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0 Ştiinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. Informare. Documentare. 

Bibliologie. Instituţii. Publicaţii 
005 Management 

1.   005 

  B 12  Bacanu, Bogdan. Anti-strategic management : teorie şi studii de caz / Bogdan Bacanu. - Iaşi : 

Polirom, 2014. - 312 с. - ISBN 978-973-46-4384-4. 

 Criza economică din ultimii ani a scos în evidenţă o serie de probleme ale managementului 

strategic aplicat în interiorul organizaţiilor. În Anti-Strategic Management, autorul pune sub semnul 

întrebarii concepte şi teorii ale managementului strategic şi propune o perspectivă diferită, motivată de 

intenţia de a demitiza abordările-sablon din domeniu. Demersul sau este susţinut cu studii de caz 

centrate pe situaţia din Romania, iar punctele care au iscat controverse academice sint tratate într-o 

manieră critică pe baza unei vaste experienţe la catedra şi în conducerea unor societăţi economice. 

Lucrarea se adresează profesioniştilor din domeniu, studenţilor la facultăţile de ştiinţe economice şi 

celor interesaţi de aspectele teoretice mai puţin tributare manualelor sau schemelor instrumentale 

consacrate. 

 

2.   005 

  D 62  Dîrţu, Mona. Cei care schimbă jocul : cum gândesc, decid şi acţionează antreprenorii români 

care se bat cu multinaţionale / Mona Dîrţu, Andreea Roşca. - Bucureşti : Publica, 2014. - 425 с. - 

ISBN 978-606-8360-83-6.       

 

3.   005 

  L 81  Litvin, Aurelia. Management calităţii - premisă a cresterii competitivităţii întreprinderilor / 

Aurelia Litvin ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2011. - 191 p. - 

Bibliogr.: p. 187-190. - ISBN 978-9975- 64-201-9. 

       Lucrarea de față evidențiază principalele instrumente și politici privind calitatea produselor, 

cît și factorii ce influențează competitivitatea întreprinderilor. In procesul de cercetare științifică au 

fost aplicate metode de analiză cantitativă, cauză-efect, analiza SWOT, metode de reprezentare grafică 

a evenimentelor şi fenomenelor investigate, descrierea și explicarea teoretică, argumentarea și 

demonstrația logică. Semnificația teoretică a monografiei constă în dezvoltarea conceptelor 

contemporane de management al calității, inclusiv cu referire la întreprinderile agroalimentare. Au fost 

identificate problemele aferente managementului calității și a influenței lor asupra gradului de 

competitivitate al întreprinderilor. Au fost analizate instrumentele de bază folosite în aprecierea 

calității producției. Au fost cercetate politicile de bază privind calitatea produselor, la nivel de țară, 

întreprindere și în cadrul Uniunii Europene. Un alt aspect al lucrării constă în faptul, că în prezenta 

elaborare sunt determinați factorii de bază ce influențează creșterea competitivității оntreprinderilor și 

modalitățile de perfecționare a managementului calității. 

 

4. 005 

    M 67 Mihalcea, Alexandru. Leadershipul suport pentru optimizarea performanţelor profesionale 

şi a climatului organizaţional / Alexandru Mihalcea. - Bucureşti : Ed. Universitara, 2017. - 205 с. - 

Bibliogr.: p. 194-202. – ISBN 978-606-28-0622-4. 

        Ca ființe înzestrate cu conștiința, aproape la fiecare pas pe care-l facem recurgem la 

argumentare și apelăm la metode de cunoaștere, pe care le folosim mai mult sau mai puțin conștient și 

corect. Ne propunem, de pildă, ca a doua zi să plecăm mai devreme de acasă și aducem ca argument 

nevoia de a achita, înainte de a începe serviciul, taxa la întreprinderea de electricitate. Ca elevi, știm că 

avem de dovedit, la școală, că am înțeles teorema lui Pitagora (suma pătratelor catetelor este numeric 

egală cu pătratu ipotenuzei), iar proba este chiar capacitatea de a demonstra noi înșine teorema. Ca 

profesori, nu numai că enunțăm propoziția conform căreia a spune adevărul este de preferat oricărei 

alternative, dacă știm că trebuie să fim pregătiți să dovedim aserțiunea. Când, de la o tribună publică, 

declarăm că impozitul pe valoarea adăugată va trebui sporit, vom fi obligați să aducem dovezi în 

susținerea afirmației. Atunci când, într-un tribunal, are de stabilit o proprietate controversată asupra 
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unui teren viran, judecătorul va cere părinților să-și prezinte probele ce le susțin revendicările rivale. 

Iar exemplele se pot multiplica la nesfîrșit.   

 

01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage 

 

5.   016:663 

   A 62  Anturaj-Aspiraţie-Aport în filiera Vitivinicolă : memoriu şi realizări ale conf. univ., Dr. 

Liviu Vacarciuc la 75 de ani : bibliografie / alcăt.: Alexandra Caraiman ; red. şt.: Gheorghe Nicolaescu ; 

bibliografie: Ludmila Babara ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Biblioteca Republicană 

Ştiinţifică Agricolă. - Chişinău, 2020. - 324 p. - ISBN 978-9975-56-600-5. 

