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 Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice s-a constituit ca spaţiu al cunoaşterii la 
jumătatea anului 2001, când colecţiile sale au fost puse în slujba procesului de învăţare şi 
cercetare universitară, devenind parte a sistemului de biblioteci filialele ale BCU„Carol I” din 
Bucureşti. Structurat printr-o riguroasă politică de achiziţii orientată pe Curricula, dar şi prin 
donaţii sistematice din partea cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, patrimoniul 
informaţional al bibliotecii se distinge prin importante colecţii de carte: La Memoire du Siecle, 
Blackwell Anthologies in Social and Cultural Anthropology, Cambridge Texts in the History of 
Political Thought, Collection Politique europeenne, Collection des Universites de France,  
Que-sais-je, Opus, Colecţia Biblioteca de Politică, Acces la istorie, dar şi de periodice: 
Collection Droit Public, Studies in Comparative Politics, Biblioteca I.N.S.T, Suny Series In 
National Identities, Tendences actuelles, Studies on science and culture. Biblioteca de Ştiinţe 
Politice pune la dispoziţia utilizatorilor o sală de lectură de treizeci de locuri,  dotată cu trei 
staţii de lucru conectate la Internet Wireless, care permit efectuarea căutărilor în modulul 
Interogare al softului integrat Alice, cât şi accesarea bazelor de date ştiinţifice de pe portalul 
www.bcub.ro. Dispunerea colecţiei de carte la raft a urmărit facilitarea accesului la 
principalele subdomenii ale ştiinţei politice: Istorie românească şi universală, Ştiinţe sociale, 
Drept, Economie, Relaţii internaţionale. Procesul de cercetare este sprijinit şi de o valoroasă 
colecţie de lucrări de referinţe: Enciclopedia Britanica, Enciclopedia Universalis, Oxford 
English Dictionary, Dictionaire Larousse, cât şi de titluri de publicaţii periodice străine: 
American Political Science Review, Perspectives on Politics, Dissent, Electoral Studies, Les 
Temps Modernes, dar şi  de reviste de specialitate româneşti : Sfera Politicii,  Studia 
Politica.Valoarea academică a colecţiilor stă în literatura de specialitate în limbile franceză şi 
engleză(care sprijină procesul didactic derulat de secţiile cu predare în limbi străine)provenită 
din donaţii din partea instituţiilor cu care biblioteca are strânse relaţii de colaborare: Agence 
Universitaire de la Francophonie, British Council, Institutul Francez, Institutul European, 
Institutul Diplomatic, Institutul de Cercetări Politice, Ministerul de Externe, dar şi din partea 
cadrelor didactice preocupate de creşterea patrimoniului informaţional al bibliotecii: Cristian 
Preda, Stelian Tănase, Daniel Barbu, Radu Carp, Alexandra Ionescu, Octavian Roske, Băluţă 
Ionela, Laurenţiu Vlad, Florin Ţurcanu, Alexandra Ghica, Damiana Oţoiu, Silvia Marton.  

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice îşi orientează activitatea în principal pe 
sprijinirea procesului de învăţământ şi cercetare prin furnizarea materialelor de studiu în 
format print şi digital, pe alfabetizarea informaţională a studenţilor din primul an şi asistarea 
lor în stagiile de practică info-documentară, pe furnizarea bibliografiilor la cerere şi a 
referinţelor online.  

Din luna mai a anului 2009, Biblioteca de Ştiinţe Politice găzduieşte Fondul Monica 
Lovinescu-Virgil Ierunca, o mică parte a bibliotecii de la Paris a impresionatelor 
personalităţi culturale. Fondul cuprinde lucrări în limba franceză ale unor scriitori precum: 
Helen Carrere D’Encuse, Alexandre Soljenitsyne, Raymond Aron, Raymond Boudon. În cele 
peste 1500 de volume din Fondul Lovinescu-Ierunca întâlnim serii complete ale marilor 
edituri franceze: Flamarion, Robert-Lafont, Albin Michel, Dalloz, Éditions de la Découverte, 
Edition du Seuil, Editions de Fallois, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales.  
  Prin valoarea info-documentară şi pedagogică a colecţiei de carte Biblioteca de 
Ştiinţe Politice este una din bibliotecile de literatură politică şi în special de literatură 
anticomunistă unice în Europa,  pusă în slujba cercetării universitare. 

http://www.bcub.ro/�


  

 

Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice a început informatizarea colecţiilor de 

documente în anul 2004, odată cu achiziţionarea softului intergat Alice versiunea 5.5. sub 

Windows XP.  

Instalat pe 6 staţii de lucru, din care trei pentru interogare în baza de date în cadrul sălii 

de lectură, două pentru catalogare, circulaţie şi rapoarte, şi unui destinat împrumutului la 

domiciliu, programul Alice asigură atât specialiştilor cât şi utilizatorilor săi funcţiile specifice 

ale unei structuri info-documentare şi de educaţie de nivel universitar.  

Alice 5.5 este structurat pe module care permit realizarea operaţiilor specifice de 

bibliotecă în manieră electronică. Intrarea în sistem se face pe baza unei parole distincte pentru 

fiecare bibliotecar, după care se accesează modulele de lucru prin dublu click pe etichetă. 

   FUNCŢIA DE INTEROGARE    
 

Oferă posibilitatea utilizatorilor de căuta resursele după criterii definite clar(autor, titlu, 

subiect), pe care mai apoi le pot salva sau imprima. Interogarea sistemului se poate face şi de la 

distanţă de pe web opac-ul BCU www.bcub.ro şi al Facultăţii de Ştiinţe Politice www.fspub.ro  

dar şi din sala de lectură a bibliotecii din catalogul opac. 

Căutarea în baza de date este realizată pornind din fereastra de afişare a modulelor, 

efectuând dublu click cu mouse-ul pe eticheta „Interogare”. La activare marcatorul din faţa 

cuvântului se colorează  verde. 

         

 

http://www.bcub.ro/�
http://www.fspub.ro/�


  

După apariţia ferestrei de căutare se va introduce operatorul după care se doreşte a se efectua 

căutarea.  Luăm spre exemplificare cuvântul :  „democraţie”.  

                       

Cu ajutorul tastei Enter, sau apăsând pe iconiţa alăturată  se va obţine lista 

lucrărilor care se încadrează în sintaxa  de căutare. 

   



  

Optăm, pentru interogarea după democraţie ca şi subiect şi cu ajutorul săgeţii  se va 

obţine lista lucrărilor existente. 

 

Înregistrările sunt afişate cu elementele de identificare specifice.  

Astfel, SL (element de locaţie) corespunde lucrărilor care sunt destinate studiului în 

sala de lectură iar CI indică localizarea la centrul de împrumut al bibliotecii.  

Lucrările care, din raţiuni de conservare, au fost aşezate în depozitul de carte, au primit 

indiactivul DE.  



  

Titlul dorit se va selecta cu mouse-ul după care se va continua procedura de căutare cu ajutorul 

săgeţii  .  

Dacă se va alege lucrarea Histoire de la Yugoslavie : de 1945 a nos jours,- se va da click pe 

aceasta,  se va merge mai departe cu săgeata şi se vor obţine următoarele detalii: 

Importanţa cea mai mare este dată de disponiblitatea resurselor, în cazul de faţă avem o carte 

localizată în sala de lectură, la domeniul 94/istore, având cota SL 120/94 figurând ca 

disponibilă. Aflăm astfel că resursa căutată are următorii parametri: 

1. Locaţie –SL - sală de lectură  

2. Cota I - 94–domeniul conform CZU. 

3. Număr de inventar prezent în câmpul Barcod.  

4. Status: Disponibil 



  

În cazul unei căutări după autor, procedura este similară, în câmpul de căutare se va introduce 

numele autorului : Barbu Daniel, click Enter pentru a se efectua căutarea. Se va afişa lista 

autorilor din seria literei B, efectuăm click pe numele autorului şi mergem mai departe cu 

săgeata, pentru a ajunge la lista lucrărilor. După cum se poate observa din fereastra de mai jos, 

softul Alice permite rafinarea căutărilor după titlu, autor, editură, cotă, barcod, pe care 

utilizatorul şi le poate bifa pentru a restrânge plaja datelor.  

 

 

Obţinem lista publicaţiilor autorului respectiv şi avem posibilitatea de a selecta un singur titlu 

pentru a vedea dacă este disponibil sau, putem lista bibliografia acestui autor aşa cum rezultă 

din baza de date.  



  

Exportul listei bibliografice a lucrărilor autorului Barbu Daniel se face apăsând butonul de 

imprimare  şi selectând din lista opţiunilor de export „Detailed Bibliography”-

bibliografie detaliată, şi calea de exportare: pe mail, pe ecran, la imprimanta, sub forma 

fişierului RTF etc.  

 

 

 



  

 

 



  

Catalogarea publicaţiilor monografice în Alice 5.5 
 

Catalogarea publicaţiilor este o tehnică standard care urmăreşte realizarea descrierii 

documentelor ce aparţin unei colecţii şi care presupune analiza formală şi de conţinut a 

acestora. În dicţionarele de specialitate este definită ca „proces de elaborare a descrierilor 

catalografice ale documentelor şi orânduirea lor conform unor principii standardizate, la care 

se adaugă administrarea catalogului.“1

 

 

 
În literatura biblioteconomică întâlnim următoarele tipuri de catalogare: 
 

 originară – procesul de creare a înregistrării bibliografice pentru prima dată . 

 prin copiere (partajată) – permite adaptarea descrierilor sau înregistrarilor bibliografice 

create prin catalogarea originară . 

 descriptivă – este acea parte a procesului de catalogare care se ocupă cu descrierea şi 

identificarea documentelor a înregistrarii informaţiilor, selecţia punctelor de acces. 

 pe subiecte – repartizarea indicilor de clasificare atribuiţi documentelor aparţinând unei 

biblioteci. 

 catalogare în publicare – procesul de descriere a publicaţiilor în timpul editării. 

 catalogare centralizată – este un proces de prelucrare ca urmare a centralizării unuia 

sau a mai multor procese tehnice, implicate în regăsirea rapidă şi utilizarea informaţiei 

dintr-un document.  

