarte, anuare statistice etc.), elaborate de mai multe persoane, dintre

care nici una cu rol dominant, referinţa bibliografică începe cu titlul lucrării.

Titlul este prezentat în referinţa bibliografică aşa cum apare în sursa de

informare.

Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2010 = Statistical Yearbook of the

Republic of Moldova. Ch. : Statistica, 2010. 572 p. ISBN 978-9975-78-932-5

Enciclopedia Asiei. Bucureşti : Ed. Meronia,1999. 352 p. ISBN 973-98844-

4-X

Мастер – класс учителя начальной школы. M. : Глобус, 2010. 464 p.

ISBN 978-5-91658-070-9

Mostre de prezentare a referinţelor



Мateriale ale simpozioanelor, conferinţelor:

Dimensiuni ale educaţiei centrate pe cel ce învaţă: Materialele Conf. şt. 

cu participare intern. „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea 

capacităţii de inovare”, Chişinău, 21-22 sept. 2011. Ch. : CEP USM, 

2011. 377 p. ISBN 978-9975-71-189-0

Critical discourse and linguistic variation. New investigation 

perspectives: receptions, analyses, openings: intern. conf., Suceava, 8-9

sept. 2011. Suceava, 2011.  302 p. ISBN 978-973-666-372-7   

«М. В. Ломоносов – великий ученый и просветитель» (к 300-летию 

со дня рождения), науч.-просветит. конф., К., 18 нояб. 2011. К. : [CEP 

USM], 2012. 131 p. ISBN 978-9975-66-269-7

Mostre de prezentare a referinţelor



Autoreferate, teze

BOTNARCIUC, V. Studiu asupra îmbinărilor de cuvinte în limba 

română: autoref. tz. de doct. habilitat în filologie. Ch., 2009. 52 p.

МОИСЕЕНКО, Евгений. Обеспечение экономической 

безопасности региональных объединений государств: дис.  

д-р хабилитат экон. наук. К., 2012. 224 p.

Mostre de prezentare a referinţelor



Contribuţii:

…din publicaţii oficiale:

Legea învăţămîntului: nr. 547-XIII din 23.11.1994. In: Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 1995, nr. 62/63, pp. 8-56.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II: nr. 1455 din 24. 12.

2007. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 5/7, pp. 23-26.

Закон об экологической сети: nr. 94-XVI от 05. 04. 2007. In:

Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 90/93, pp. 17-19.

Постановление о порядке разработки стандартов занятости для

рабочих профессий: nr. 952 от 16.12.2011. In: Monitorul oficial al

Republicii Moldova. 2011, nr. 227/232, pp. 53-64.

Mostre de prezentare a referinţelor



… din ziare:
NEGREI, Ion. Ion Pelivan, o conştiinţă românească exemplară. In: Lit. şi arta. 2011, 

19 mai, p. 7.

TEETER, Mark. Solzhenitsyn at his best. In: The Moscow News. 2012, 14-20 aug., 

p. 22. 

ЛАГОДСКИЙ, Сергей. Территория мудрости: Библиотека – память

человеческого рода и открытый мир идей. В: Учительская газета. 2012, 5 

июня, p. 6.

... din anale ştiinţifice:
CIOCLEI, Valerian. Consumul ilicit de droguri - probleme de ordin penal şi 

criminologic. In: An. şt. ale Univ. din Bucureşti. 2003, nr. 1, pp. 109-116.

...din anuare:
CLIM, Marius-Radu. Lexicografia modernă. Direcţii şi tipologii. In: Anuar de 

lingvistică şi istorie literară 2007-2008. Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2009, T. 47-

48, pp. 165-178. 

Mostre de prezentare a referinţelor



Notă: 

•Dacă unitatea citată este o contribuţie, titlul ei trebuie distins 

tipografic de unitatea gazdă. Pentru publicaţii monografice, 

utilizarea cuvîntului . In: trebuie să preceadă titlul de unitate 

gazdă. 

•Utilizarea  conectorului  In: nu  este necesară pentru  citarea  

contribuţiilor din  reviste.

•În  alte limbi poate fi preferat un  alt  conector decât In,  

de  exemplu,  „Julkaisussa” [„Publicaţie”] în finlandeză sau . 