 

6.  016:02 

   B 56  Biblioteca Republicană Tehnico-Stiintifică : tradiţia trecutului la cerinţa viitorului : 50 

de   

ani de activitate : monografie bibliografică / aut.: Nionila Dalinitchi, Angelina Catana, Silvia Gorceag, 

Tamara Zasmenco, Evelina Jitari, Elena Lupu, Maria Popovici ; coord. de ed.: Elena Bordian ; Institutul 

Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştinţifică. - Chişinău : INCE, 2020. - 

272 p. – ISBN 978-9975-3463-4-4. 

  Actuala monografie bibliografică constituie un volum jubiliar, ce reflectă activitatea instituției 

pe parcursul acestei perioade și scoate în evidență generațiile de bibliotecari care au activat şi au 

contribuit la transformarea bibliotecii într-o instituție modernă de informare şi documentare. În lucrare 

aria de cercetare a fost extinsă până în anul 2019 și cumulează 1739 de titluri bibliografice, care pun în 

lumină activitatea profesională, științifică şi editorială a bibliotecarilor BRTŞ, precum şi referințele 

despre instituția respectivă şi specialiştii ei, reflectate în presa tipărită şi electronică. Lucrarea dată este 

structurată în şapte capitole. Bibliografia este destinată cercetătorilor, profesorilor, studenților, elevilor, 

bibliotecarilor, tuturor celor interesați în domeniu. 

 

1 Filozofie. Psihologie 
 

7.   1 

        C 21  Caras, Ana. Etica şi dezvoltare comunitară / Ana Caras. - Ed. rev. - Iaşi : Lumen, 2016. - 198     

      с. - ISBN 978-973-166-362-2. 

       Volumul “Etica şi dezvoltare comunitară” doreşte să aducă în atenţia publicului interesat din 

domeniul social şi uman, o temă de antropologie socială legatî de nevoia de dezvoltare la nivel 

comunitar, prin şi pentru oameni. Natura etica a cercetarii care a stat la baza acestui volum este în 

principal evidenţiată de modul în care membrii unei comunităţi consimt şi actionează unitar în vederea 

schimbării şi imbunatăţirii propriului status social. Lucrarea se adresează specialiştilor în antropologie, 

interesaţi de dezvoltarea socială, economică şi culturală a comunităţilor, dar şi sociologilor, asistenţilor 

sociali, precum şi studenţilor în domeniul socio-uman. 

 

8.   15 

M 66  Mielczareck, Vanessa. Inteligenţa intuitivă : de la vis la realitate / Vanessa Mielczareck ; 

trad. din lb. fr.: Teodora Despina Bişboacă. - Bucureşti : Curtea veche, 2014. - 327 p. - Bibliogr.: p. 

323-325.- ISBN 978-606-588-640-7. 

        In cartea de faţă, Vanessa Mielczareck vă propune un parcurs iniţiatic realizat prin 

intermediul unor serii de analize, exemple, exerciţii practice şi chestionare. Ea va insoţeşte, pas cu pas, 

către reunificarea spiritului dumneavoastră logic, structurat, cu spiritul intuitiv. O intrebare 

fundamentală de la care a pornit cartea de faţă: cum să vă gasiţi propriile răpunsuri? Autoarea vă 

conduce spre descoperirea rolului fundamental pe care îl are intuiţia şi vă arată cum să o amplificaţi 

pentru a vă fi de folos în fiecare zi. Astfel, veţi invaţa să identificaţi şi să faceţi schimbările necesare în 

viaţă. Citind aceste pagini, veţi afla cum să deveniţi din ce în ce mai conştient de intuiţia 

dumneavoastră, pentru a putea întelege semnificaţia situaţiilor prin care treceţi, pentru a vă crea relaţii 
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care să vă aducă împlinire, pentru a vă gasi locul potrivit… şi a vă descoperi misiunea pe care o aveţi 

în viaţă. 

9.   1 

   S 20   Sandu, Antonio. O etică centrată pe valori în sfera publică / Antonio Sandu. - Iaşi : Lumen, 

2017. - 248 с. - Bibliogr.: p. 225-247. - ISBN 978-973-166-446-0. 

        Dominanta preocupărilor gândirii teoretice a acestui sfârsit/inceput de mileniu este 

problematica responsabilităţii. Atât de des invocată şi din ce în ce mai mult valorizată de specialişti din 

domenii dintre cele mai diferite : oameni de ştiinţă, medici, economişti, jurişti, educatori, oameni de 

afaceri, oameni politici şi, desigur, moralişti şi filosofi, totuşi, în mod paradoxal, ideea de 

responsabilitate nu se reflectă cu aceeaşi intensitate şi in planul modal-acţional. Ca responsabilitate 

trebuie să devină “cheia de boltă a intregului edificiu moral”, cum aprecia Kant, este o afirmaţie ce 

trebuie încă probată în planul acţiunii sociale. O legitimă intrebare ramâne deschisă : daca 

responsabilitatea este atat de explicit prezenţa în conştiinţa teoretică a timpului nostru, atunci unde ne 

sunt totuşi responsabilii; responsabilii, de o manieră concretă, care actionează distinct în situaţii ce 

solicită soluţii diferite, asumându-şi datoria de a fi Om, adică fiinţa morală preocupată de destinul 

omului şi a umanităţii? 