Descrierea bibliografică internaţională standard este alcatuită din „totalitatea regulilor 

standardizate care prezintă elementele şi succesiunea elementelor descrierii bibliografice a 

oricărui document precum şi simbolurile grafice care separă aceste elemente.”2

 

  

                                                 
1 Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării. Constanţa: Ex Ponto, 2001,  Vol 
1 : A-L. p. 107 
2 Ibidem., p. 176 



  

Înregistrarea bibliografică este alcătuită din date care se referă la document, la anumite 

elemente ale documentului(indice, cotă, vedeta principală) cât şi la informţiile pe care le 

conţine. 

 

 

Formatele de înregistrare sunt structuri bine definite de date, realizate pe baza unor standarde 

aprobate şi aplicate la nivel internaţional cu scopul realizării schimbului de date între sisteme.  

 

 

Un astfel de standard internaţional este ISBD(M). INTERNATIONAL STANDARD BOOK  

DESCRIPTION ISBD(M) „este un complex de norme şi reguli destinate redactării notiţei 

bibliografice complete a unei monografii, în scopul înregistrării şi regăsirii informaţiilor 

privitoare la carte şi la conţinutul acesteia.“3

 

 

ISBD cuprinde toate elementele bibliografice care alcătuiesc o monografie şi sunt structurate 

în opt zone: 

1. zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate ;  

2. zona ediţiei; 

3. (nu se foloseste pentru monografii ) 

4. zona datelor de publicare ;  

5. zona colaţiunii ; 

6. zona colecţiei ; 

7. zona notelor ; 

8. zona numărului standard şi a posibilităţilor de procurare ; 

 
Orice zonă are subzone, un sistem de punctuatie şi un simbol de intrare. (. - ) 
 
 
Ordinea elementelor bibliografice a fost stabilită conform stas-ului 12629/2-8

                                                 
3 Borcan, Ioana; Dumitrăşconiu, Constaţa. Metodologia de aplicare a normelor ISBD(M). Ediţia a II-a, Bucuresti : 
Editura Imprimex, 1994, p. 1 



  

Surse de informare  

ISBD stabileşte principalele surse de informare pentru fiecare zonă în parte  

• pentru zona 1 sursa principală este pagina de titlu sau substituientul acestuia ; 

• pentru zona 2 sursa principală este pagina de titlu sau verso şi căsuţa tipografică (colofon) ; 

• pentru zona 4 sursa principală este pagina de titlu şi substituentul acesteia ; 

• pentru zona 5 şi zona 6 sursa principală este documentul însuşi (paginaţia şi colecţia se iau 

de pe document); 

 

Zona 1 este zona titlului şi a menţiunilor de responsabilitate care cuprinde: 

• Titlul propriu-zis 

• Desemnarea generală a materialului (DGM) 

• Tilul paralel 

• Informaţiile la titlu 

• Menţiunea deresponsabilitate urmată de alte menţiuni 

 

Punctuaţia în cadrul zonei 1  

a) spaţiu egal spaţiu precede titlul paralel _= _. 

b) spaţiu două puncte spaţiu introduce informaţia la titlu _ : _  

c) prima menţiune de rsponsabilitate este specificată prin  spaţiu bară oblică spaţiu _ / _ 

d) menţiunile următoare de responsabilitate vor fi precedate de _ ; _ 

  

 

 Titlul propriu-zis sau principal este evidenţiat pe publicaţie prin fonturi speciale, face de 

regulă referire la conţinutul lucrării, şi trebuie transcris aşa cum apare pe pagina de titlu. Titlurile 

formate din abrevieri sau nume de autori sau personalităţi se redau cum apar. La fel se va proceda 

cu ciferele sau formulele stiinţifice atunci când constituie parte din titlu.  

  

 

 



  

 Titlul paralel este varianta într-o limbă străină a titlului propriu-zis, de care se va lega cu 

spaţiu egal spaţiu. În cazul în care acesta nu este prezent pe pagina de titlu se va indica în câmpul 

notelor. 

   
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Băluţă, Ionela ; Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa ; Ungureanu, Mihai-Răzvan 
Social Behavior and Family Strategies in the Balkans (16th - 20th Centuries) = 
Comportaments sociaux et strategies familiales dans les Balkans (XVIe – Xxe siecles) : 
actes du colloque international 9-10, juin 2006 New Europe College Bucharest. / vol. coord. par 
: Ionela Băluţă, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Mihai-Răzvan Ungureanu.- Bucureşti : New 
Europe College, 2008 ISBN 9738830424 
                         

     Abelard, Pierre 
   Etica sau Cartea intitulată Cunoaşte-te pe tine însuti = Ethica sau Liber dictus Scito 
te ipsum 
  Bucureşti : Paideia, 2003 
 
    Bolivar, Simon 
  Discursuri şi proclamaţii = Discursos y proclamas 
  Bucureşti : Lider, 2005 
               



  

 Titlul alternativ face parte din titlul propriu-zis, fiind legat de cele mai multe ori prin 

particula „sau”3

    

.  

 
 În cadrul programului Alice procedura propriu-zisă de catalogare se realizează astfel: se 

selectează directorul Management din lista modulelor sistemului care cuprinde Catalogare rapidă 

şi Catalogare.  

Dublu click pe modulul Catalogare  va conduce în macheta de înregistrare carte.  

  

 

Făcând click cu mouse-ul pe butonul  se va  deschide fereastra de editare.  

 

 

             

Se tastează în eticheta Titlu - titlul exact al publicaţiei, respectându-se regulile de 

catalogare.  

                                                 
3 Ibidem, p. 27 



  

 

Exemplul prezent: The borders of Europe : an international symposium 

    
 

După introducerea titlului se va verifica dacă publicaţia a mai fost introdusă în sistem. Dacă 

avem de a face cu o lucrare care există, va fi  validată cu ajutorul butonului  . 

 

 

Pentru o ediţie diferită se va crea o înregistrare nouă. 

 

 

Pentru documentele necatalogate, după introducerea tilului, se va activa câmpul de editare, 

apăsând tasta pentru definirea noii resurse .  

 

 

 



  

 

 

 Informaţiile la titlu explică titlul unui document cu care sunt în relaţie directă. Sunt 

de regulă cunoscute sub numele de subtitluri şi se introduc prin spaţiu două puncte spaţiu _:_ .  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vezi alte exemplificări în Anexa 1 – Informaţii la titlu 

 

 

 

 

 

Angelescu, Coralia ; Ciucur, Dumitru ; Popescu, Constantin 
         
Economie : teste grilă : admitere 2008 / 
coord. Coralia Angelescu, Dumitru Ciucur, 
Constantin Popescu, Dorel Ailenei, Cristian 
Socol, Mihaela Hrisanta Dobre, Paul Zugravu.- 
Bucureşti : Editura ASE, 2007. ISBN 
9735949945 

 
Fabian, Francoise 

Le temps et rien d'autre : memoires [Carte 
straină] / Francoise Fabian ; avec la 
collaboration de Philippe Rege .- Paris : 
Fayard, 2006 
ISBN 2213625898 

 
Irinescu, Teodora ; Ionita, Cristina 

Uniunea europeana ieri si azi : enciclopedie 
/ Teodora Irinescu, Cristina Ionita .- Iasi : Casa 
Editoriala Demiurg, 2007 
ISBN 9731520285 

 



  

 

Câmpul DGM se referă la desemnarea generală a materialului care defineşte tipul 

resursei aflată în curs de catalogare: se va  poziţiona mouse-ul pe cursor şi se va selecta cea care 

satisface perfect criteriul dat: carte românească, carte străină, casetă video, CD-ROM, fişier, 

periodic românesc, periodic străin.  

În situaţia aceasta, DGM va fi:  „carte românească.“ 

 

 
 

 

Pasul următor-introducerea menţiunii de responsabilitate, persoanele sau colectivităţile 

care au contribuit la apariţia lucrării; ne referim la traducători, editori, prefaţatori sau ilustratori. 

 

Menţiunile de responsabilitate principale se introduc prin spaţiu bară oblică spaţiu _ / _ iar  
menţiunile de responsabilitate secundare care sunt introduse prin spaţiu punct şi virgulă spaţiu _ ;_.  
 