B: în rusă.



Referinţe bibliografice: 

emiterea unor elemente

Mai mult de 4 autori - 1, 2 et al. 
Pentru lucrări cu patru sau mai mulţi autori, toate numele trebuie menţionate, 

după posibilitate, dar dacă unele nume se omit , numele primului autor  

trebuie să fie urmat de  et al. “ş.a.” (“şi alţii”)

EXEMPLU:

TIMOFEI, Gheorghe, CIORNAIA, Elena, COJOCARU, Maria, PRODAN, Vasile,

PASCARU, Daniela, BIVOL, Efim.

sau

TIMOFEI, Gheorghe, Elena CIORNAIA et al.

sau

TIMOFEI, Gheorghe et al.

Vol. 6, nr. 3, pp. 25-45 - 6(3), 25-45.



Referinţe bibliografice: elemente 

suplimentare

MUNTEANU, Corneliu et al. Marketing: principii, practici, orizonturi. Ed. a 

2-a, rev. Iaşi : Sedcom Libris, 2008. 

PARKER, T.J., and W.A. HASWELL. A text book of zoology. 6th ed. Vol. 1 

revised by Otto LOWENSTEIN. Vol. 2 revised by C. FORSTER-

COOPER.  London: Macmillan, 1940.

ANDRIĆ, Ivo. Il est un pont sur la Drina: chronique de Vichégrad. 

Translated from Serbo-Croatian into French by Georges LUCIANI. 

Paris: Plon, ©1961.

GORKI, Maxim. The Artamonovs [Delo Artamonovykh]. Translated from the

Russian by Alec BROWN. London: Folio Society, 1955.



Referinţe bibliografice: 

identificatori

Geological Magazine. ISSN 0016-7568. 
Journal of Technological Education [online]. ISSN 1045-1064. 

MANN, Thomas. Mario the magician & other stories. Translated from the German 
by H. T. Lowe-Porter. London : Vintage Classics, 2000. ISBN 0-7493-8662-2.

sau

DOI:10.1371/journal.pbio. 1000269.

Notă: DOI®  este  o  marcă  înregistrată  a  Fundaţiei  Internaţionale  DOI.  
[Identificatorul  Digital  al Obiectului  [Digital Object Identifier DOI®]



Standardul mai include exemple de:

 Referinţe la site-uri web şi la contribuţii în site-uri web;

 Referinţe la programe de calculator;

 Referinţe la filme, video şi emisiuni;

 Referinţe la lucrări grafice;

 Referinţe la hărţi;

 Referinţe la înregistrări sonore;

 Referinţe la partituri muzicale;

 Referinţe la brevete de invenţii;

 Referinţe la rapoarte în serii, standarde şi publicaţii similare.



Orice lucrare ştiinţifică se bazează pe anumite rezultate obţinute anterior, de 

aceea publicaţiile ştiinţifice conţin citări şi referinţe bibliografice care confirmă

documentar cunoaşterea acestor rezultate. 

Datele bibliografice indicate în publicaţii determină legătura unei lucrări cu 

alte cercetări precedente, conceptualizează poziţiile ştiinţifice ale autorului şi

apartenenţa lui la o şcoală ştiinţifică, oferă posibilitatea de a verifica

verosimilitatea de facto a datelor prezentate. 

Utilizarea unor idei, date şi metode străine sau interpretarea textului fără

citare este considerată drept plagiat, una din încălcările grave a eticii ştiinţifice.

Citarea este o formă scurtă a referinţei care identifică publicaţia din care s-a 

extras citatul sau ideea comentată.

Citatul

Trebuie să fie complet, fără prescurtări spontane ale textului citat şi fără

denaturarea ideii autorului. Omiterea cuvintelor, enunţurilor, alineatelor în 

procesul citării se admite în cazul în care nu afectează textul citat şi se 

marchează prin puncte de suspensie (…)

Standardul ISO 690 propune 3 modalităţi de prezentare a referinţelor 

publicaţiilor din care sunt extrase citatele:

CITAREA



a) Sistem „nume-dată” (sistemul Harvard)
Citare în text

Numele autorului şi anul de publicare al resursei citate din interiorul textului este

prezentată conform sistemului de citare Harvard „nume-dată”