 

10.   1 

 S 81 Stănescu, Vasile. Drumul spre libertate. De la cunoaşterea senzorială transcunoaştere / Vasile 

Stănescu. - Bucureşti : Universul juridic, 2014. - 345 p. - ISBN 978-606-673-289-5. 

       Este  o  lucrare  angajată  la  societatea  viitorului,  la  răspunsurile  ce  urmează  

a  se  da  marilor  întrebări,  încă  nepuse,  la  rolul  dreptului,  al  ştiinţelor  juridice,  al  

filosofiei  juridice  în  organizarea  şi  conducerea  unui  nou profil al societăţii umane, în 

asigurarea păcii şi stabilităţii mondiale. Avem  în  vedere  întrebări  decurgând  din  

descoperirile  uluitoare  ale  secolului  al  XX-lea,  pe  fondul  fragilităţii  stării  de  

securizare  a  fiinţei umane : resurse, dispute etnice şi religioase, terorism şi crimă organizată, 

instabilitate de toate felurile.  

 

3 Ştiinţe sociale 
31  Statistică. Demografie. Sociologie  

11.   31 

   E 97 Extended Migration Profile of the Republic of Moldova, 2009-2014 : analytical report. - 

Chişinău : IOM, 2016. - 128 p. - ISBN 978-92-9068-732-0. 

        The International Organization for Migration (IOM) Mission to Moldova presents the fourth 

edition of the Extended Migration Profile (EMP) of the Republic of Moldova for 2009–2014. This 

report was edited and published under the project “Supporting the implementation of the migration and 

development component of the EU–Moldova Mobility Partnership and harnessing its benefits for the 

residents of the Transnistria Region of the Republic of Moldova”, which is implemented by IOM and 

funded by the Delegation of the European Union to Moldova. The analytical report represents a 

continuation of a complex exercise initiated in 2010 through the development of the first edition of the 

EMP of the Republic of Moldova, which covered a detailed analysis of migration data for 2005–2010. 

The second edition of the EMP analytical report covered the period from 2007 to 2012, and the third 

edition covered 2008–2013. This fourth edition of the analytical report covers the years 2009–2014, 

and was developed by the Bureau for Migration and Asylum (BMA) of the Ministry of Internal Affairs 

of the Republic of Moldova, with the support of IOM Moldova. Through Government Decision No. 

634 (dated 24 August 2012) on approving the List of Indicators and the Template of the Extended 

Migration Profile of the Republic of Moldova, the BMA was designated as the institution responsible 

for producing the EMP. This analytical report follows the EMP template approved by Government 

Decision No. 634 and covers four basic blocks of information and analysis, namely: migration trends 

(part A of the report); impact of migration (part B); migration management framework (part C); and 

key findings, policies’ implications and recommendations (part D). It also presents statistical tables 

containing data on migration provided by the relevant institutions, in compliance with the List of 
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Indicators approved by the aforementioned Government Decision. The EMP is a country-owned tool 

developed in consultation with a wide number of government and non-government stakeholders to be 

used for enhancing policy coherence, evidence-based policymaking and mainstreaming migration into 

national development planning. 

 

12. 31 

     E 97 Extended Migration Profile of the Republic of Moldova, 2010-2015 : Overview of 

Migration Trends for the Period 2005-2015 : analytical report. - Chişinău : IOM, 2017. - 153 p. - 

ISBN 978-92-9068-754-2. 

         The fifth edition of the Extended Migration Profile (EMP) of the Republic of Moldova for 

2010–2015 was edited and published under the project “Supporting the implementation of the migration 

and development component of the EU–Moldova Mobility Partnership and harnessing its benefits for 

the residents of the Transnistria Region of the Republic of Moldova”, implemented by the International 

Organization for Migration (IOM) and funded by the European Union (EU).  The analytical report 

represents a continuation of a complex exercise initiated in 2010 with the production, by IOM Republic 

of Moldova, of the first country’s EMP analytical report covering a detailed analysis of migration data 

for 2005–2010. Subsequently, the Government of the Republic of Moldova took over and 

institutionalized the development of the EMP analytical report, by designating the Bureau for Migration 

and Asylum (BMA) of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova, as the institution 

responsible for producing the report. This resulted in the development, by the BMA, of the next editions 

of the EMP report: the second edition covering the period 2007–2012; the third edition for 2008–2013; 

and the fourth edition for 2009 – 2014. This fifth edition of the EMP report provides: a description of 

the key migration trends in the Republic of Moldova; an analysis of the impact of migration on the 

country’s socioeconomic development; the relevant migration management framework; related key 

policy recommendations; as well as annexes with statistical tables containing migration data provided 

by all relevant data-producing institutions. This edition also includes an annex presenting data on 

long-term migration trends for 2005–2015, which portray the Republic of Moldova as a country of 

emigration, with the majority of its citizens emigrating circularly for work purposes mainly to the 

Russian Federation and Western Europe. The value of the Republic of Moldova’s EMP analytical report 

is highly appreciated at the national and international levels, given its wide use to ensure evidence-based 

migration mainstreaming into national development policymaking 

 

13. 31 

    R 31 Recensământul general agricol, 2011 : rezultate la nivel naţional. Vol. 1 = Общая 

сельскохозяйственная перепись, 2011 : данные на национальном уровне = General agricultural 

census, 2011 : national results / Biroul Naţional. de Statistică al Republicii Moldova. - Chişinău : 

Statistica, 2011. - 376 p. 