 

 



  

 

Exemplificări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnette, Paul  
    La grande Europe [Carte straina] / ed. par Paul 
    Magnette.- Bruxelles : Editions de l'Universite de 
    Bruxelles, 2004 
    ISBN 2800413328 
 

Sturdza, Mihai Dimitrie 
    Familiile boieresti din Moldova si Tara Romaneasca 
    :enciclopedie istorica, genealogica si biografica / 
    coord. si coautor: Mihai Dim. Sturdza.- Bucureşti : 
    Simetria, 2004-   
Vlad, Laurentiu  
    Conservatorismul romanesc : concepte , idei,  
    programe /antologie, pref., note introd., bibliogr. si 
    indici de Laurentiu Vlad.- Bucureşti : Nemira, 2006. 
    ISBN 9735698021 
     

Aries, Philippe  ; Duby, Georges  
    Histoire de la vie privee [Carte straina] / sous la 
    dir. de Philippe Aries et de Georges Duby.- Paris : 
    Editions de Seuil, 1985- 
    ISBN 2020089874 
 Barbu, Daniel  
    FIREA romanilor / vol. coord. de Daniel Barbu.- 
    Bucureşti : Nemira, 2000 
    ISBN 973-569-397-6 
Carp, Radu; Sandru, Simona 
    Legislatia privind protectia datelor cu caracter 
    personal : actualizat ianuarie 2005 / ed. ingrijita de 
    Radu Carp si Simona Sandru.- Bucureşti : All Beck,
    2005.  
    ISBN 9736555283  
Elster, Jon  
    Retribution and reparation in the transition to 
    democracy [Carte straina] / ed. by Jon Elster.- 
    Cambridge University Press ; Cambridge, 2006 
    ISBN 0521829739 
 Magnette, Paul  
    La grande Europe [Carte straina] / ed. par Paul 
    Magnette.- Bruxelles : Editions de l'Universite de 
    Bruxelles, 2004 
    ISBN 2800413328 
     

 



  

 

Ţinând cont de datele de pe pagina de titlu, întotdeauna menţiunea de autor va fi prima 

menţiune de responsabilitate, căreia îi vor urma celelalte menţiuni în ordinea în care apar.  

 

Exemplificare:  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Vallaud, Dominique 
Dictionar istoric / Dominique Vallaud ; 
trad. Nicolae Sarambei.- Bucureşti : 
Editura Artemis, 2008 
ISBN 9735661640 

 

 
Malia, Martin Edward 

History's Locomotives : revolutions and the 
making of the modern world [Carte straină] 
/ Martin Malia ; edited and with a foreword 
by Terence Emmos.- New Haven 
London : Yale University Press, 2007 
ISBN 0300113919 

 

Mink, Georges ; Neumayer, Laure 
L'Europe et ses passés douloureux [Carte 
straină] /sous la direction de Georges 
Mink et Laure Neumayer ; avec la 
collaboration de Pascal Bonnard.- Paris : 
La Decouverte, 2007 
ISBN 2707151971 

 
 
 
Boussaguet, Laurie ; Jacquot, Sophie ; Ravinet, Pauline 

Dictionnaire des politiques publiques 
[Carte straină] / sous la dir. de Laurie 
Boussaguet, Sophie Jacquot, Pauline 
Ravinet ; pref. de Pierre Muller.- Paris : 
Presses de Sciences Po, 2006 
ISBN 2724609484 
 

 

 

 

 



  

Persoanele care au avut mai multe contribuţii la elaborarea publicaţiei şi care apar alături de 

alte persoane, vor fi nominalizate în cadrul fiecărei responsabilităţi împreună cu calitatea pe care 

au avut-o. 

 

Exemplificare :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

Nadal, Emmanuel ; Marty, Marianne ; Thiriot, Celine  
         Faire de la politique comparee : les terrains du 

comparatisme [Carte straină] / ouvrage coordonne 
par Emmanuel Nadal , Marianne Marty et 
Celine Thiriot avec la colaboration de Daniel-
Louis Seiler.- Paris : Karthala, 2005 
ISBN 2845866933 

 
 
Schmitt, Carl 

Teologia politică / Carl Schmitt ; trad. şi note de 
Lavinia Stan şi Lucian Turcescu ; postf. de Gh. 
Vlăduţescu.- Bucureşti : Editura Universal Dalsi, 
1996 
ISBN 9739166512 

 
 
 
Angelescu, Coralia ; Ciucur, Dumitru ; Popescu, Constantin 

Economie : teste grilă : admitere 2008 / coord. 
Coralia Angelescu, Dumitru Ciucur, Constantin 
Popescu, Dorel Ailenei, Cristian Socol, Mihaela 
Hrisanta Dobre, Paul Zugravu .- Bucureşti : 
Editura ASE, 2007 
ISBN 9735949945 



  

          Persoanele care au funcţii diferite la elaborarea lucrării respective se vor menţiona ca 

responsabilităţi diferite. 

 
 
Macpherson, C. B. 

La théorie politique de l'individualisme possessif : de 
Hobbes a Locke [Carte straină] / C. B. Macpherson ; 
trad. de l'anglais par Michel Fuchs ; postf. de 
Patrick Savidan.- Paris : Gallimard, 2004 
ISBN 207031667X 

  
 
 
 
 Vezi exemplificări la Anexa 2. Menţiuni de responsabilitate. 

 

Întâlnim situaţii diferite în procesul de catalogare, când documentul este realizat de unul 

sau mai mulţi autori persoane fizice sau de unul sau mulţi autori colectivitate. 

 

 

 

           Autorul persoană fizică este principalul responsabil de crearea conţinutului intelectual 

sau artistic al lucrării. Se descriu la autor persoană fizică lucrările care au  
 1-3 autori persoane fizice, în acest caz intrarea se face la primul autor; 

 mai mulţi autori din care unul are o contribuţie preponderentă; 

 un autor neindicat pe publicaţie care a fost identificat în conţinut;  

 vedeta uniformă se stabileşte pe bază numelui real, a pseudonimului, a titlului nobiliar, a 

poreclei. 

 

 

 

 

 

 



  

 Pentru Nume de familie compuse intrarea se face la elementul prin care persoana este mai 

cunoscută iar dacă respectivul nume este compus cu cratimă intrarea se face pe la primul element.  

Mappes-Niediek, Norbert 
  Mafia din Balcani : state aflate în puterea crimei - o primejdie pentru Europa 
  Bucureşti : Vivaldi, 2005 
 
Barret-Kriegel, Blandine 
  L'Etat et les esclaves : réflexions pour l'histoire des Etats 
  Paris : Editions Payot, 1989 

 

 În cazul Numelor compuse cu prefixe intrarea se face pe la prefix.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Van Dam, Denise 

    Wallonie Flandre : des regards croisses. 

Bruxelles : DeBoek Universite Presses Universitaire de Namur, 2002 

 
Del Castillo, Michel 
  Le manege espagnol : roman [ Carte străină] 
  Paris : Editions du Seuil, 1988 
 
 Del Vecchio, Giorgio 
  Lectii de filosofie juridică 
  Bucureşti : Editura Europa Nova, 
 
Du Montcel, Henri Tezenas 
  L'Universite : peut mieux faire [Carte străină] 
  Paris : Editions du Seuil, 1985 
 
 
Al-Qaradawi, Yusuf 
  Permis si interzis in Islam 
  Ed a 2-a Bucureşti : Editura Islam, 2003 
 
 
Bertier De Sauvigny, Guillaume de 
  Chateaubriand homme d'Etat [Carte străină] 
  Saint Malo: Editions Cristel, 2001 
 

    



  

 
 

 

 

 

După durata existenţei, avem autori colectivi:  

 

  cu caracter permanent (autorităţi, administraţie, stat, organizaţii militare organizaţii 

politice, instituţii şi întreprinderi cu caracter economic, societăţi, asociaţii academice), 

autori colectivi. 

 

 

 cu caracter temporar (conferinţe, simpozioane, expoziţii) iar dacă analizăm apartenenţa, 

întâlnim autori colectivi internaţionali şi autori colectivi naţionali.  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
Exemplificare:  
 
Autor colectiv naţional cu caracter permanent 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Institutul Naţional de Statistică 
  Anuarul statistic al României [Periodic romanesc] 
Bucureşti : Institutul Naţional de Statistica, 2001- 
 
 Institutul Roman de Istorie Recentă 
    Holocaustul evreilor romani : din mărturiile supravieţuitorilor 
Iaşi : Polirom, 2004 

 
 Institutul Roman pentru Drepturile Omului 
   Drepturile copilului si tânărului 
 Bucureşti : Institutul Roman pentru Drepturile Omului, 1998 
  
 
Ministerul Apararii Nationale - Statul Major General. Centrul de Studii Strategice de 
Securitate 
  Romania - NATO : 1990-2002 
  Bucureşti : Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 2002 
 
 
Ministerul Educatiei si Invatamîntului 
  Constitutia Republicii Socialiste Romania : cunostinte despre stat si drept : manual 
pentru clasa a VII-a 
  Bucureşti : Editura Didactica si Pedagocica, 1987 
 
 
 Ministerul Justitiei. Romania 
  Colectie de legi, decrete. hotariri si alte acte normative : 1968 : 1 noiembrie - 31 
decembrie 
  Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1970- 
 
 
Ministry of Public Information 
  Romania your business partner: 2003 
  Bucureşti : Ministry of Public Information, 2003 
 



  

 
Autor colectiv internaţional cu caracter permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipurile de documente care se descriu la autor colectiv sunt: publicaţiile oficiale (programe, 

dări de seamă, constituţii, legi, decrete), programele partidelor politice, statutele, tezele, procesele 

verbale, publicaţiile informative, titlul acestora începând cu termeni generici: program, dare de 

seamă, decizie.  

 

Dacă o colectivitate apare pe pagina de titlu şi are un rol determinant în apariţia publicaţiei 

atunci,  aceasta va fi notată ca şi menţiune de responsabiliate. 

 

După introducerea primului autor colectiv al lucrării, se va verifica existenţa acestuia în 

lista de termeni de autoritate şi dacă există, va fi validat cu tasta .  

Dacă acest autor nu este prezent în lista lucrărilor va fi creat cu ajutorul iconiţei pentru 

înregistrări noi . 

 

 La fel se va proceda şi cu autorii colectivitate. 

