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INDEXAREA DOCUMENTELOR ÎN UNIMARC BIBLIOGRAFIC 

BLOCUL 6XX 

 

Acest bloc conţine descriptorii de subiect ce sunt alocaţi documentelor în funcţie de 

conţinutul lor. 

Categorii de descriptori de subiect şi câmpuri (din UNIMARC Bibliografic) aferente: 

 

600 Nume de persoană ca subiect 

601 Colectivitate (instituţie, organizaţie, întrunire etc.) ca subiect 

602 Nume de familie ca subiect 

604 Autor şi titlu ca subiect 

605 Titlu ca subiect 

606 Nume comun ca subiect 

607 Nume geografic ca subiect 

608 Forma prezentării subiectului 

675 Clasificare Zecimală Universală 

 

Fiecare dintre aceste câmpuri are alocat un număr de subcâmpuri. 

Subcâmpul a (prezent în toate câmpurile) este obligatoriu; de asemenea, el trebuie să fie pe 

primul loc în ordinea subcâmpurilor din câmpul UNIMARC/B respectiv, utilizat în descrierea 

subiectului. În toate aceste câmpuri (mai puţin 675) subcâmpul x este subdiviziune de subiect 

şi are ca descriptor/descriptori unul sau mai multe nume comune (substantive commune). 

 

 

Câmpul 600 Nume de persoană ca subiect 

 

Acest câmp conţine numele unei persoane care este subiectul (sau unul dintre subiectele) 

documentului.  

Indicatori 

Indicator 1: -  

Indicator 2: 

0 – utilizat pentru intrare a numelui în ordine directă (consecutivă) altfel spus, pentru toate 

numele la care nu se utilizează subcâmpul b 
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Ex.: numere de sistem: 578269, 666328 

600 0 $a Aristoteles 

600 0 $a Ştefan cel Mare 

600 0 $a Iisus Hristos 

1 – utilizat pentru nume de familie, patronime i.e. nume care cer utilizarea subcâmpului b 

Ex.: numere de sistem: 621955, 451590 

600 1 $a Alecsandri $b Vasile 

600 1$a Dali $b Salvador 

Subcâmpuri 

Subcâmpul a –element de intrare 

În acest subcâmp se introduce numele sau parte a numelui, ca în orice listă ordonată 

(dicţionare, enciclopedii etc.) 

Ex.: numere de sistem: 326583; 632747 

600  0 $a Iisus Hristos--$x Biografii 

Subcâmpul b – parte a numelui, alta decât elementul de intrare (prenume) 

Ex.: numere de sistem: 379791; 44018 

600  1 $aDe Gaule $bCharles  

Subcâmpul c - adăugiri la nume, altele decât datele biografice şi care nu constituie parte 

integrantă a numelui: titluri, calificative, demnităţi etc. 

Ex.: numere de sistem: 266359; 653302 

600  0 $a Ştefan cel Mare $c domn al Moldovei 

Subcâmpul d – numerale romane (asociate numelor de regi, regine, papi etc.).  

Ex.: numere de sistem: 156638, 446715 

600  0 $a Carol $d II $c rege al României 

600  0 $a Pius $d XII $c papă 

Subcâmpul f – date ataşate numelui de persoană:  

1. date biografice (anul naşterii, anul morţii) 

2. anii de domnie, anii de pontificat etc. 

Datele corespunzătoare acestui subcâmp se introduc între paranteze 

Ex.: numere de sistem: 371251 

600  1$a Eliade $b Mircea $f (1907-1986) 

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect  

Conţine un descriptor utilizat pentru completări aduse subiectului nume de persoană, explică 

punctul de vedere din care este definit subiectul. 
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Ex.: numere de sistem: 652424, 652430 

600  1 $a Iorga $b Nicolae $f (1871-1940) $x Activitate politică 

600  1 $a Micle $b Veronica $ f(1850-1889) $x Biografii 

Subcâmpul y – subdiviziunea geografică 

Conţine un termen adăugat descriptorului de subiect, pentru a specifica locul în legătură cu 

persoana care este subiectul documentului. 

