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 Referințe bibliografice : 
 

 norme de prezentare   
 
 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

sunt un atribut obligatoriu al lucrărilor științifice, 

funcționează ca parte componentă integră a lucrării și 

servesc drept instrument de elaborare a ei. 

 Ele demonstrează cunoașterea de către autor a resurselor 

informaționale existente la tema sa de cercetare, 

capacitatea de a integra ideile altor autori în propriul 

studiu, relevînd etica cercetatorului vizavi de veridicitatea 

rezultatelor obținute. Acestor cerințe se conformă lucrările 

de cercetare științifică, didactică și științifice studențești 

așa ca : articol, carte, referat, comunicare, teză de doctor, 

master, licenţă etc. 

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

Normele și cerințele de prezentare a referințelor 

bibliografice sunt expuse în conformitate cu Standardul 

național SM ISO 690-2012 

 “Informare şi Documentare. Reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 

resurselor de informare”  

aprobat  prin hotărârea INSM nr. 871-ST din 05.04.2012. 

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

1. Principiile creării referinței bibliografice. 

2. Elementele referinței bibliografice : ordinea și reguli de 

prezentare 

3. Elaborarea listei referințelor bibliografice 

4. Întocmirea referințelor bibliografice pentru 

categorii de documente în parte (scheme de descriere și 

mostre) 

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

1. Principiile creării referinței bibliografice. 

Sursele datelor necesare pentru prezentarea referinţei sunt : 

pagina de titlu sau echivalentul ei; 

versoul paginii de titlu, antetul etc.; 

 coperta; 

 containerul(caseta);  

documentaţia însoţitoare, de exemplu, prospect (pliant) 

explicativ sau manual. 

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

2. Elementele referinței bibliografice : ordinea și reguli de 

prezentare. 

Ordinea prezentării elementelor referinţei bibliografice este 

următoarea:  

 Numele autorului; 

 Titlul, subtitlul; 

 Ediţia; 

 Locul publicării; 

 Editorul (editura); 

 Data (anul) publicării; 

 Numerotarea și paginația;  

 Titlul seriei, dacă este indicat; 

 Identificatorul standard; 

 Disponibilitatea și accesul sau localizarea 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

Contribuții bibliografice 

Contribuţia se referă la citarea unei părți a resursei de informare, care 

poate fi identificată doar împreună cu datele despre această resursă, 

numită și unitate-gazdă. Contribuții pot fi: o lucrare de sine 

stătătoare a unei culegeri, un capitol sau paragraf din monografie, un 

articol din revistă, rezumatul comunicării cuprins în materialele 

conferinței/simpozionului etc. 

Referința bibliografică la contribuții este alcătuită din două categorii 

de date, urmate consecutiv: 

- date de identificare a părții componente citate (autor, titlu, ș.a.); 

- date despre unitatea-gazdă (denumirea publicației in care este 

plasată partea citată, an, număr, ș.a.). 

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

3. Elaborarea listei referințelor bibliografice 

Lista referințelor bibliografice cuprinde descrierile bibliografice a 

tuturor resurselor de informare citate în textul lucrării, ordonate 

astfel încît să eficientizeze relația dintre resursă și citarea ei, să pună 

în evidență plenititudinea bibliografiei, să faciliteze utilizarea listei 

ca bibliografie de către alți cercetători. 

Ordonarea referințelor 

 Lucrările proprii ale autorului precedă pe cele citate de el; 

 Înregistrarea cu un singur autor precedă pe cea cu doi sau mai mulți autori, dar 

cu același nume inițial; 

 Mai multe înregistrări ale aceluiași autor sunt aranjate în ordinea cronologică a 

datelor de publicare; 

 Înregistrările autorilor cu același nume sunt aranjate în ordinea alfabetică al 

prenumelui/patronimicul; 

 Inregistrările cu caractere diferite formează două rînduri alfabetice, aranjate 

consecutiv : cu caractere latine și cu caractere chirilice.  

 



 

REFERINȚELE BIBLIOGRAFICE 

4. Întocmirea referințelor bibliografice pentru categorii de 

documente în parte 

 (scheme de descriere și mostre) 

 



 

 

MONOGRAFII: 

schema referinței bibliografice  

 

AUTOR, A.A., AUTOR, B.B., AUTOR, C.C. Titlul 

Subtitlul. Ediție. Locul publicării: Editorul, Anul 

publicării. Paginația. (Colecție). ISBN. 

 



MOSTRE DE DESCRIERE : 
CARTE CU UN AUTOR 

OSTROFEȚ, Gheorghe. Curs de igienă. Chișinău: 

Medicina, 1998. 319 p. ISBN 9975-9528-7-9. 

 

PAHRAM, Peter. The immune system. New York: 

Garland, 2000. 388 p. ISBN 0-8153-3043-X. 

 

ОРЛОВ, Виктор Николаевич. Руководство по 

электрокардиографии. 5-е изд. Москва: 

Медицинская книга, 2006. 527 с. ISBN 5-89481-407-3. 



CARTE CU DOI AUTORI  

 

AMBROS, F., MATCOVSCHI, S. Examenul clinic si argumentarea 

diagnosticului : ghid pentru studenti si rezidenti. Chisinau: Medicina, 2013. 

144 p. ISBN 0-8153-3043-X 

 

ЕРМОЛЕНКО, В. М.,НИКОЛАЕВ, А. Ю. Острая почечная 

недостаточность. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 240 с. (Библиотека 

врача - специалиста :  Нефрология). ISBN 5-89481-407-3. 



CARTE CU TREI AUTORI: 

 

BACIU, Gh., PĂDURE, A., SARPE, V. Traumatismele 

mecanice in aspect medico-legal. Chisinau: Medicina, 2006. 256 

p. ISBN 978-9975-907-44-6.  