 

 

 

Comisia Europeană 
  Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2007 
  Luxemburg : Oficiul pentru Publicatii Oficiale ale Comunitatilor Europene, 2008 
 
 
Comite International de la Croix-Rouge. Geneve 
  Les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ; Les 
resolutions de la Conference Diplomatique ; 
  Extraits de l'Acte final de la Conference Diplomatique [Carte străină] 
  Geneve : Comite International de la Croix-Rouge, 1977 
 

 



  

  

 Zona 2, zona ediţiei cuprinde menţiunea de ediţie, menţiunea paralelă de ediţie, menţiunea 

suplimentară de ediţie şi alte menţiuni care fac referire la aceasta. Punctuaţia specifică acestei zone 

este punct spaţiu linie spaţiu . -  

Menţiunea de ediţie se scrie totdeauna cu cifre arabe. 
 
 
 

 

Punctuaţia folosită 

Punct spaţiu linie spaţiu introduce zona editiei . -  

Saţiu bară oblică spaţiu precede prima menţiune de responsabilitate referitoare la editie /  

Virgula spaţiu precede menţiunea suplimentară de editie ,  

Spaţiu egal spaţiu precede menţiunea paralela de editie = 

Sursele de informare pentru zona ediţiei sunt pagina de titlu şi căsuţa tipografică.  

Menţionarea ediţiei se face prescurtat : 

. – Ed. a 2-a, sau Ed a 3-a rev. şi adăugită.  

 
 
 
Atunci când nu există informaţii despre ediţie şi nici informaţii suplimentare la ediţie se va trece la 
câmpul Editură.  
 

Dacă aceasta există în bază, va fi preluată cu ajutorul butonului de validare,  însoţită de 
locul publicării. 
 
 
 
 
 

Dacă nu există, se va crea cu ajutorul iconiţei   câmp în care se va meţiona numele editurii, 
se va coborî cu mouse-ul sub acest câmp, se va trece locul de editare, apoi se va salva înregistrarea. 
 
 
 
 



  

Exemplificare : menţiune de ediţie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplificare: menţiune suplimentară de ediţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Titlu : Deontologia funcţiei publice 
 Statement Resp. : Ivan Vasile Ivanoff 
 Autori/Nume : Ivanoff, Ivan Vasile 
 Editie : Ed. a 2-a rev. 
 
 
Titlu : La theorie des jeux 
 Statement Resp. : Gael Giraud 
 Autori/Nume : Giraud, Gael 
 Editie : 2-eme corrigee. 
 Editura : Paris : Flammarion, 2004 
 Physical Descr : 318 p. : tab. ; 18 cm. 
 Serial : Champs. Université : économie 
 

Titlu : În lupta cu statul : amintiri 1914-1933 
 Statement Resp. : Sebastian Haffner ; trad.din lb. germana de Reiner Wilhelm ; cu o 
observatie preliminara la editia de buzunar si o postfata la istoricul editiei de Oliver Pretzel. 
 
 Autori/Nume : Haffner, Sebastian 
Addition. Ed. : cu o observatie preliminara la editia de buzunar şi o postfaţă la 

istoricul  editiei de Olivier Pretzel 
 



  

     Zona 4 zona datelor de publicare include locul de publicare, editura, funcţiile  

editoriale, data publicării documentului. Anul publicării se completează aşa cum apare pe 

pagina de titlu, cu cifre arabe sau cifre romane. Dacă anul este menţionat cu cifre romane, acestea 

se vor pune între paranteze.  

 

 

Punctuaţia folosită:  

 

. – precede zona datelor de publicare ; 

; introduce următoarele locuri de publicare ; 

: introduce numele editorului ; 

, precede data publicării ; 

 
 
Parantezele drepte [ ] includ datele de apariţie incerte, sau menţiunile  
Sine loco- [s.l.]  
Sine nomine - [s.n] 
Sine anno - [s.a] 

 
 
De regulă, introducerea datelor în câmp se face sub forma : 

 
. – LOC: EDITURĂ, AN  

 
 
 . - Bucureşti: Editura Univers, 1996 

 
 

 Locul de publicare va fi întotdeauna transcris aşa cum apare pe publicaţie.  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Exemplificare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul propriu-zis al seriei se transcrie aşa cum figurează pe publicaţie, în limba paginii de titlu.4

                                                 
4 Borcan, Ioana; Dumitrăşconiu, Constaţa . Op. cit., p. 68 

  

Titlu : Ingineria constituţională comparată : structuri, stimulente şi rezultate 
 Statement Resp. : Giovani Sartori 
 Autori/Nume : Sartori, Giovanni 
 Editie : Ed a 2-a rev. 
Editura            : Bucureşti : Ars Docendi, 2006 

 
 Titlu : La fin de L'exotisme : essais d'anthropologie critique 
 Statement Resp. : Alban Bensa 
 Autori/Nume : Bensa, Alban 
 Editura : Toulouse : Anacharsis Editions, 2006 
 Physical Descr : 368 p. ; 20 cm. 
  
Titlu : La politique de Machiavel : art de la guerre ou art de la paix? 
 Statement Resp. : Cristina Ion 
 Autori/Nume : Ion, Cristina 
 Editura : Bucureşti : Editura Academiei Romane, 2008 
 Physical Descr : 256 p. ; 24 cm. 
 
 Titlu : La renaissance culturelle juive en Europe centrale et orientale, 1897-
1930 : langue, litterature et construction nationale 
 Statement Resp. : Delphine Bachtel 
 Autori/Nume : Bechtel, Delphine 
 Editura : Paris : Editions Belin, 2001 
Physical Descr    :  320 p. ; 22 cm. 

 
Titlu : La République de Weimar : années de crise de la modernité 
 Statement Resp. : Detlev J. K. Peukert ; trad. de l'allemand par Paul Kessler 
 Autori/Nume : Peukert, Detlev J. K. 
 Editura : [Paris] : Aubier, 1995 
 
Titlu : La Sociologie 
 Statement Resp. : Patrick Champagne 
 Autori/Nume : Champagne, Patrick 
 Editura : Toulouse : Milan, 1998 
 Physical Descr : 64 p., 18 cm. 
 



  

    Zona 5 a colaţiunii sau zona descrierii fizice include desemnarea specifică a 

materialului, menţionarea ilustraţiilor, formatul şi materialul însotitor. Numerotarea se face până 

la căsuţa tipografică. Formatul este dat de înălţimea lucrării şi se redă în centimetri. Pentru această 

zonă se utilizează limba ţării în care se află biblioteca. Introducerea datelor în câmp se face în 

general astfel:  

Ex  .- 188p ; 22cm 

Ex  .- 188p : il ; 22 cm.  

Punctuaţia folosită  

. - Punct spaţiu linie introduce zona  

: Două puncte preced menţiunea generală a ilustraţiilor  

; Punctul şi virgula preced formatul 

+ Plus precede menţionarea materialului însoţitor.  

Paginile prefeţelor sau ale introducerilor care sunt numerotate cu cifre romane se vor menţiona 

primele urmate de virgulă  şi apoi se va nota paginaţia cu cifre arabe.  

Ex: XXX, 105 p.  

 

În cazul pubilicaţiilor în volume se vor nota volumele dacă se cunoaşte numărul acestora . 

Dacă lucrările conţin grafice , hărţi, diagrame , tabele se vor nota după numărul de pagini , separate 

de spaţiu două puncte spaţiu _;_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu : Learning common agricultural policy 
Statement Resp. : Raluca Andreea Ion 
Autori/Nume : Ion, Raluca Andreea 
Editura : Bucureşti : Editura ASE, 2007 
Physical Descr   :   194 p. : fig. ; 24 cm 
 
  



  

Când lipsesc ilustraţiile se notează direct formatul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dacă se va cataloga o lucrare cu material însoţitor în zona 5 structura descrierii va fi următoarea: 

paginaţia : figuri, tabele ; format + material însoţitor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Zona 6 sau zona seriei/colecţiei are în structură titlul propriu-zis al seriei, informaţiile 

referitoare la serie menţiunile de responsabilitate referitoare la serie, şi ISSN-ul seriei(când este 

prezent). 

Punctuaţia folosită  

.- introduce zona  

( ) include seria = introduce titlurile paralele ale seriei sau subseriei 

 : precede informaţiile referitoare la titlul seriei sau al subseriei 

, precede ISSN-ul subseriei  

; introduce numerotarea în cadrul seriei  

. precede titlul subseriei  

Ex: (Relaţii Publice) 

 
 

Titlu : Managementul organizaţiei 
 Statement Resp. : Cibela Neagu, Mircea Udrescu 
 Autori/Nume : Neagu, Cibela ; Udrescu, Mircea 
 Editura : Bucureşti : Tritonic, 2008  
Physical Descr    :   390 p. : fig., tab. ; 24 cm  + CD 

Titlu : Le dossier Kadaré 
 Statement Resp. : Shaban Sinani. Suivi de La vérité des souterrains ; 
Ismaël Kadaré avec Stéphane Courtois ; traduit de l'albanais par Tedi 
Papavrami 
 Autori/Nume : Sinani, Shaban 
 Editura : Paris : Odile Jacob, 2007 
 Physical Descr : 208 p. ; 22 cm. 
  