Ex: numere de sistem: 233011 

600  1$a Eminescu $b Mihai $f (1850-1889) $x Biografii $y Bucureşti (România) $z 1877-

1883 

Subcâmpul z - subdiviziune cronologică 

Conţine date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul publicaţiei 

Ex.: numere de sistem: 13041  

600  0 $a Maria $c regină a României $ (1875-1938) $x Jurnal $ z 1918-1924 

Subcâmpul j – subdiviziune de formă 

Conţine un termen pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul 

Ex.: numere de sistem: 3609; 455672; 297371 

600 1 $aHegel $b Georg Wilhelm Friedrich $f (1770-1831) $x Critică şi interpretare $j Teză 

de doctorat 

 

Câmpul 601 –Subiect colectivitate  

Acest câmp conţine denumirea unei instituţii, organizaţii, întruniri etc. ce constituie subiectul 

publicaţiei. 

Indicatori 

Indicator 1: 

0 – Colectivitate 

1 – Întrunire 

Indicator2: 

0 – Nume în ordine inversă 

1- Nume sub jurisdicţie 

2- Nume în ordine directă  

Ex. 

601 01 $aRomânia $b Parlamentul 

601 02 $a Uniunea Europeană 

601 12 $a Peace Conference $e Paris $z 1919-1920 
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Subcâmpuri 

Subcâmpul a – element de intrare  

Conţine nume sau parte a numelui unei colectivităţi ce reprezintă subiectul sau unul dintre 

subiectele documentului.  

Ex.: numere de sistem: 653497 

601 02 $a Biserica Ortodoxă Română 

601 02 $a Universitatea din Bucureşti 

Subcâmpul b – subdiviziune de nume  

Conţine o parte dintr-un nume, dintr-o ierarhie, atunci când numele din subcâmpul a presupun 

o ierahie. 

Ex.: numere de sistem: 376251; 665927 

601 01 $aUniversitatea “Alexandru Ioan Cuza” $c Iaşi $b Facultatea de Litere 

601 01 $a România $b Parlamentul 

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect  

Conţine un descriptor utilizat pentru a face şi alte specificaţii în legătură cu subiectul (nume 

de instituţie, organizaţie, întrunire etc.) sau pentru a explica punctul de vedere din care este 

definit acesta. 

Ex.: numere de sistem:640681; 658418 

601 02 $a Uniunea Europeană $x Relaţii externe 

601 01 $a România $b Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie $x Hotărâri 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 

Conţine un termen adăugat descriptorului de subiect pentru a preciza locul în relaţie cu 

numele instituţiei, organizaţiei, întunirii etc. 

Ex.: numere de sistem: 646736; 566629 

601 02 $a Uniunea Europeană $x Aderare $y România 

Subcâmpul z – subdiviziune cronologică 

Conţine date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu o colectivitate. 

Ex.: 613844; 610058; 665966 

601 02 $a Universitatea din Bucureşti $x Istoric $z 1990-2012 

601 02 $a NATO $z 2008-2010 

Subcâmpul j – subdiviziune de formă 

Conţine un termen pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul.  

Ex.: 658452; 653155 

601 02 $a NATO $x Istoric $j Documente 
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601 02 $a Biserica Ortodoxă Română $j Articole din periodice 

 

Câmpul 602 –Nume de familie ca subiect  

Conţine nume de familie care reprezintă subiectul/subiectele documentului.  

Subcâmpuri  

Subcâmpul a – element de intrare 

Conţine numele de familie ca subiect 

Ex.: numere de sistem: 476097; 252532 

602 $a Brâncoveanu, familia 

Subcâmpul f – date biografice  

Conţine datele biografice ale unei familii (altele decât cele din subcâmpul z) 

Ex.: numere de sistem: 260890 

602 $a Muşatini, familia $f (1359-1574) $x Ctitorii $y Moldova (România)  

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect  

Conţine un termen pentru a face şi alte specificaţii în legătură cu subiectul nume de familie 

şi/sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit subiectul. 

Ex.: numere de sistem: 651623; 538070 

602 $a Mocioni, familia $x Genealogie 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 

Conţine un termen adăugat subiectului nume de familie pentru a preciza locul în legătură cu 

acesta.  

Ex.: numere de sistem: 316510; 3770 

602 $a Cantacuzino, familia $x Istoric $y Ţara Românească (România)  

Subcâmpul z – subdiviziune cronologică 

Conţine date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul publicaţiei. 

Ex.: numere de sistem: 366780; 316510 

602 $a Moisin de Hunedoara, familia $y Transilvania (România) $z Sec.14-20 

Subcâmpul j – subdiviziune de formă 

Conţine un termen pentru a descrie forma în care este prezentat subiectul publicaţiei. 