 

14. 31 

        R 31 Recensământul general agricol, 2011 : rezultate generale în profil teritorial. Vol. 2 = 

Общая сельскохозяйственная перепись, 2011 : основные результаты в территориальном разрезе  

= General agricultural census, 2011 : general results at territorial level / Biroul Naţional de Statistică al 

Republicii Moldova. - Chisinau : Statistica, 2011. - 172 p. 

 

15.   31 

Z 97 Zwager, Nicolaas de. Inovaţie în migraţia circulară. Migraţie şi dezvoltare în Moldova : 

studiu de piaţă / Nicolaas de Zwager, Ruslan Sinţov ; NEXUS Moldova, Intern. Agency for Source 

Country Information, Centrul de Analize şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice. - 

Chişinău : IASCI, 2014. - 110 p. - ISBN 978-9975-66-429-5. 

           Este vorba de un studiu de piață ce prezintă date selecte din sondajele migranților și 

gospodăriilor efectuate în cadrul Proiectului NEXUS Moldova. Raportul include cele mai precise și mai 

actuale estimări ale numărului de migranți interni și externi – sezonieri și pe termen lung, migranți 



8 

 

repatriați și migranți potențiali. De asemenea, sunt oferite date relevante pentru a promova dezvoltarea 

economică durabilă în Moldova prin facilitarea strategiilor de management ale migrației. 

 

32 Politică 

 

16. 32 

     R 26 Rauta, Alex. Negocierea centrului civic : arhitecti şi politicieni în Romania secolului XX = 

Negotiating the civic center : Architects and politicians in 20th century Romania / Alex Rauta. - 

Bucureşti : Ed. Univ. "I. Mincu", 2013. - 357 с. - Bibliogr.: p. 340-357. - ISBN 978-606-638-079-9. 

 

33 Economie. Ştiinţe economice    

 

17. 33 

     A 53  Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice / red.-sef: Alexandru Stratan ; 

red. şt.: Tudor Bajura ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - Ed. a 10-a. - Chişinău : INCE, 

2020. - 94 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISSN 1857-3630. - ISBN 978-9975-4326-6-5. 

 

330 Economie în general 

 

18. 330.3 

     C 37 Ceban, Angela. Proiectul investiţional de tip model pentru proprietarii privaţi privind 

iniţierea unei ferme de nutrii / Angela Ceban ; Institutul National de Cercetări Economice. - Chişinău : 

INCE, 2020. - 71 c. - Bibliogr.: p. 69-70. - ISBN 978-9975-3463-5-1.  

          La elaborarea proiectului investițional au fost pe larg utilizate elaborările metodologice 

ale Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE), precum şi ghidul practic pentru luarea 

deciziilor manageriale "Investiții în afaceri agricole". Proiectul-model propune inițierea afacerii în 

vederea creării unei ferme de nutrii pentru 100 de femele gestante, la o perioadă de operare 4 ani, 

argumentat științific în baza calculelor indicatorilor economic - financiari de performanță. Pentru 

producătorii cărnii de nutrie. 

 

19.   330.5 

 G 14  Gagauz, Olga. De ce femeile au venituri mai mici decat bărbaţii pe tot parcursul vieţii? : 

evaluare în baza conturilor nationale de transfer în Republica Moldova / Olga Gagauz ; Institutul 

National de Cercetări Economice, Centrul Analitic Independent "Expert-Grup", Fondul ONU pentru 

populaţie, UNFPA. - Chişinău : INCE, 2021. - 29 p. - Referinţe bibliogr. în subsol. - ISBN 

978-9975-89-206-3. 

         Informațiile despre rolurile de gen și inegalitățile dintre sexe sunt esențiale în înțelegerea 

alegerilor economice ale indivizilor, pentru conceperea egalității de gen, a sistemelor de transfer 

durabile, precum și pentru elaborarea măsurilor de extindere a oportunităților economice pentru femei și 

asigurarea unui progres durabil în egalitate de gen. Scopul acestui raport este de a analiza cauzele 

disparităților de gen în viața economică independentă în baza Conturilor Naționale de Transfer și a 

elabora unele recomandări de politici ce vizează diminuarea acestora. 

 

20.   330.3 

 I 27  Iaţişin, Tatiana. Proiectul investiţional model - infiinţarea plantaţiilor viticole şi producerea 

strugurilor de masă de calitate : cazul "Moldova-prim" SRL / Tatiana Iaţişin ; Institutul National de 

Cercetări Economice. - Chişinău : INCE, 2020. - 107 c. - Bibliogr.: p. 101-106. – ISBN 

978-9975-3463-6-8. 