  

Exemplificare:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu : At home there's only speaking in a whisper : file and diary recording 
the late years of the romanian dictatorship 
 Statement Resp. : Stelian, Tanase ; trad. Sorana Corneanu 
 Autori/Nume : Tanase, Stelian ; Corneanu, Sorana (trad.) 
 Editura : New York : Columbia University Press, 2007 
 Physical Descr : 319 p. ; 22 cm 
 Serial : East European Monographs ; 704 
 
 Titlu : Cruciada Islamului 
 Statement Resp. : Cristian Barna ; pref. de Serban Cioculescu. 
 Autori/Nume : Barna, Cristian 
 Editura : Bucureşti : Top Form, 2007 
 Physical Descr : 191p. ; 21cm. 
Serial : GeoPolitica 
 
 
Titlu : Democratizarea : o introducere critica 
 Statement Resp. : Jean Grugel 
 Autori/Nume : Grugel, Jean 
 Editura : Iasi : Polirom, 2008 
 Physical Descr : 271 p. ; 24 cm 
 Serial : Collegium. Ştiinte politice  
 
 
 Titlu : Incotro duce istoria Romaniei 
 Statement Resp. : Traian Ungureanu 
 Autori/Nume : Ungureanu, Traian 
 Editura : Bucureşti : Humanitas, 2008 
 Physical Descr : 188 p. ; 20 cm. 
 Serial : Seriile de autor Humanitas 
 
 Titlu : Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana: provocari si perspective 
 Statement Resp. : coord.: Simion Costea, Maria Costea ; pref. de Adrian Liviu Ivan 
 Autori/Nume : Costea, Simion ; Ivan, Adrian Liviu  
 Editura : Iasi : Institutul European, 2007 
 Physical Descr : 194p. : tab. ; 21cm. 
 Serial : Studii europene ; 6 
 
 



  

 Zona 7 sau zona notelor conţine informaţii despre elemente ale descrierii fizice sau de 

conţinut.  

Există note care fac referire la fiecare zonă ISBN în parte, şi se introduc cu punct spaţiu linie. 

 
Exemplificare:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu : Mari ganditori politici : de la Socrate până astăzi 
 Statement Resp. : editori: Davis Boucher şi Paul Kelly 
 Autori/Nume : Boucher, David ; Kelly, Paul 
 Editura : Bucureşti : Editura ALL, 2008 
 Physical Descr : 502 p. ; 25 cm. 
 Descriptori CZU : 14(100) ; 32.01 
 Note : Conţine bibliogr. si index. 
 
 
Titlu : Onoare şi glorie : exilul militar romanesc şi Campania din 
Est : (22 iunie 1941 - 23 august 1944) 
 Statement Resp. : editie de Luminita Banu, Dumitru Dobre, Iulian Mînzu ; red.: 
Viorel Gh. Speteanu 
 Autori/Nume : Banu, Luminita ; Dobre, Dumitru ; Manzu, Iulian 
 Editura : Bucureşti : Editura Fundatiei Culturale Gheorghe Marin 
Speteanu, 2008 
 Physical Descr : 403 p. : fotogr., h. ; 21 cm 
 Serial : Colectia Documente 
 Note : Inaintea tit.: Institutul National pentru Memoria Exilului   

Românesc.  Contine index. 
 
 
Titlu : Politologie 
 Statement Resp. : Raisa Radu 
 Autori/Nume : Radu, Raisa 
 Editie : Ed. a 2-a, rev. 
 Editura : Bucureşti : Editura ASE, 2008 
 Physical Descr : 256 p. ; 21 cm. 
 Note : Inaintea tit.: Academia de Studii Economice din Bucureşti. 
   Contine bibliogr. 
 
    



  

Catalogarea lucrărilor într-un singur volum  

 

 

Se selectează directorul Management din lista modulelor sistemului care cuprinde 

Catalogare rapidă şi Catalogare.  

Dublu click pe modulul Catalogare   conduce în macheta de înregistrare carte.  

  

Făcând click cu mouse-ul pe butonul pentru etichetă nouă   se deschide  fereastra 

de editare  

Am ca ales spre exemplu  lucrarea : 

 

   

 

 

 

 

 
 



  

Analizăm sursele de informare pentru zona titlului şi  tastăm în etichetă titlul: 

The borders of Europe 

După introducerea titlului se va verifica dacă publicaţia a mai fost introdusă în sistem.  

Dacă avem de a face cu o lucrare care există aceasta va fi validată cu ajutorul butonului  de 

validare  .  

Dacă lucrarea există şi ediţiile coincid se vor adăuga elementele noi. Dacă nu coincid 

ediţiile va trebui să creăm o nouă înregistrare. 

    
Titlul „The borders of Europe“ este însoţit de informaţia la titlu : an international 

symposium 

În cele mai multe situaţii, informaţiile la titlu sunt prezente după titlul propriu-zis. 

Informaţia la titlu „an international symposium“-simpozion internaţional - face referire la 

conţinut (include lucrări prezentate în cadrul sesiunilor.) 

 

 

 

 



  

 

Întrucât lucrarea a apărut în România cîmpul DGM se va selecta:  „carte românească.“ 

  

Menţiunile de responsabilitate(persoanele sau colectivităţile care au contribuit la apariţia lucrării) 

sunt: „Lucian Boia Anca Oroveanu with the assistance of Adriana Speteanu“ 

 

La completarea câmpului dedicat autorului,  întâlnim situaţii diferite în procesul de catalogare, 

când documentul este realizat de unul sau mai mulţi autori persoane fizice sau de unul sau mulţi 

autori colectivitate. 

 La această resursă autorii  sunt prezenţi pe prima pagină:  

       Centre of the History of the Imaginary 

New Europe College 

Goethe Institute of Bucharest  

 După introducerea primului autor colectiv al lucrării, Goethe Institute of 

Bucharest se va verifica existenţa acestuia în lista de termeni de autoritate şi dacă există, se va 

valida cu  butonul  . 

 



  

Dacă autorul nu este prezent în lista lucrărilor se va crea, cu ajutorul iconiţei pentru 

înregistrări noi .  

 

Al doilea autor este tot unul colectiv, pentru care paşii de introducere vor similari cu cei 

efectuaţi la primul titlu.  Deosebirea va fi că New Europe College fiind prezent în listă va trebui  

preluat cu butonul de validare  şi introdus automat. 

 

 
  Lucrarea este apărută la Editura Universităţii din Bucureşti, pe care o introducem şi pe 
care o verificăm în listă. 

 
 

  Întrucât aceasta există, o preluăm cu ajutorul butonului de validare,  însoţită de 
locul publicării. 
 

 

 Dacă nu există va fi creat cu ajutorul iconiţei  , se va menţiona numele editurii şi 
locul de editare după care se va salva înregistrarea. 
 
 
 
Editura Universităţii din Bucureşti ; Bucureşti  



  

 
 

Cartea a aparut în anul 2007 care se va scrie în câmpul destinat anului. 

 

Pentru datele aferente câmpului Descriere fizică se va introduce paginaţia urmată de format dacă 

nu există alte elemente 275p. ; 21cm. 



  

 
În situaţia prezentă avem note referitoare la conţinutul publicaţiei (cuprins) 

 

 

 

 



  

 

După analiza de conţinut a publicaţiei, în câmpul destinat CZU se va introduce indicele de 

clasificare zecimală.  

 
 

 

În zona „Topic” se va selecta codul care identifică persoana care a făcut descrierea lucrării 

respective.   

Se va continua înregistrarea publicaţiei deschizând o nouă etichetă nou pentru a introduce 

alte elemente de identificare barcod, număr de inventar, locaţia publicaţiei şi eventuale comentarii 

care pot fi necesare pentru utilizator.  

         



  

      
 

Barcodul se va introduce sub forma 00 + nr. inventar şi este unic pentru fiecare unitate în parte.  

Pentru introducerea acestuia va fi nevoie să se deschidă un câmp de înregistrare nou cu ajutorul 

butonului .  

  



  

 
Locaţia va fi completată cu elementele de identificare specifice, în situaţia de faţă SL (sala de 

lectură), CI (centrul de împrumut), DE(depozit).  

 
 



  

Exemplu: Contemporary security studies 

 
 

 

Menţionarea ediţiei : în formă 
prescurtată 2nd ed. 

Menţiunea de responsabilitate:  
reflectă contribuţia şi calitatea 
la apariţia cărţii. Acest volum 
este editat de Alan Collins 

Câmpul editură conţine 
editura care va fi validată 
sau permite definirea noii 
edituri şi a locului de editare. 

Desemnarea generală a 
materialului: 
Carte străină 

Titlul : se va introduce aşa cum 
este prezent pe publicaţie 
 

Se introduce paginaţia cu cifre 
romane, urmată de virgulă şi 
apoi paginaţia cu cifre arabe. 
Graficele şi tabelele se vor 
introduce cu două puncte iar 
formatul va fi introdus cu 
punct şi virgulă.   

Numărul standard se va 
introduce fără spaţii. 

Câmpul de cotă a 
publicaţiei III 2841 

Câmpul CZU conţine deopotrivă descriptorii 
cât şi clasificarea zecimală a publicaţiei.   
327- Relaţii internaţionale. Politică 
internaţională. Politică externă.  
327.56-Reducerea tensiunii. Reglementarea 
conflictelor internaţionale. 
075.8-Indice auxiliar de formă –manual 

Câmpul - Note conţine 
referiri la elementele de 
descriere sau conţinut. 



  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status-ul indică starea 
documentului: casat, 
catalogat 

Un barcod incorect se 
poate reintroduce cu 
ajutorul butonului 
schimbă Numărul de inventar al 

exemplarului se va introduce sub 
forma 0 + inventar Locaţia : DE- 

depozit 



  

 
CLASIFICAREA     ŞI    INDEXAREA     PUBLICAŢIILOR 

 
Clasificarea Zecimală Universală reflectă sub forma unor coduri toate cunostinţele umane, 

permiţând gruparea logică a tuturor referinţelor privitoare la un subiect. Este structurată în 10 mari 

clase notate cu cifre de la 0-9 fiecare din aceste cifre se divide în 10 subdiviziuni sau subclase cu 

două cifre, fiecare subdiviziune în alte diviziuni cu trei cifre s.a.m.d. după principiul derivării de la 

general la particular.  