 

BUCURAS, V., BARDAN, V., CUMPANAS, A. Urology: 

lecture notes for students. Timisoara: Lito U. M. F. T., 2005. 162 

p. ISBN 978-9975-907-44-6.  

 



CARTE CU PATRU ȘI MAI MULȚI 

AUTORI 

OSTROFEŢ, Gh., ș. a. Igiena radiaţiilor. Chșinău: CEP Medicina, 

2009. 398 p. ISBN 978-9975-78-827-4. 

 

 

МУХИНА, Н. А. и др. Клинические  разборы: внутренние 

болезни. Москва: Литтера, 2005. 608 с. (Клинические 

разборы). ISBN 5-98216-024-5. 

 



AUTOREFERATE, TEZE DE DOCTOR 

 

 

SAVIN, Victor. Consolidarea asistenței primare medicale 

primare în condiții urbane: teza de doctor în șt. med. Chișinău, 

2003. 154 p. 

 

SAVIN, Victor. Consolidarea asistenței primare medicale 

primare în condiții urbane: autoref. tz. dr în șt. med. Chișinău, 

2003. 16 p. 



PUBLICAȚII CARE SE DESCRIU LA 

TITLU 

 Planul strategic de dezvoltare a Sistemului Național 

Informațional de Sănătate în perioada 2008-2017 Republica 

Moldova=The Strategic Plan for the development of the National 

Health Information System for 2008-2017 Republic of Moldova. 

Chisinău, 2007. 141p. ISBN 978-9975-77-076-7. 

 

Химическая Энциклопедия. Москва: Советская Энциклопедия, 

1990. Т. 2. 672 c. ISBN 5-85270-008-8. 



MATERIALELE CONFERINȚELOR, 

SIMPOZIOANELOR 
 Parteneriat în sănătate publică : conferința practico-stiințifică, 

Chișinău, 23-26 aprilie 1996. Chișinău: CIM, 1996. 124 p. 

 

 Generarea, prevenirea și procesarea emisiilor poluante în mediul 

industrial: simpozion național, București, 15 octombrie 2009. 

București: Printech, 2009. 378 p. 

 

 



CONTRIBUȚII DIN MONOGRAFII ȘI 

CULEGERI 

schema referinței bibliografice 

 

 

AUTOR, A.A., AUTOR, B.B., AUTOR, C.C. (pentru 

contribuție). In: AUTOR, D.D.(al documentului gazdă) Titlul 

documentului gazdă. Ediţie. Locul publicării: Editor, Anul 

publicării, Paginaţia. ISBN. 



CONTRIBUȚII DIN MONOGRAFII ȘI 

CULEGERI 

HAIDARLÎ, Doina. Altruismul ca concept  bioetic și socio-

filosofic. In: Anale Stiintifice ale Universitatii de Stat de 

Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu" . 2007. Vol. 1 : 

Probleme actuale de sanatate publica si management, pp. 349-

353.  

 

BELÎI, A. Durerea indusă. În: Particularităţile anesteziei la 

pacientul cu afecţiuni neurologice. Anestezia loco-regională. 

Terapia durerii. Resp. A. BELÎI; S. ŞANDRU. Chișinău: Imprint 

Star, 2010, pp. 208-227. ISBN 978-9975-9905-4-7. 



CONTRIBUȚII DIN SERIALE 

 (SCHEMA REFERINȚEI BIBLIOGRAFICE) 

 

 

AUTOR, A.A.; AUTOR, B.B.; AUTOR, C.C.(pentru contribuție) 

Titlul contribuției. In: AUTOR, D.D.(al documentului gazdă) 

Titlul publicației seriale. Anul publicării, numărul volumului (a 

fasciculei), paginaţia. ISSN (DOI). 



CONTRIBUȚII DIN SERIALE 

 

 

 

AGACHI, S.; GROPPA, L.; ROTARU, L.; DESEATNICOVA, 

E.; CAZACU, R. Particularităţile nefropatiei cronice la pacienţii 

cu sclerodermia sistemică. Curierul medical. 2010, nr. 3(315),  

150-153. 

 

BURUNSUS, V. Diagnosticul traumatismelor craniotoracice 

grave. Sănătate publică, economie şi management în medicină. 

2010, nr. 2, 15-19. 

 



DOCUMENTE  ELECTRONICE 

(SCHEMA REFERINȚEI BIBLIOGRAFICE) 

 

 

AUTOR, A. A., AUTOR, B. B., AUTOR, C.C.   Titlul cărţii: 

Subtitlu [Tip de suport]. Ediţie.  Locul publicării: Editorul, Anul 

Publicării. Data actualizării [data citării]. Pagini. ISBN. 

Disponibilitae și acces.  



Document electronic 

 

 

GALBUR, O. Raport cu privire la evaluarea demografică a 

populaţiei în republică (după vârstă, gender, mediu, tendinţele 

pentru următorii 10 ani) şi analiza morbidităţii în Republica 

Moldova, ţările învecinate şi Uniunea Europeană, tendinţele şi 

schimbările în ultimii 7 ani. [online]. Chișinău. 2010. 33p. [accesat 

31 mar. 2014]. Disponibil : 

http://www.ms.gov.md/sites/default/files/proiecte 

_desfasurare/raport _cu_privire_la_evaluarea _demografica_0.pdf 

 

 

http://www.ms.gov.md/sites/default/files/proiecte _desfasurare/raport _cu_privire_la_evaluarea _demografica_0.pdf
http://www.ms.gov.md/sites/default/files/proiecte _desfasurare/raport _cu_privire_la_evaluarea _demografica_0.pdf