      În Proiectul investițional - model de înființare a plantațiilor viticole și producere a strugurilor 

de masă de calitate, au fost identificate componentele de bază ale proiectului investițional, determinate 

costurile investiționale, prognozate cheltuielile de producție şi evaluate proiectele de investiții prin 

abordarea financiară a acestora, luând-se ca obiect-tip al cercetării SRL, "Moldova-prim". 
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21.  330.1  

 P 93   Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Vol. XIII / 

coord.: Dorian Vlădeanu, Meda Gălea, Teodor Păduraru, Marilena Doncean ; Academia Română, 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane", Departamentul de Cercetări Economice. - Iaşi : 

Tehnopress, 2011. - 237 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 978-973-702-863-1. 

 

22. 330.1 

    P 93  Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine. Vol. XVI / 

coord.: Ion Talabă, Marilena Doncean, Teodor Păduraru, Alina Petronela Haller ; Academia Română, 

Institutul Naţional de Cercetări Economice şi Sociale "Gh. Zane", Departamentul de Cercetări 

Economice. - Iaşi : Tehnopress, 2011. - 212 p. - Bibliogr. la sf. art.- ISBN 978-973-702-878-5.  

 

23. 330.5  

    R 73 Rojco, Anatolii. Bunestarea populaţiei Republicii Moldova : metodologie, evaluare, 

principalele direcţii de creştere / Anatolii Rojco, Svetlana Ivanov, Ecaterina Heghea ; red.: şt. Alic. 

Bircă ; Institutul National de Cercetări Economice. - Chişinău : INCE, 2020. - 245 p. - Bibliogr.: p. 

230-241. – ISBN 978-9975-3463-7-5.  

         Monografia este dedicată cercetării științifice a problemelor-cheie ale bunăstării populațici 

din Republica Moldova. In lucrare sunt enunțate conceptele de bază ale bunăstării populației și 

principiile metodologice ale comparabilității nivelului de bunăstare a gospodăriilor cu componență 

diferită. Autorii au efectuat analiza evoluției indicelui dezvoltării umane și a nivelului de sărăcie în 

Republica Moldova, precum și au efectuat evaluarea nivelului și structurii veniturilor medii 

disponibile pe cap de locuitor, în funcție de diferiți factori. În monografie au fost elaborate principalele 

direcții de creștere a veniturilor disponibile ale populației din Republica Moldova, care prevăd 

îmbunătățirea sistemului de remunerare a muncii și asigurare cu pensii, soluționarea problemelor 

migrației forței de muncă. Elaborarea măsurilor de sporire a veniturilor grupurilor vulnerabile și, pe 

această bază, reducerea nivelului sărăciei acestora a constituit un alt obiectiv atins. Pentru a depăși 

malnutriția membrilor gospodăriilor cu mulți copii și a persoanelor cu venituri mici, a fost elaborat un 

mecanism de oferire a asistenței alimentare categoriilor anterior nominalizate. Mecanismul indicat este 

bazat pe utilizarea cardurilor electronice speciale pentru procurarea produselor alimentare. 

 

24. 330.3  

     S 88  Stratan, Alexandru. Proiectul investiţional de tip model pentru sectorul agrar - infiinţarea 

firmei de producere a alunelor de padure "Alunelul-prim" SRL / Alexandru Stratan, Tudor Bajura, 

Viorel Tureţchi ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - Chişinău : INCE, 2020. - 87 c. - 

Bibliogr.: p. 69-70. - ISBN 978-9975-3463-2-0. 

 

331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii 

 

25. 331 

     З 382 Захаров, Светлана. Рынок труда в условиях демографических изменений /  

Светлана Захаров ; науч. ред.: Олга Гагауз, Галина Савельева ; Национальный институт 

экономических исследований, Центр демограф. исслед. - Кишинэу, 2020. - 155 с. - Bibliogr.: p. 

129-149. - ISBN 978-9975-89-187-5.  

            В работе систематизированы и обобщены теоретико-методологические подходы в 

изучении рынка труда, осуществлен анализ динамики структурных изменений, основных 

показателей занятости и развития рынка труда Республики Молдова в условиях 

демографических изменений. Осуществлены перспективные расчёты предложения и спроса 

рабочей силы, определено количественное соответствие перспективных оценок спроса и 

предложения на рабочую силу. Сформулированы некоторые рекомендации по регулированию 

рынка труда, ориентированные на уменьшение негативного влияния сокращения численности 
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населения и демографического старения. Монография предназначается для научных 

исследователей, преподавателей, аспирантов, студентов, специалистов органов публичного 

управления в области трудовых отношений, экономической и социальной политики. Результаты 

исследования могут быть использованы при разработке и оценке государственных программ 

занятости, в практической деятельности структур, отвечающих за рынок труда, а также в 

программах курсов по экономике труда и управлению человеческими ресурсами. 

 

332  Economie regională. Economie teritorială. Economia fondului funciar. Economia                  

fondului de locuinţe (fondului imobiliar) 

 

26. 332  

   B 80  Botnarenco, Ion. Cadastrul bunurilor imobile în Republica Moldova : teorie, metode, practica 

/ Ion Botnarenco ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, 

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "N. Dimo". - Chişinău : Pontos, 2012. - 484 p. - 

Bibliogr.: p. 434-436. - ISBN 978-9975-51-400-2.  