CLASELE ZECIMALE: 
0-Generalităţi 
1-Filosofie  
2-Religie. Teologie 
3-Ştiinte sociale  
……………. 
5-Matematică. Ştiinte naturale  
6-Ştiinte aplicate . Medicină Tehnică  
7-Artă. Arhitectura. Muzica. Jocuri. Sport  
8-Literatură .Lingvistică  
9-Geografie. Istorie  

 
SEMNE ŞI  SIMBOLURI ÎN CZU:   

+        semn de adăugire, folosit în cazul în care un document tratează două subdiviziuni sau 

două concepte în mod egal; 

/            semn de extensie corespunzător unor indici consecutivi;  

:            semn de relaţie;  

::           semn de relaţie ireversibilă;  

.            separă grupele de trei cifre ale indicelui;  

.0      indice analitic care arată aspectul sub care se prezintă subiectul;  

.00    indice de punct de vedere, arată din ce punct de vedere este tratat subiectul;  

…      indică posibilităţile suplimentare de subdivizare a unui indice;  

,            semn de sinteză, se foloseşte în clasa 54; 



  

 
TIPURI DE INDICI  

 Indici principali – sunt echivalenţi celor 10 clase CZU şi   exprimă concepte de bază fără a 

reda caracteristicile unui document. 

  Indici auxiliari 

 comuni (generali) se găsesc înaintea tabelelor auxiliare. Permit gruparea altor indici 

exprimând caracterul pe care îl găsim în conţinutul şi  forma documentului.  

 analitici (speciali)  simbolizează aspectele comune care se repetă constant în cadrul 

unui domeniu limitat de cunoştinţe; sunt menţionaţi în tabele principale de clasificare la 

începutul clasei sau subclasei fiind marcaţi printr-o bară verticală îngroşată la marginea 

coloanei respective.  

 Indicii analitici « . 0 » 
• se află la sfârşitul indicelui principal şi se aplică la o noţiune şi  la toate 

subdiviziunile ei;   

 Indicii analitici cu liniuţă  
• sunt bine individualizaţi şi marchează genurile literare la clasa 8.  

Indicii auxiliari comuni  se aplică la oricare din indicii principali din clasele 0/9 fiind precedaţi 

sau urmaţi de semne speciale care îl diferenţiază de indicele principal.  

La conţinutul documentului se referă : 

 indicele auxiliar de loc; 

 indicele auxiliar de rasă;  

 indicele auxiliar de timp; 

 indicele auxiliar de punct de vedere; 

La forma de prezentare a documentului se referă : 

 indicele auxiliar de limbă;  

 indicele auxiliar de formă; 



  

Simboluri utilizate: 

= indice auxiliar de limbă şi  rasă - arată limba sau forma lingvistică a documentului 

ocupând ultimul loc în corespondenţa unui indice de clasificare;  

0… indice auxiliar de formă – arată forma de prezentare a documentului, figurând după 

indicele de subiect;  

Ex:  Curs universitar de Ştiinţe Politice - 32(075.8). 

Ex: Ziare româneşti – (054)(498). 

Ex: enciclopedii – (031); manuale-(035); dicţionare-(038); ziare(054); anuare-(058); plan 

de învăţământ-(073); manuale universitare-(075.8);  

.00…  indice auxiliar de punct de vedere exprimă punctul de vedere din care este analizat 

sau tratat documentul şi se adaugă indicelui de subiect.  

Ex: punct de vedere politic – 000.32; punct de vedere filosofic – 000.141.  punct de vedere 

economic-003.1 

03….indice  material;  

05….indice de persoană; 

1/9…. indice auxiliar de loc - semnifică contextul geografic sau orice aspect spaţial 

referitor la un subiect;   

Indicii auxiliari de loc s-au format prin derivare de la clasa 9 (91), (92), (99),  pot 

apărea şi în faţa indicelui principal şi pot fi combinaţi prin semnul  + . 

Ex: 1.  
  Politica externă a României şi  Franţei  327.(498+44) 
 
 
Ex: 2.     

 
Politica externă a României în comparaţie cu Franţa 327(498 : 44) 

(4/9)Europa , 5 Asia, 6 Africa, 7 America  



  

 

În cadrul indicilor de loc există indici analitici cu linie ( 1-9) care pot exprima unităţi 

administrativ teritoriale dependente sau independente;   

Ex :    Teritorii colonizate în Africa (6-52) 

se pot exprima şi  o grupare de state  

Ex :    Rusia şi  aliaţii săi ( 47- 64 ) 

Indicii de timp indică un moment, o epocă sau suită cronologică a subiectului tratat 

într-un document; nu se referă la data publicării lucrării. Simbolul este ‘’ ‘’ 

secolul se reprezintă prin două cifre:  

Ex : “ 19 “ 

deceniul se reprezintă prin trei cifre: 

Ex : anii 1970 ai secolului XX   “196 “ 

 timpul trecut “311“ 

 timpul prezent “312“ 

 timpul viitor “313“ 

 primăvara “321“ 

 vara “322“ 

 toamna “323“ 

 iarna “324“ 

 ere geologice “61/62“ 

 ere arheologice “ 63” 

 lunile anului – “ 332.01-332.12” 



  

Indicii auxiliari de punct de vedere – se utilizează la clasa 5 şi  la clasa 6, şi  au ca 

simbol 00. Arată punctul de vedere sub care este tratat subiectul; se aplică tuturor claselor CZU şi   

apare după indicele principal.  

Indicele auxiliar de material (-03) 

Semnifică materialul sau compuşii din care sunt fabricate obiectele sau produsele. 

Ex: produse fabricate din poliester şi   fibre de sticlă  036.674 - poliester 

Indicii auxiliari de persoane (-05) 

Indică persoana sau grupul de persoane analizate de document precum şi  caracteristicile lor. Se 

utilizează numai după indicele principal care reflectă conţinutul, subiectul.   

Ex :  

persoane dependente ………………………………-052 

persoane după vârstă……………………………….-053 

caracteristici etnice…………………………………-054 

profesii şi  mijloace de existenţă…………………...-057 

situaţie socială, stare civilă………………………….-058 

Indicii auxiliari de nume permit subdivizarea indicelui principal cu ajutorul unui 

nume propriu. Se utilizează mai ales la diviziunea 92-biografii, 1-filosofie, 82-literatură. Se 

exprimă prin adăugarea numelui la indicele principal de clasificare. 

 

Modalităţi de alcătuire a indicilor  : 

 329.14.055.4(4-15) Partide de stânga în Europa de vest 
 
329.14 - partide socialiste   - indice principal / descriptor 
.055.4 - stânga     - indice analitic 
(4-15) - Europa de Vest    - indice loc / descriptor 
 
 
 
 



  

329.11.001(498)(091)(082.21) 
 
329.11 - partide conservatoare   - indice principal / descriptor 
(498) - Romania     - indice loc / descriptor 
(091) - prezentare istorică   - indice formă / descriptor 
(082.21) - antologie    - indice formă / descriptor 

 

 
316.347.2-057.66(498) Stratificare socială – criterii sociale 

 
316.347.2 - stratificare socială   - indice principal / 2 descriptori   
                                                                                - tigani 

 - romani 
057.66 - ţigani     - indice popor / descriptor 
(498) - România     - indice loc / descriptor 

 
 
94(100)(031)=135.1 Enciclopedie de istorie universală 
 
94(100) - istorie universală    - indice principal / descriptor 
(031) - enciclopedie     - indice formă / descriptor 
=135.1 - limba română     - indice limbă 

 
 
 
323.1(=135.1)(=511.141)(498.4)”18” 
 
323.1 - minorităţi etnice  - indice principal / descriptor 
(=135.1) - români - indice auxilar comun /descriptor 
(=511.141) - maghiari - indice auxilar comun /descriptor 
“18” - sec. 19 - indice auxiliar comun de timp / descriptor 
(498.4) - Transilvania            - indice auxiliar comun de loc / descriptor 
 

 

 

 

 



  

Catalogarea monografiilor în mai multe volume 

 

 

Pentru descrierea acestor publicaţii este posibilă adoptarea mai multor modalităţi, respectiv 

pe unul sau mai multe niveluri. Se recomandă catalogarea globală pentru situaţiile în care ediţiile 

editorul şi locul de publicare al cărţilor coincid. În cazul în care avem ediţii diferite de la volum la 

volum şi ani de publicare diferiţi se face descrierea pe mai multe niveluri.  

La primul nivel se va menţiona titlul comun al publicaţiei, titlul paralel sau informaţia la 

titlu. Întrucât resursa aleasă nu are decât titlul comun,  va fi menţionat în câmpul specific după care 

se trece la desemnarea generală a materialului. 

  

Ex :   Andre Fontaine  

Histoire de la guerre froide  

Vol 1. De la revolution d'Octobre a la guerre du Coree : 1917-1950 

Vol 2. De la guerre du Coreea la guerre des alliances : 1950-1963 

 

Histoire de la guerre froide este o monografie în limba franceză se va alege din meniul drop-

down DGM- carte străină.  

 

Titlu : Histoire de la guerre froide 

DGM : carte străină 

În câmpul menţiune de responsabilitate se va nota menţiunea de responsabilitate principală 

urmată, dacă este cazul, de alte menţiuni de responsabilitate, separate prin spaţiu punct şi virgulă 

spaţiu. În  acest caz există o singură menţiune de responsabilitate:  Andre Fontaine . 