Exemplu: Ecosistemul, cu excepţia biosferei, reprezintă cel mai complex sistem viu 

cunoscut pe Terra, el fiind o structură unitară, avîndu-şi componentele indisolubil 

integrate, interdependente şi interdeterminante… (Dediu, Ion I. 2007)

Dacă numele autorului este dat direct în text, anul urmează între paranteze, 

Exemplu în text:

În opinia lui Ion I. Dediu (2007) ecosistemul, cu excepţia biosferei, reprezintă cel mai 

complex sistem viu cunoscut pe Terra, el fiind o structură unitară, avîndu-şi

componentele indisolubil integrate, interdependente şi interdeterminante…

Dacă autorul sus numit are publicate în anul 2007 mai multe resurse de informare 

diferenţierea între ele se face adăugîndu-se după an, între paranteze rotunde litere 

mici (a, b, c etc.)

Exemplu: Funcţiile ecosistemului provin din interacţiunea părţilor componente ale 

biocenozei… (Dediu, Ion I. 2007b, p. 345)



EXEMPLE: „nume-dată” (sistemul Harvard)

în lista de referinţe:
Referinţele resurselor de informare sînt de regulă prezentate în ordine 

alfabetică după numele autorilor, anul publicării documentului şi litera mică ce se 

indică imediat după numele autorului.

ANDRIEŞ, S. (2011). Agrochimia elementelor nutritive: Fertilitatea şi ecologia 

solurilor. Ch. : Pontos. ISBN 978-9975-5512-0-3-9

BOTNARCIUC, N. (2003). Evoluţia sistemelor biologice supraindividuale. 

Bucureşti: Ed. Acad. Române. ISBN 973-575-365-0 

CAPCELEA, Arcadie, Mircea COJOCARU (2005). Evaluarea de mediu. Ch. : 

Ştiinţa. ISBN 9975-67-479-8

DEDIU, Ion I. (2007). Ecologie sistemică, sau ecosistemologie. Ch. : Ed Phoenix, 

p. 23. ISBN 978-9975-9934-9-4 

DEDIU, Ion I. (2007b). Tratat de ecologie teoretică: studiu monografic de sinteză.

Ch. : Ed. Phoenix. ISBN 978-9975-9759-3-3



b) Sistemul numeric

Numerele prezentate între paranteze rotunde (4), paranteze drepte [4], sau în 

formă de exponenţi4 inserate în text, trimit la resursele de informare în ordinea în 

care ele sînt citate pentru prima dată. Citările următoare ale resursei de informare

primesc acelaşi număr ca şi prima citare. Dacă sînt citate numai anumite părţi ale 

resursei de informare, după numărul respectiv poate fi indicată paginaţia etc.

Exemplu: 

Tehnologia educaţională e o categorie procesuală, ea include un şir de verigi, 

realizarea consecutivă a cărora presupune logica procesului… (4)

Tehnologia educaţională e o categorie procesuală, ea include un şir de verigi, 

realizarea consecutivă a cărora presu-pune logica procesului… [4]

Tehnologia educaţională e o categorie procesuală, ea include un şir de verigi, 

realizarea consecutivă a cărora presupune logica procesului… 4

Teoria instruirii dezvoltative şi-a luat începutul în lucrările lui J. H. Pestalozzi [4, p.

459] sau (4, p. 459), 4, p. 459 



Exemple: Sistemul numeric  în lista de referinţe:

1. CERGHIT, I. Metode de învăţămînt. Iaşi : Polirom, 2006. 315 p. ISBN 

973-46-0175-X

2. ALBULESCU, Ion. Doctrine pedagogice. Bucureşti : Ed. Didactică şi

Pedagogică, 2007. 400 p. ISBN 978-973-30-1958-9

3. POHILĂ, V. A fi competent înseamnă a avea garantate nişte şanse. 

In: Didactica Pro…. 2011, nr. 4, p. 3.