Ex.: numere de sistem: 316510; 459008 

602 $a Argetoianu, familia $x Corespondenţă $z 1877-1940 $j Documente 

 

Câmpul 604 – Nume şi titlu ca subiect 

Subcâmpuri  
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Subcâmpul a – element de intrare 

Conţine numele persoanei ce se constituie ca subiect al documentului, precum şi informaţiile 

biografice (toate elementele prezente în subcâmpurile a, b şi f din câmpul 600) 

Subcâmpul t – Titlul operei persoanei din subcâmpul a 

Ex.: numere de sistem: 665691; 472234 

604 $a Sadoveanu, Mihail, (1880-1961) $t Baltagul 

604 $a Brown, Dan, (1964- ) $t The Da Vinci Code 

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect 

Conţine precizări legate de perspectiva de abordare a subiectului prezent în subcâmpurile a şi 

t. 

Ex.: numere de sistem: 259777; 647590 

604 $a Brâncuşi, Constantin, (1876-1957) $t Pasărea măiastră $x Procese 

604 $a Eminescu, Mihai, (1850-1889) $t Luceafărul $x Critică şi interpretare 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 

Conţine informaţii geografice aflate în legătură cu subiectul descris în subcâmpurile a şi t. 

604 $a Enescu, George (1881-1955) $t Sarabandă pentru vioară solo $x Receptare $y Franţa 

 

Câmpul 605 – Titlu ca subiect 

Subcâmpuri 

Subcâmpul a – element de intrare 

Cuprinde titlul ca subiect 

Ex.: numere de sistem: 564770; 541244 

605 $a Biblia 

605 $a Meşterul Manole 

Subcâmpul i – nume al secţiunii sau părţii subiectului prezentat în subcâmpul a 

Exemple: numere de sistem: 593635; 599356 

605 $a Biblia $i Noul Testament $i Epistole $i Pavel  

Subcâmpul h – numărul secţiunii sau părţii subiectului prezentat în subcâmpul a 

605 $a Biblia $i Noul Testament $i Evanghelii $i Ioan $h 3,16  

Exemple: numere de sistem: 592169; 664109 

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect  

605 $a Biblia $i Vechiul Testament $i Geneza$h 1-11 $x Critică şi exegeză 

Exemple: numere de sistem: 664109 
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Câmpul 606 - Subiect nume comun 

Acest câmp conţine substantive comune utilizate ca descriptori de subiect. 

Pentru aceşti descriptori de subiect se utilizează: 

1. Forma de nominativ singular nearticulat pentru entităţi abstracte 

Ex.: Literatură, Sociologie, Optică, Modernism, Capitalism, Libertate, Personalitate etc. 

2. Forma de nominativ plural nearticulat pentru entităţi numărabile 

Ex. Plante, Roţi dinţate, Povestiri, Mituri etc.  

 

Categorii de descriptori: 

a. simpli – formaţi dintr-un singur termen 

Ex.: Dreptate, Matematică, Păsări etc. 

b. compuşi – formaţi din doi sau mai mulţi termeni aflaţi în relaţie de coordonare sau 

subordonare  

Ex.: Literatură franceză, Motoare cu reacţie, Filosofie şi religie, Conflict arabo-israelian etc. 

 

Indicatori: 

Indicator în poziţia 1: indică nivelul (valoarea descriptorului de subiect) 

1 – pentru descriptori ce acoperă subiectul principal al publicaţiei 

2 – pentru descriptori ce definesc un subiect sau un aspect mai puţin important al 

documentului 

Indicator în poziţia a doua: nedefinit 

 

Subcâmpuri: 

Subcâmpul a - element de intrare 

Conţine un termen utilizat pentru subiectul nume comun al publicaţei. 

Ex.: numere de sistem: 658276; 656131 

606 1  $a Pictură 

606 1  $a Dreptul mediului 

606 1  $a Cenzură 

Subcâmpul x - subdiviziune de subiect 

Conţine un termen utilizat pentru a face şi alte specificaţii în legătură cu subiectul nume 

comun şi/sau pentru a explica punctul devedere din care este definit acesta. 

Ex.: numere de sistem: 557681; 590651 



 8 

606 1  $a Mass-media $x Obiectivitate 

606 1  $aRăzboi mondial, 1939-1945 $x Refugiaţi 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 

Conţine un termen adăugat subiectului nume comun pentru a preciza locul în legătură cu 

acesta. 