 În câmpul autor se va preciza numele autorului principal al lucrării, respectiv : Fontaine, 

Andre. 

Nu sunt informaţii despre ediţie şi nici informaţii suplimentare la ediţie aşa că, se va 

continua descrierea cu informaţiile despre editură. Se observă din pagina de titlu că lucrarea este 

publicată la Editura Fayard din Paris.  



  

Se va nota numele editurii în câmpul specific, se va verifica existenţa acesteia în listă şi 

pentru că există se va prelua cu ajutorul tastei de validare  împreună cu locul publicării.  

 

 

 
 

În câmpul „limba de origine” se va preciza franceza. 

 

Publicaţia face parte din seria: Points Histoire.  

 

Descrierea fizică va cuprinde informţii despre formatul lucrării şi numărul unităţilor 

bibliografice.  

Zona numărului standard ISBN va cuprinde numărul standard comun al lucrării.  



  

 
Datele specifice vor fi introduse în cîmpul Catalog, respectiv cota publicaţiei II 123/94, 

unde 94 defineşte conform clasificării zecimale domeniul istorie. Clasificarea zecimală a 

publicaţiei va fi menţionată în câmpul Descriptori CZU.  

 

În câmpul Topics se va menţiona numele persoanei care face descrierea.  

 

În câmpul Exemplare se va specifica barcodul publicaţiei şi locaţia acesteia (sala de 

lectură, depozit, centru de împrumut) cota, numărul de exemplare. Plasând cursorul pe numărul de 

inventar 00355  se vor obţine toate datele respetivei unităti; în câmpul Comentariu se va adăuga 

titlul general urmat de titlul specific al volumului, conform regulilor de catalogare.  

 

Ex: Histoire de la guerre froide . - Vol 1. : De la revolution d'Octobre a la guerre du 

Coree : 1917-1950 



  

   
 

Pentru continuarea descrierii la Parte se va  deschide un câmp nou cu ajutorul iconiţei  

şi se va  introduce titlul comun urmat de numărulul volumului, titlul individual al volumului, 

şi informaţia la titlu. 

 

Ex: Histoire de la guerre froide . - Vol 1. : De la revolution d'Octobre a la guerre du Coree : 

1917-1950 

Cu ajutorul butonului Du-te la se va  ajunge în fereastra de descriere a părţii.  

 



  

 
La acest nivel se va specifica titlul individual al fiecărei părţi, informaţiile la titlu şi 

celelalte informaţii (locul de editare, datele de publicare, cota şi numărul de inventar al volumului).  

 

 



  

 
Schema completă a descrierii acestei publicaţii va fi : 

 
 
Titlu comun : informatii la titlu/menţiune de responsabilitate. - menţiunea de ediţie. – 

Locul publicării: editura, anul aparitiei. - titlul colecţiei. 
  

 
 

Histoire de la guerre froide /Andre Fontaine. - Paris: Fayard, 1967.- Points Histoire. 
ISBN 202006426X   
 
Vol.1 : De la revolution d'Octobre a la guerre du Coree : 1917-1950/Andre Fontaine. - 641 p  
ISBN [Vol. 1] 2020064251  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

      Crouzet, Maurice 
 Histoire générale de civilisations [Carte străină] / 
 Maurice Crouzet.- Paris : Presse Universitaires de 
 France, 1980 
 ISBN 2130356729 
 (8489; 8488; 8490) 
 
 

 
 
  

• Volumul are titlu propriu-zis: Histoire générale de civilisations  care se va introduce 

în câmpul pentru titlu.  

 

• În câmpul destinat DGM se va specifica tipul documentului, în curs de prelucrare – 

Carte străină.  

 

• Menţiunea de responsabilitate va fi : Maurice Crouzet. 

 

• Întrucât volumul oferă informaţii despre ediţie se vor introduce datele referitoare la 

aceasta : 6e ed: 2e trimestre 1980.  

• Câmpul de editură va cuprinde datele editorului şi locul publicării cărţii, respectiv: 

Presse Universitaires de France; Paris  

 

• Notăm anul de apariţie :  1980 

 

• Lucrarea este parte a unei colecţii ce va fi notată în câmpul Serial-Histoire Generale 

des Civilisations.  



  

   
 
Pentru că este o lucrare în mai multe volume în câmpul descrierii fizice se va menţiona :  
vol ; 23 cm. În câmpul ISBN se va specifica numărul standard al colecţiei.  
 

   
 

Se introduce cota publicaţiei III 2307, după care se va completa zona notelor: Conţine tabel 

cronologic şi index alfabetic. Se stabilesc descriptorii şi indicele CZU pentru publicaţie. În câmpul 



  

Note se vor introduce informaţiile referitoare la elementele de conţinut,  respectiv tabel cronologic 

şi indexul alfabetic. 

 
 
 
În meniul Exemplare introducem barcodul, cota şi numărul de inventar(numărul fără 000). 

Stabilim locaţia publicaţiei –Depozit. 

 
Încheind procesul de catalogare a părţii generale se va trece la catalogarea volumelor.  

 
Din înregistrarea părţii comune mergem la meniul Părţi unde deschidem o înregistrare nouă 

şi completăm titlul părţii.  
 
În cazul de faţă se va introduce titlul parte generală urmat de numărul volumului şi titlul 

acestuia. 
 
 
Histoire generale de civilisation –Vol 2: Rome et son empire 

 



  

 
 

 
 
 Se va trece la câmpul DGM în care se va specifica [carte străină]  

 
 Notăm apoi  autorii volumului  

o Aymard, Andre 
o Auboyer, Jeannine  

 
 În câmpul de ediţie completăm informaţiile referiotare la ediţie: 6e ed. : 3e trimestre 1980 

 
 Editura şi anul de publicare sunt aceleaşi pentru întregul set: Presses Universitaire de 

France ; Paris  
o Anul : 1980 

 
 Seria din care face parte : Histoire Generale des Civilisations  

 
 Elementele descrierii fizice : 784 p. ; 23 cm.  

 
 ISBN-ul volumului. 

 
Aceiaşi paşi vor trebui parcurşi pentru restul volumelor.  
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Popa, Marcel ; Matei, Horia C. 

Statele Europei : mica enciclopedie de istorie / 
Marcel Popa, Horia C. Matei .- Bucureşti : Editura 
Meronia, 2008 
ISBN 9737839442 
 

 
Ali, Ayaan Hirsi 

Fecioara încatusata : o proclamatie pentru emanciparea 
femeii si a islamului / Ayaan Hirsi Ali ; trad. 
Cristina Tache .- Bucureşti : Minerva, 2008 
ISBN 9732109410 
 

 
Amselle, Jean-Loup 

L'Occident décroché : enquete sur les postcolonialismes 
[Carte straină] / Jean-Loup Amselle.- Paris : Stock, 
2008 
ISBN 2234060425 
 

 
 
Angelescu, Coralia ; Ciucur, Dumitru ; Popescu, Constantin 

Economie : teste grila : admitere 2008 / coord. Coralia 
Angelescu, Dumitru Ciucur, Constantin Popescu, Dorel 
Ailenei, Cristian Socol, Mihaela Hrisanta Dobre, Paul 
Zugravu .- Bucureşti : Editura ASE, 2007 
ISBN 9735949945 
 

 
Anghelescu, Mircea 

Literatura autobiografica : puscaria la romani : (note 
de curs si antologie) / Mircea Anghelescu .- Bucureşti 
: Editura Universitatii din Bucureşti, 2008 
ISBN 9737374745 
 

 
Anghelescu, Serban ; Cristea, Gabriela ; Manoliu, Vlad ;Mihalache, Carmen ; Popovat, Petre 

Marturii orale : anii '90 si bucurestenii / vol. 
conceput de Serban Anghelescu, Gabriela Cristea, Vlad 
Manoliu, Carmen Mihalache si Petre Popovat ; vol. 
îngrijit de Petre Popovat .- Bucureşti : Paideia, 2008 
ISBN 9735964108 
 

 
Aron, Raymond 

La guerre froide : (juin 1947 a mai 1955) [Carte 
straina] / Raymond Aron.- Paris : Editions de Fallois, 
1990 
 

 
Baluta, Ionela 

La burgeoise respectable : reflection sur la 
construction d'une nouvelle identite feminine dans la 
seconde moitie du XIXe siecle roumain [Carte straină] / 
Ionela Baluta .- Bucureşti : Editura Universitatii din 
Bucureşti, 2008 
ISBN 9737375629 
 



  

 
 

 
Bazyler, Michael J. ; Alford, Roger P. 