4. PATRAŞCU, Dumitru. Tehnologii educaţionale. Ch. : Î.S. F.E. 

“Tipogr. Centrală”, 2005.  698 p. ISBN 9975-78-379-1

5. DEDIU, Ion I. Ecologie sistemică, sau ecosistemologie. Ch. : Ed 

Phoenix, 2007, p. 23. ISBN 978-9975-9934-9-4



c) Note consecutive

Pentru note consecutive, numerele prezentate în text între paranteze rotunde, 
drepte sau în formă de exponenţi, trimit la notele numerotate în ordinea apariţiei lor
în text. Aceste note conţin referinţe la resursele de informare citate.
Dacă o resursă de informare este citată de mai multe ori, citările ulterioare primesc
numere distincte.

Un număr de notă trebuie utilizat pentru fiecare citare sau fiecare grup de citări; în 

nota respectivă pot fi citate mai multe resurse. 

Exemplu: Educaţia prin intermediul învăţămîntului, realizează cel mai important 

„produs”- omul pregătit şi creativ, factorul esenţial al dinamizării progresului şi

dezvoltăriii… [1] 

Elevul trebuie să-şi asume un rol activ dezvoltîndu-şi tehnici pe care le va aplica în 

învăţare şi datorită cărora îşi va mări şansele de reuşită notează Cerbuşcă… [2] 

Schimbarea în educaţie are un caracter continuu. Este determinată de 

transformările care au loc în societate şi de evoluţiile istorice înregistrate în gîndirea

pedagogică [3]

După opinia unor specialişti metodele constituie instrumente importante, aflate la 

disp-oziţia educatorului, de a căror cunoaştere şi utilizare depinde eficienţa muncii

educative [4,5]



1. CERBUŞCĂ, Pavel. Managementul formării la elevi a competenţelor

de integrare în comunitate. In: Tehnologii educaţionale în contextul

formării culturii învăţării. Ch., 2010, vol. 10, pp. 154-174.

2. CALARAŞ, C. Organizarea activităţii educative: support de curs. Ch. : 

Primex-Com SRL, 2011. 

3. CERBUŞCĂ, ref. 1, p. 157 

4. CERGHIT, Ioan. Metode de învăţămînt. Iaşi : Polirom, 2006.

5. COJOCARU, Venera Mihaela. Teoria şi metodologia instruirii. 

Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2004. 28…

Exemple: Note consecutive în lista de 

referinţe: 



Notele se prezintă în ordinea lor numerică.

O notă, care trimite la o resursă de informare citată într-o notă anterioară, 

trebuie fie să repete întreaga referinţă, fie să conţină numărul notei anterioare, cu 

specificarea paginilor citate.

Dacă denumirile sînt abreviate, aceste abrevieri trebuie explicate în prima notă

(sau trebuie prezentate informaţii despre locul unde explicaţiile pot fi găsite.

Exemplul 1

•Descifrarea abrevierilor: 

ECTS = European Credit Transfer and Documentation System

OECD = Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

sau

Exemplul 2

•Abrevierile menţionate mai sus pot fi găsite la p. 3 (BULAT, G. Marcheting

educaţional. Ch.: Serebia, 2011). 

Notă: Pe parcursul listei de referinţe trebuie să fie folosit acelaşi sistem de

punctuaţie şi formatare. Fiecare element al referinţei trebuie să fie clar

separat de elementele următoare printr-un semn de punctuaţie sau prin

schimbarea caracterelor.



În referinţa bibliografică la documentul electronic se adaugă următoarele elemente

obligatorii: 

Tipul de suport; 

Data actualizării / revizuirii; 

Data citării (pentru documentele on-line); 

Disponibilitate şi acces (pentru documentele online). 

Elementele sunt obligatorii numai dacă sînt aplicabile documentului citat şi informaţia este

disponibilă imediat din documentul propriu-zis sau din materialul însoţitor. 

Tipul de suport

Tipul de suport se indică între paranteze drepte, după titlu. Poate fi adăugată şi informaţia

despre tipul de publicaţie. 

Exemple:

[on-line] 

[CD-ROM] 

[disc] 

[software] 

[baza de date on-line] 

[program de calculator pe disc] 

Referinţe bibliografice on-line



Data citării

Data citării arată data accesului utilizatorului la documentul electronic on-line. 

În referinţa bibliografică data citării este precedată de cuvîntul [accesat….] şi

se indică între paranteze drepte după data publicării şi data de actualizare

(dacă există). 