Ex.: numere de sistem: 664092; 225137 

606 1  $a Drepturi civile $y România 

606 1  $a Grupuri de presiune $y Statele Unite ale Americii 

Subcâmpul z – subdiviziune cronologică 

Conţine date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul. 

Ex.: numere de sistem: 640381; 633643 

606 1  $a Alegeri $y România $z 2009 

606 1  $a Minorităţi naţionale $y Franţa $z Sec.20 

Subcâmpul j - subdiviziune de formă 

Conţine un termen pentru a preciza forma în care este prezentat subiectul documentului. 

Ex.: numere de sistem: 649605; 656649; 666957 

606 1  $a Matematică $j Teste grilă 

606 1  $a Lagăre de concentrare $y Coreea de Nord $j Povestiri personale 

606 1  $a Vin $j Miscelanee 

 

Câmpul 607 – Nume geografic ca subiect  

Acest câmp conţine un nume geografic utilizat ca descriptor de subiect. 

Subcâmpuri: 

Subcâmpul a- element de intrare 

Conţine un termen utilizat pentru subiectul nume geografic. 

Ex.: numere de sistem: 425999; 661970 

607 $a Franţa 

607 $a Iaşi, oraş (România) 

607 $a Europa 

Subcâmpul x – subdiviziune de subiect  

Conţine un termen pentru a face şi alte specificaţii în legătură cu subiectul nume geografic 

şi/sau pentru a explica punctul de vedere din care este definit acesta. 

Ex.: numere de sistem: 10; 659386 

607 $a Bogdana, sat (România) $x Monografii rurale 
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607 $a Europa de Est $x Condiţii economice 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 

Conţine un termen adăugat subiectului pentru a preciza o altă localizare geografică în legătură 

cu subiectul nume geografic. 

Ex.: numere de sistem: 658483; 597080 

607 $aFranţa $x Relaţii externe $y Germania 

Subcâmpul z – subdiviziune cronologică 

Conţine date pentru delimitarea unei perioade de timp în legătură cu subiectul. 

Ex.: numere de sistem: 646641; 545198 

607 $a Indonezia $x Politică şi guvernare $z 1950-1966 

607 $a Republica Moldova $z 1993-  

Subcâmpul j – subdiviziune de formă  

Conţine un element utilizat pentru a preciza forma în care este prezentat subiectul. 

Ex.: numere de sistem: 571336; 488325 

607 $a România $x Istorie $z Sec. 11-18 $j Curs universitar 

 

Câmpul 608 – Forma ca subiect 

Acest câmp conţine un descriptor pentru descrierea formei în care este prezentat subiectul 

unui document. Se utilizează în situaţiile în care există specificaţii legate de forma subiectului 

ce nu pot fi introduse în subcâmpul j al unui câmp din blocul 6XX. 

Câmpul se repetă ori de câte ori este necesară o specificaţie legată de forma subiectului şi care 

nu poate fi introdusă în subcâmpul j. 

Subcâmpuri: 

Subcâmpul a –element de intrare 

Conţine un termen utilizat pentru forma în care este prezentat subiectul. 

Acest termen repetă un altul dintr-un subcâmp j, căruia i de pot adăuga unul/mai multe 

subcâmpuri x, y, z. 

Subcâmpul x - subdiviziune de subiect 

Conţine un termen utilizat pentru alte informaţii cu referire la forma de subiect definită în 

subcâmpul a. 

Ex.: numere de sistem: 151772 

608 $a Curs universitar $x Învăţământ la distanţă 

608 $a Teste grilă $x Bacalaureat 

Subcâmpul y – subdiviziune geografică 
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Conţine un element adăugat descriptorului de formă pentru a preciza locul în legătură cu 

acesta. 

Ex.: numere de sistem: 664120; 670102 

608 $a Comunicări ştiinţifice $y Braşov (România) 

Subcâmpul z – subdiviziune cronologică 

Conţine un element adăugat descriptorului de formă pentru delimitarea unei perioade de timp 

în legătură cu acesta. 

Ex.: numere de sistem: 662038; 644474 

608 $a Simpozioane $y Iaşi (România) $z 2013 

 

Câmpul 675 – Clasificarea Zecimală Universală 

Acest câmp conţine unul/mai mulţi indici CZU alocaţi subiectului/subiectelor unui document. 

Se utilizează numai subcâmpul a, fără alte specificaţii. 

Ex.: documente despre situaţia evreilor din România, din anul 1941 

675 $a 323.15(=411.16)(498)”1941”(093.2)  
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