Holocaust restitution : perspectives on the litigation 
and its legacy [Carte straină] / ed. by Michael J. 
Bazyler and Roger P. Alford. - New York : New York 
University Press, 2006 
ISBN 0814799871 
 

 
Bourseiller, Christophe 

Les maoistes : la folle histoire des gardes rouges 
français [Carte straină] / Christophe Bourseiller 
.- Paris : Plon, 2007 
ISBN 2757805077 
 

 
 

Budura, Anna Eva 
Triumful dragonului : China in cel de-al Doilea Razboi 
Mondial / Anna Eva Budura .- Bucureşti : Editura Top 
Form, 2007 
ISBN 9737626189 
 

 
 

Cadiou, Stephane ; Dechezelles, Stephanie ; Roger, Antoine 
Passer a l'action : les mobilisations emergentes 
[Carte straină] / Stephane Cadiou, Stephanie 
Dechezelles, Antoine Roger .- Paris : L'Harmattan, 2007 
ISBN 2296026537 
 

 
 

Coman, Ramona ; Dobre, Ana-Maria 
Politici publice romanesti : o abordare europeana / 
coord. Ramona Coman, Ana Maria Dobre .- Iasi : 
Institutul European, 2007 
ISBN 9736114779 
 

 
Craiutu, Aurelian 

Le centre introuvable : la pensee politique des 
doctrines sous la restauration [Carte straină] / 
Aurelian Craiutu .- Paris : Plon, 2006 
ISBN 2259203784 

 
 
Crisan, Radu Mihai 

Eminescu interzis : gandirea politica / Radu Mihai 
Crisan .- Bucureşti : Tibo, 2009 
ISBN 9738882911 

 
De Waele, Jean-Michel ; Magnette, Paul 

Les démocraties européennes : approche comparée des 
systemes politiques nationaux [Carte straină] / 
Jean-Michel de Waele, Paul Magnette.- Paris : Armand 
Colin, 2008 
ISBN 2200351267 
 

 
Delwit, Pascal ; Rea, Andrea ; Swyngedouw, Marc 

Bruxelles ville ouverte : immigration et diversite 
culturelle au coeur de l'Europe [Carte straină] / sous 
la direction de Pascal Delwit, Andrea Rea, Marc 
Swyngedouw.- Paris : L'Harmattan, 2007 
ISBN 2296045538 

 
 
 



  

Dieckhoff, Alain ; Jaffrelot, Christophe 
Repenser le nationalisme : theories et practiques 
[Carte straină] / sous la direction de Alain Dieckhoff, 
Christophe Jaffrelot.- Paris : Presses de Sciences Po, 
2006 
ISBN 2724609578 
 

 
 

Surugiu, Ramona  
Dominante filosofice in publicistica lui Nae Ionescu : 
de la Logos la Cuvantul / Romina Surugiu.- Bucureşti : 
Editura Paideea, 2008 
ISBN 9735964139 

 
Dumitriu, Petru 

Sistemul ONU in contextul globalizarii: reforma ca 
vointa si reprezentare / Petru Dumitriu.- Bucureşti : 
Curtea Veche, 2008 
ISBN 9736695292 
 

 
Fabian, Francoise 

Le temps et rien d'autre : memoires [Carte straină] / 
Francoise Fabian ; avec la collaboration de Philippe 
Rege 
.- Paris : Fayard, 2006 
ISBN 2213625898 
 

 
Felea, Romulus 

Ion Rusu Abrudeanu : in scrierile sale si amintirea 
contemporanilor / Romulus Felea .- Cluj-Napoca : 
Editura Napoca Star, 2008 
ISBN 9736476013 
 

 
 

Fratini, Eric 
KGB : fantomele din Lubianka / Eric Fratini ; trad. din 
limba spaniola de Ana Cristina Popa .- Bucureşti : 
Tritonic, 2008 
ISBN 978973733 
 

 
 

Furet, Francois 
Le passé d'une illusion : essai sur l'idée communiste 
au XXe siecle [Carte straină] / Francois Furet .- 
Paris : Calmann-Levy, 1995 
ISBN 2221071360 
 

 
Gherghina, Sergiu ; Jiglau, George ; Pecican, Ovidiu  

Tratatul de la Lisabona : UE catre reforma 
institutionala si consens / Sergiu Gherghina, George 
Jiglau, Ovidiu pecican, Flore Pop.- Cluj-Napoca : 
Dacia, 2008 
ISBN 9733524014 
 

 
 

Gravier, Magavi 
Good bye Honecker! : identite et loyalite dans les 
administrations est-allemandes, (1990-1999) / Magali 
Gravier .- Paris : Presses de Sciences Po, 2008 
ISBN 2724610536 
 

 
 
 



  

Greenspan, Alan 
Era turbulentelor : aventuri intr-o lume noua / Alan 
Greenspan.- Bucureşti : Editura Publica, 2008 
ISBN 9738875005 
 

 
 
 

Gryzmala-Busse, Anna 
Rebuiding leviathan : party competition and state 
exploatation in post-comunist democracies [Carte 
straina] / Anna Grymala-Busse.- New York : Cambridge 
University Press, 2007 
ISBN 0521696159 
 

 
 
 
Irinescu, Teodora ; Ionita, Cristina 

Uniunea europeana ieri si azi : enciclopedie / Teodora 
Irinescu, Cristina Ionita .- Iasi : Casa Editoriala 
Demiurg, 2007 
ISBN 9731520285 
 

 
 

Ivan, Ruxandra 
Romania si procesul constitutional al Uniunii Europene 
: participarea la Conventia privind viitorul Europei / 
Ruxandra Ivan .- Bucureşti : Editura Universitatii din 
Bucureşti, 2008 
ISBN 9737375933 
 

 
Jutteau, Kati 

L'enfance embrigadée dans la Hongrie communiste : le 
mouvement des pionniers [Carte straină] / Kati 
Jutteau.- Paris : L'Harmattan, 2007 
ISBN 229603774 
 

 
 
 

Magyary-Vincye, Eniko ; Pecican, Ovidiu 
Aspirations, approaches, achevements : ten years of 
european studies in Cluj / ed. Ovidiu Pecican ; Eniko 
Magyary-Vincze.- Cluj-Napoca : Editura Fundatiei pentru 
Studii Europene , 2004 
ISBN 9738254653 
 

 
Malia, Martin Edward 

History's Locomotives : revolutions and the making of 
the modern world [Carte straină] / Martin Malia ; 
edited and with a foreword by Terence Emmos.- New Haven 
London : Yale University Press, 2007 
ISBN 0300113919 
 

 
 

 
McNicholas , Michael 

Maritime security : an introduction [Carte straină] / 
Michael McNicholas .- Elsevier Science, 2008 
ISBN 0123708595 
 

 
 
 
 
 



  

 
 
Mihaly, Fulop ; Scarlat, Ana ; Turliuc, Catalin 

Pacea neterminata : Consiliul Ministrilor Afacerilor 
Externe si Tratatul de pace ungar (1947) / Fulop Mihaly 
; trad. Ana Scarlat; postfata de Catalin Turliuc .- 
Iasi : Institutul European, 2007 
ISBN 9736114540 
 

 
 
 
 

Nadal, Emmanuel ; Marty, Marianne ; Thiriot, Celine  
       Faire de la politique comparee : les terrains du 

comparatisme [Carte straină] / ouvrage coordonne par 
Emmanuel Nadal , Marianne Marty et Celine Thiriot avec 
la colaboration de Daniel-Louis Seiler.- Paris : 
Karthala, 2005 
ISBN 2845866933 

 
 

Petrescu, Victor ; Buluta, Gheorghe 
Bibliologie romaneasca : idei, portrete, controverse / 
Gheorghe Buluta ; Victor Petrescu.- Targoviste : 
Editura Bibliotheca, 2008 
ISBN 9737123831 
 

 
Puscas, Vasile 

România spre Uniunea Europeana : negocierile de aderare 
: (2000-2004) / Vasile Puscas .- Iasi : Institutul 
European, 2007 
ISBN 9736114939 
 

 
Radulescu-Motru, Constantin, 1868-1957 

Românismul : catehismul unei noi spiritualitati / 
Constantin Radulescu-Motru ; ed. îngrijita de Gh. Al. 
Cazan .- Bucureşti : Editura Semne, 2008 
ISBN 9736245916 
 

 
Rennert, Zila 

Trois wagons a bestiaux : d'une guerre a l'autre a 
travers l'Europe centrale : 1914-1946 [ Carte străină] 
/ Zila Rennert ; préface et notes, Annette et 
Jean-Claude Gorouben 
.- Paris : Phebus, 1946 
ISBN 2752902351 

 
 

Singh, Robert 
Governing America : the politics of a divided democracy 
[Carte straină] / Robert Singh.- Oxford : Oxford 
University Press, 2003 
ISBN 0199250499 

 
Totok, Wiliam 

Episcopul, Hitler si securitatea : procesul stalinist 
importiva "spionilor Vaticanului" / ed. ingrijta si 
studiu introductiv de Wiliam Totok.- Iasi : Polirom, 
2008 
ISBN 9734611690 
 

 
Totok, William 

Constrangerea memoriei : insemnari, documente, amintiri 
/ William Totok.- Iasi : Editura Polirom, 2001 
ISBN 9736837157 
 



  

 
Wang, Shuilin ; Lou, Jiwei 

Public finance in China : reform and growth for a 
harmonious society [Carte straină] / ed. by Jiwei Lou, 
Shuilin Wang .- Washington : The World Bank, 2008 
ISBN 0821369272 
 

 
Weil, Patrick ; Dufoix, Stephane 

L'esclavage, la colonisation, et apres...: France, 
Etats-Units, Grande-Bretagne / sous la dir. de Patrick 
Weil et Stéphane Dufoix 
.- Paris : Presses Universitaires de France, 2005 
ISBN 2130543701 
 

 
Werth, Nicolas 

Histoire de L'Union Sovietique: de Lenine a Staline : 
(1917-1953) [Carte straină] / Nicolas Werth.- Paris : 
Presses Universitaires de France, 2007 
ISBN 2130561439 
 

 
Werth, Nicolas 

Histoire de l'Union Sovietique : de Khrouchtchev a 
Gorbatchev [Carte straină] / Nicolas Werth.- Paris : 
Presses Universitaires de France, 2007 
ISBN 2130542407 

 
Werth, Nicolas 

La terreur et le désarroi : Stalin et son systeme 
[Carte straină] / Nicolas Werth.- Paris : Perrin, 2007 
ISBN 2262024628 
 

 
 

Zask, Joelle 
Art et démocratie : peuples de l'art [Carte straină] / 
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