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Normativele SR ISO 690:1996(surse tipărite), SR ISO :690:1997 (surse 

electronice),  ISI 690: 2010 (surse nepublicate): ordinea prezentării 

informaţiei într-o citare 

 

Surse de informare tipărite 

 Carte  tipărită. Raport tehnic. Teză de doctorat 

Autorul cărţii. Titlul cărţii. Ediţia. Locul publicării: Editura, anul. ISBN 

 Capitol de carte tipărită 

Autorul capitolului. Titlul capitolului. În : Autorul cărţii. Titlul cărţii. Ediţia. Locul 

publicării : Editura, anul, paginile capitolului 

 Revistă tipărită 

Titlul revistei. Autorul/esitorul. Ediţia. Fascicula(an şi/sau număr). Locul publicării : 

Editura, anul, ISSN 

 Articol în revistă tipărită 

Autorul(ii) articolului. Titlul articolului. În : Titlul revistei, anul, volumul, numărul, 

paginile articolului 

 Standard 

Numele organizaţiei. Numărul standardului : anul. Titlul standardului. Locul publicării: 

Editura, anul 

 Brevet 

Numele solicitantului. Titlul brevetului. Ţara sau oficiul, tipul brevetului, numărul. Data 

de publicare 

 Lucrare în cadrul unei conferinţe 

Autor(ii) lucrării. Titlul complet al lucrării. În : Editorulş/numele organizatorului, Titlul 

complet al conferinţei. Localizarea(oraş, ţară), perioada desfăşurării conferinţei. Locul de 

publicare : Editura, anul. 

 Act legislativ 

Jurisdicţia(ţara, instituţia). Titlul actului legislativ(tipul actului, numărul, ziua şi luna, 

titlul oficial al legii). În : Titlul publicaţiei, data de publicare, numărul, paginile actului 

legislativ 
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Surse de informare electronice 

 Carte electronică 

Autorul(ii) cărţii. Titlul cărţii[suportul]. Locul publicării: Editura, anul[data accesării]. 

Disponibilitatea şi accesibilitatea. 

 Capitol în cartea electronică 

Autorul(ii) capitolului. Titlul capitolului. În : Autorul(ii) cărţii. Titlul cărţii[online]. Locul 

publicării: Editura, anul[data accesării]. Localizarea. Disponibilitatea şi accesibilitatea. 

 Revistă electronică 

Titlul revistei[online]. Ediţia. Locul publicării: Editura, anul[data accesării]. 

Disponibilitatea şi accesibilitatea. 

 Articol în revistră electronică 

Autorul(ii) articolului. Titlul articolului. Titlul revistei electronice[online]. Anul, 

volumul(numărul publicaţiei)[data accesării]. Paginile articolului. Disponibilitatea şi 

accesibilitatea. 

 Forumuri 

Titlul forumului[online].Locul publicării: Editura, data publicării[data accesării]. 

Disponibilitatea şi accesibilitatea. 

 Mesaje electronice (e-mail) 

Numele expeditorului. Titlul mesajului[online]. Numele destinatarului. Data 

transmiterii(inclusiv ora)[data accesării]. Disponibilitatea şi accesibilitatea. 

Alte surse de informare 

Surse de informare nepublicate 

Autorul, anul. Titlul lucrării. Manuscris nepublicat/manuscris depus pentru publicare 

 Prezentare orală 

Numele oratorului. Titlul prezentării. Prezentare susţinută în cadrul Titlul conferinţei, 

localizare(oraş, ţară), data prezentării. 

 Publicaţie informală 

Autoritatea, anul. Titlul publicaţiei  [prospect/circulară]. Locul publicării: Editura. 

 Publicaţi pe Internet(pagini web) 

Autoritatea/sursa, anul. Titlul documentului web/paginii web [online]. Disponibil la : 

adresa web[data accesării]. 
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 Bloguri/Webloguri 

Autorul, anul. Titlul intrării pe blog(mesajul postat). Titlul blogului[blog].Data postării 

intrării pe blog. Disponibil la : adresa web[data acccesării]. 

 Transmisiuni video online 

Numele realizatorului, anul. Titlul transmisiunii video[video online]. Disponibil la : 

adresa web[data accesării] 

 