Exemplu: 

[accesat 11 noiembrie 2008] 

Disponibilitate şi acces

Acest element al referinţei bibliografice cuprinde informaţii despre URL 

(Uniform Resource Locator – adresa uniformă pentru localizarea resurselor) 

precedat de expresia Disponibil se înregistrează după data citării. 

Exemplu: 

Disponibil pe Internet: <http://www.akademos.asm.md/> 

În cazul  în care DOI atribuit resursei de informare este aplicabil, el poate fi

indicat în loc de adresă electronică on-line. DOI sau alt identificator 

persistent sînt preferate faşă de URL, care poate fi schimbat. 

DOI:10. 1000/ISBN 1-900512-44-0



Referinţe bibliografice on-line

… monografii

PLĂMĂDEALĂ, Gh. Geografia economică mondială : Note de curs pentru

studenţii Fac. Economie [on-line]. Bălţi: Presa univ. bălţeană, 2009. 252 p. 

ISBN 978-9975-931-54-0 [accesat 11 iulie 2012]. Disponibil: 

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/plamadeala/geog_mond.pdf

… serial

Management in Education (Sage Publications Inc.) [on-line]. 2012, vol. 

26,issue 2 [accesat 6 iulie 2012]. Academic Search Premier. EBSCOhost

Research Databases. ISSN 08920206. Disponibil: http://search.epnet.com

http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/plamadeala/geog_mond.pdf
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/plamadeala/geog_mond.pdf


Exemple de referinţe la contribuţii în 

publicaţii seriale on-line

SUZANSKAIA, Тatiana. Изображение человека нового времени 

в русском романе конца ХХ века. In: Noua revistă filologică [on-

line]. 2011, nr.1/2 (3-4), pp. 137-154 [accesat 21 august 2012]. 

Disponibil: http://10.1.1.105/publicatie/nrf/NRF_1_2_2011.pdf

PELLEGRINO, James W., QUELLMALZ, Edys S. Perspectives on 

the Integration of Technology and Assessment. In: Journal of 

Research on Technology in Education [on-line]. 2010, vol. 43, nr. 

2, pp. 119-134 [accesat 26 august 2012]. Disponibil: 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=110&sid=5c737faf-

1c57-4047-a949-

09d97888576d%40sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9

zdC1saXZl#db=eric&AN=EJ907019

http://10.1.1.105/publicatie/nrf/NRF_1_2_2011.pdf
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=110&sid=5c737faf-1c57-4047-a949-09d97888576d@sessionmgr113&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl


mun. Bălţi, Republica Moldova - istoria localităţii (1421 – prezent) [on-

line] [accesat 10 iulie 2012]. Disponibil:http://istoria.md/articol/63

SIMPSON, A. Rae. The role of the Mass Media in Parenting 

Education. Boston: Center for Health Communication, Harvard School

of, Public Health [on-line]. ©1997, 72 p. [accesat 17 august 2012]. 

Disponibil:

http://www.hsph.harvard.edu/chc/parenting/report2.pdf

Portal: History of Science. In: Wikipedia: The Free Encyclopedia [on-

line]. San Francisco: Wikimedia Foundation, 2010. 2012, 07:58

[accesat 2012-07-08]. Disponibil: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:History_of_science

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [on-line]. Москва : Кирилл 

и Мефодий, © 1998-2009 [accesat 2012-07-09]. Disponibil: 

http://www.megabook.ru/index.asp

http://www.hsph.harvard.edu/chc/parenting/report2.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:History_of_science
http://www.megabook.ru/index.asp


Elementele recomandate pentru includerea                             

în majoritatea tipurilor de referinţe

Elemente (în ordine) Stare Articol

Nume autor(i)

(al documentului citat)

Obligatoriu 5

[An] Obligatoriu numai pentru sistemul „nume-data” 9.3.2; A.2

Titlu document Obligatoriu 6.1 şi 6.2

[Desemnare suport de 

informaţii]

Obligatoriu pentru documente netipărite 7; 15.2.2

[Desemnare serie de hartă] Obligatoriu numai pentru hărţi 15.5.4

Subtitluri Opţional 6.1.5-6.1.7

Ediţie Obligatoriu în cazul în care nu este prima ediţie a 

resursei

8

Loc şi editor Obligatoriu 9.1; 9.2

Dată publicare Obligatoriu 9.3



Etica în procesul de cercetare

Pentru a nu fi acuzaţi de plagiat, reţineţi urmatoarele indicaţii!