         Prezenta monografie este consacrată analizei şi descrierii bazelor teoretice, 

metodico-metodologice şi practice ale cadastrului bunurilor imobile în funcție de specificul 

social-economic și natural al Republicii Moldova. In monografie, pentru prima dată, este determinat locul 

cadastrului în economia țării, rolul Sistemului informațional al cadastrului în condițiile priorităților 

informaționale economice, ecologice, sociale. Conținutul monografiei este destinat, în primul rînd, 

pregătirii cadrelor în instituțiile superioare de învăățămînt. În al doilea rînd, prin modul de abordare a 

problemelor (teorie, metode, practică), monografia prezintă interes: din partea specialiştilor care activează 

în domeniul implementării cadastrului; din partea specialiştilor autorităților administrației publice de toate 

nivelurile; din partea oficiilor cadastrale teritoriale etc. De asemenea, prezenta monografie mai poate fi 

aplicată în soluționarea altor probleme economice, financiare, fiscale, juridice, unde cadastrul bunurilor 

imobile este recunoscut ca o disciplină intermediară, dar de o importanță deosebită. 

 

27. 332  

    H 80  Horjan, Oleg. Metode şi modele economico-matematice utilizate la organizarea teritoriului 

=Экономико-математические методы и модели в землеустройстве / Oleg Horjan, Dumitru Haruţa. - 

Chişinău, 2014. - 429 p. - Bibliogr.: p. 428-429.  

     Manualul este elaborat оn corespundere cu curriculumul disciplin "Metode și modele 

economico-matematice la organizarea teritoriului" si este destinat studenților, masteranzilor specialității 

"Cadastru și Organizarea Teritoriului" a facultății „Cadastru și Drept", la fel poate fi de folos și 

specialiștilor ce activează în domeniul cadastrului și organizării teritoriului. Materialul prezentat în 

manual abordează într-o manieră sintetică teoretice ale principalelor metode și modele 

economico-matematice din domeniul organizării teritoriului și amenajării terenurilor agricole, precum și a 

celor aplicative оn baza unor probleme concrete cu descrierea lor sub formă de modele matematice 

numerice, la fel și analiza succintă a variantei optime obținute la aspectele calculator. 

 

28. 332 

   /I 98  Ivaşcenco, Ghenadie. Cum relansam economiile locale din Moldova : ghid de dezvoltare 

economică pentru administraţia publică locală / Ghenadie Ivaşcenco. - Chişinău, 2020. - 111 p. - 

Bibliogr.: p. 111. 

        Scopul acestui ghid este să ajute reprezentanţii administrației publice locale din Republica 

Moldova să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a economiei localității lor, precum și 

instrumentele și pârghiile pe care le au la dispoziție pentru promovarea unor politici locale de dezvoltare 

economic : de atragere a investițiilor, de sprijinire a afacerilor existente și de creștere de noi antreprenori 

locali. Acest ghid nu este unul academic. Respectiv, nu operează cu termeni științifici. Acest ghid a fost 

scris intr-o manieră cât mai practică posibilă, oferind o paletă largă de exemple ilustrative și studii de 

caz relevante. 
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334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică 

 

29.  334 

    C 41 Certan, Simion. Teoria administrării afacerilor / Simion Certan ; Universitatea de Stat din 

Moldova, Fac. de Ştiinţe Economice. - Ed. a 2-a, rev. şi compl. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 400 p. - 

Bibliogr.: p. 393-399. – ISBN 978-9975-71-213-2. 

 

30.  334 

 G 65 Goremichina, Olga. Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii ca factor al creşterii 

competitivitătii companiilor : rezum. tz. dr. hab. în ştiinţe economice : 521.03 / Olga Goremichina ; 

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău, 2021. - 29 p. - Bibliogr.: p. 24. 

 

336 Finanţe 

31. 336 

    T 21 Taran, Alina. Raportarea financiară a companiilor multinaţionale. Analiza informaţiilor pe 

segmente geografice / Alina Taran. - Bucureşti : Ed. Economica, 2020. - 214 с. - Bibliogr.: p. 177-204. – 

ISBN 978-973-709-904-4. 

       Lucrarea îmbină printr-o abordare integrată studiul literaturii de specialitate cu cel al practicilor 

concrete, din cotidian, cu scopul de a identifica principalele probleme, provocări, interese și modalități de 

îmbunătățire a calității raportărilor financiare ale companiilor multinaționale. 

 

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. 

Producţie. Servicii. Preţuri 

 

32. 338 

A 63 Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2017 = Статистический ежегодник Республики 

Молдова, 2017 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2017 / col. red.: Vitalie Valcov 

(preşedinte) ; Ala Negruţa, Iurie Mocanu, lilia Racu, Maria Godiac, Larisa Spanciuc, Vera Cojocari ; 

Biroul Naţional de Statistică al RM. - Chişinău : BNS, 2017. - 485 p. - ISBN 978 9975-53-928-9, ISBN 

978 9975-53-929-6. 

 

33. 338 

A 97 Axenciuc, Victor.  Progresul economic al Romaniei 1860-2010. Serii statistice seculare / 

Victor Axenciuc ; Academia Română, Institutul. de Economie Natională. - Bucureşti : Ed. Acad. Române. 