În cadrul efectuării cercetării se cere a ţine cont de o serie de 

aspecte cu caracter etic: 

Lucrarea trebuie să reflecte integral munca autorului.

Ideile autorilor citaţi trebuie sintetizate şi nu reproduse integral.

Chiar dacă nu citezi cuvînt cu cuvînt, menţionează cuvintele 

autorului.

Reproduce cu propriile cuvinte cele mai importante idei din text.

Dacă ai un concept ştiinţific care nu este cunoscut, indică sursa. 

Utilizînd textele de pe siturile web, nu uita  să indici adresa 

exactă, data accesării site-ului.

Toate sursele citate în textul lucrării trebuie să se regăsească în

lista de referinţe

Lista referinţelor bibliografice este expresia atitudinii etice în raport 

cu sursele de informare utilizate.



1.Codul penal al Republicii Moldova cu ultimile modificări şi completări: 

Monitorul Oficial nr. 191-193 din 01.10.2010. Ch.: Lavilat-Info, 2011. 112 p. 

ISBN 978-9975-4151-6-3.

2. Lege cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de 

detenţie: nr. 297 din 24. 02. 1999. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

1999, nr. 39-41, p. 17. 

3. Lege cu privire la mediere: nr. 134-XVI din 14. 06. 2007. In: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 2007, nr. 188-191, pp. 8-12.

4. Lege cu privire la sistemul penitenciar: nr. 1036-XIII din 17. 12. 1996. In: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2008, nr. 183-185, pp. 7-15.

5. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă 

neremunerată în folosul comunităţii: nr. 1643 din 31.12. 2003. In: Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 2004, nr. 16-18, pp. 26-43.

6. Постановление о порядке разработки стандартов занятости для

рабочих профессий: nr. 952 от 16.12.2011. В: Monitorul Oficial al Republicii

Moldova. 2011, nr. 227-232, pp. 21-24.

Exemplu de referinţe bibliografice la tema: Conceptul de 

prevenire a criminalităţii



7. AMZA, Tudor. Criminologie: tratat de teorie şi politică criminologică. Bucureşti: 

Lumina Lex, 2002. 1085 p. ISBN 973-588-492-5

8. AVORNIC, Gheorghe et al. Teoria generală a dreptului. Ch.: Cartier, 

2004. 656 p. ISBN 9975-79-274-X

9. BANCIU, Dan. Elemente de sociologie juridică. Bucureşti: Lumina Lex, 

2000. 272 p. ISBN 973-588-278-7

10. BANCIU, Dan P., VOICU, Marin, RĂDULESCU, Sorin M. Introducere 

în sociologia devianţei. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985. 

253 p.

11. BEJAN, Octavian. Explicaţia criminologică a comportamentului 

criminal. Ch.: Centrul de prevenire şi Asistenţă Criminologică, 2009. 136 p. 

ISBN 978-9975-980-500

12. BUJOR, Valeriu et al. Elemente de criminologie. Ch.: Ştiinţa, 1997. 86 

p. ISBN 9975-67-049-0

13. CIOBANU, Igor. Dinamică criminalităţii. In: Legea şi viaţa. 2006, nr. 9, 

pp. 21-24. ISSN 1810-309X

14. CUSSON, Maurice. Prévenir la délinquance. Paris: PUF, 2002. 234 p. 

ISBN 9782130572381



15. DINCU, Aurel. Bazele criminologiei. Bucureşti: Arcadia, 1995. 244 p. ISBN 

973-96351-0-5

16. Evoluţia criminalităţii în România [on-line] [accesat 21 dec. 2012]. Disponibil: 

http://www.criminologie.ro/SRCC/Lang/Romana/Projects/Crime-Trends/

17. ILIE, Dorin. Sancțiuni privind obligativitatea în mediere [online] [accesat 21 

dec. 2012]. Disponibil:http://www.juridice.ro/242138/sanctiuni-privind-

obligativitatea-in-mediere.html

18. GLADCHI, Gheorghe. Reacţia socială împotriva criminalităţii - delimitări 
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