- 2018. - ISBN 978-973-27-2834-5. 

       Vol. 1 : Agricultura / cuvant-inainte Emilian Dobrescu. - 2018. - 804 p. - ISBN 

978-973-27-2835-2. 

         Vol. I Agricultura, care - în afara domeniului în cauză – conține o amplă caracterizare a 

proceselor demografice (dimensiunea populației, spațiul de locuire în mediul rural și cel urban, sporul 

natural, durata medie a vieții, structura profesională etc. 

 

34. 338 

  A 97 Axenciuc, Victor. Progresul economic al României 1860-2010. Serii statistice seculare / Victor 

Axenciuc ; Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Institutul. de Economie 

Naţională - Bucureşti : Ed. Acad. Române. - 2018. - ISBN 978-973-27-2834-5. 

         Vol. 2 : Industria şi construcţiile / cuvânt-înainte Emilian Dobrescu. - 2019. - 535 p. - ISBN - 

978-973-27-2835-0. 

 

35.  338.439 

 C 58 Cimpoieş Dragoş. Exportul producţiei horticole : ghid practic / Dragoş Cimpoieş, Aurelia Litvin 

; Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă, Centrul de educaţie şi dezvoltare rurale. - Chişinău : 

IFAD, 2013. - 132 p.  
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      Această lucrare este, în sine, un indrumar alcătuit ca un instrument de lucru pentru activitate de 

export a exploatațiilor agricole din Republica Moldova, oferind răspuns la cele mai uzuale întrebări pe 

care și le pune exportator moldovean. Ghidul acoperă domenii ca cadnul juridic al exportului de produse 

agricole, procedurale interne și vamale pentru export, actele informațiile necesare de a fi prezentat la 

vămuirea mărfurilor exportate, licenierea facilitator export, licenierea facilitator export, licenierea export 

laciele acetole, production regieia privire, ghidul procedural de export al produselor horticole este destinat 

producătorilor etc. Structura acestui îndrumar a fost adaptat la condițiile concrete ale activității de export 

din Republica Moldova. Prezentul ghid oferă, pentru operațiuni de export, o imagine cuprinzătoare, 

structurate în ordinea lor logică de desfășurare. Ghidul este alcătuit din câteva compartimente de bază ce 

reflectă întregul proces de export la Arile Uniunii Europene și cele din Comunitatea Statelor 

Independente, începând cu inregistrarea pentru efectuarea acuare exportuarea exportului, întreg 

procesului intern interi vamare exportate, originea mărfurilor și certificatul de origine, facilități tarifare la 

export în UE, taxe la export, cheltuieli și alte plăți, și finisare ca diverse reglementări tehnice. 

 

36.  338.43 

    E 20 Economie agrară şi dezvoltare rurală realităţi şi perspective pentru România : simpozion 

internaţional. 5-e ediţie / Institutul de Cercetări pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Institutul de Economie Agrară, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicina Veterinară, Facultatea de Management şi Inginerie Economică în Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Agroalimentară şi de Mediu. - 

Bucureşti : ASE, 2014. - 348 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISSN 2285-6404. 

 

37.  338.43 

     E 20 Economie agroalimentară şi dezvoltare rurală în ţările din Sud-Estul Europei : provocări 

pentru viitor / coord.: Cecilia Alexandri, Camelia Gavrilescu, Mihaela Kruzslicika, Marioara Rusu ; 

Academia Româna, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriescu", Institutul de 

Economie Agrară. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2016. - 654 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 

978-973-27-2682-2. 

 

38.   DN 

  5557 R Evaluarea riscurilor şi prognozarea dezvoltării durabile a sectorului agro-alimentar în 

contextul asigurării alimentare a ţării : (rap. final). Compartimentul pentru 2010 : Identificarea şi 

evaluarea direcţiilor strategice de asigurării a securităţii alimentare a Republicii Moldova / conducăt. temei: 

Victor Moroz ; executori: Tudor Bajura, Anatolie Ignat ; Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, 

Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică. - Nr. inr. 09.817.08.007 A. - Chişinău, 2010. - 113 p. - 

Bibliogr.: p. 86-88. 

 

39.   338 

  I 56  Implicaţiile economice şi sociale ale pandemiei Covid-19 : analize, prognoze şi strategii de 

atenuare a consecinţelor = Economic and social ibplications of the Covid-19 pandemic: analysis, 

forecasts and consequences mitigation : teze ale conferinţei ştiintifice internaţionale, 23 octombrie 2020 / 

preşedinte: Alexandru Stratan ; vicepreşedinte: Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - 

Chişinău : INCE, 2020. - 300 p. - Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-3463-3-7. 

 

40.   338.43 

  L 96 Lup, Aurel. Agricultura socialistă a României 1949-1989, mit şi realitate / Aurel Lup. - 

Constanţa : Ex Ponto, 2014. - 610 p. - Bibliogr.: p. 607-610. - ISBN 978-606-598-341-0. 

            Lucrarea, bogat ilustrată, asistată de numeroase anexe-document, abundă de informații, note 

de subsol care întregesc ,,fresca" de ansamblu a conducerii de către partidul comunist a agriculturii 

socialiste din România în cei 40 de ani de existență. O carte-document, pe cât de necesară pe atât de 

oportună, într-o perioadă în care nostalgia unui sistem de agricultură nedrept şi falimentar sunt din ce în 

ce mai des utilizate ca reper de comparație cu actualele neîmpliniri în domeniu. 
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41.   338 

    M 48  MEGA : Analiza Creşterii Economice în Moldova = MEGA : Moldova Economic 

Growth Analysis. Ed. 5, decembrie / coord.: Ana Popa ; Centru Analitic Independent "Expert-Grup". - 

Chişinău : Bons Offices, 2011. - 68 p. - ISBN 978-9975-80-302-1. 

 

42. DN 

     5556 T Oleiniuc, Maria. Managementul asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova în 

contextul dezvoltării durabile : tz. dr. hab. în ştiinţe economice : 521.03 / Maria Oleiniuc ; conducăt. şt.: 

Rodica Perciun ; Institutuil Naţional de Cercetăeri Economice. - Chişinău, 2021. - 315 p. - Bibliogr.: p. 

255-279.  

 

43.  338 

   O 43 Oleiniuc, Maria. Managementul asigurării securităţi alimentare a Republicii Moldova în 

contextul dezvoltării durabile : rez. tz. dr. hab. în ştiinţe economice : 521.03 / Maria Oleiniuc ; Institutuil 

Naţional de Cercetăeri Economice. - Chişinău, 2021. - 50 p. - Bibliogr.: p. 45-46. 

 

44.  338.43 

 P 47  Perspectivele agriculturii şi dezvoltării rurale prin prizma noii Politici Agricile Colune, 

2014-2020 / coord.: Cecilia Alexandri, Camelia Gavrilescu, Mihaela Kruzslicika, Marioara Rusu ; 

Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriescu", Institutul de 

Economie Agrară. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2015. - 682 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 

978-973-27-2558-0. 

 

45. 338.2 

T 62 Tîrşu, Valentina. Rolul sistemului informaţional din cadrul învăţământului superior la 

prognozarea nevoilor economiei naţionale în specialişti cu studii superioare economice : rezum. tz. dr. 

hab. în ştiinte economice : 521.03 / Valentina Tîrşu ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău, 2021. 

- 33 p. - Bibliogr.: p. 28. 

 

46. 338.439 

О 144 Обзор агропродовольственной торговой политики в постсоветских странах, 

2016-2017 / Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. - Рим : 

ФАО, 2018. - 148 p. - ISBN 978-92-5-130531-7. 

 

47. 338.439 

П 781 Проблемы устойчивости продовольственной сферы. Вопросы теории и методологии 

/ ред.: В. Г. Гусаков ; Респ. науч. унитар. предприятие "Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси". 

- Минск, 2010. - 262 p. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-985-6925-53-8. 

          В издании представлены основные результаты исследований в рамках выполнения 

заданий ГКПНИ Продовольственная безопасность в области аграрной экономики, охватывающих 

широкий спектр теоретических и методологических вопросов стратегии развития 

агропромышленного комплекса, начиная с критерия достижения устойчивости функционирования 

рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия и заканчивая закономерностями, 

принципами и факторами формирования действенного аграрного экономического механизма. 

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся проблемами научного 

обеспечения развития аграрной экономики: научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и 

студентов, специалистов сельского хозяйства. 
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339  Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 

 

48. 339.9 

G 95 Guna, Dan-Alexandru. Specificitatea reglementării diferendelor în cadrul organizaţiilor 

economice / Dan-Alexandru Guna. - Iaşi : Lumen, 2020. - 176 с. - Bibliogr.: p. 167-176. - ISBN 

978-973-166-565-8. 

         Prezenta lucrare reprezintă un demers în direcţia surprinderii specificităţii mecanismelor de 

soluţionare a diferendelor de natură economică dintre state prin intermediul organizaţiilor internaţionale 

menite să faciliteze cooperarea economică dintre acestea. Organizaţiile internaţionale reprezintă forme 

instituţionalizate ale cooperării economice dintre state. În prezent în condiţiile crizei economice generate de 

către pandemia de COVID 19, credem că aceste mecanisme din cadrul organizaţiilor dar şi al tratatelor 

bilaterale în domeniu vor fi din ce în ce mai solicitate, importanţa crescându-le exponenţial. Pe acest 

fundal, anumite diferende preexistente (precum cel dintre S.U.A şi China) este posibil să se agraveze, 

existând deja declaraţii politice la nivel înalt cu privire la tragerea la răspundere a Chinei pentru prejudiciile 

economice ale crizei sanitare. 

49. 339.1 

G 97 Gutium, Tatiana. Managementul evaluării competitivităţii bunurilor autohtone în contextul 

politicii comerciale a Republicii Moldova : rezum. tz. dr. : 521.03 / Tatiana Gutium ; Consortiul: Institutul 

Naţional de Cercetări Economice, Universitatea de Stat "B. P. Hasdeu"din Cahul, Universitatea de Stat "A. 

Russo" din Balţi, Universitatea  de Stat din Moldova, Şcoala Doctorală Ştiinţe Economice şi Demografice. 

- Chişinău, 2021. - 35 p. - Bibliogr.: p. 27-28. 

 

50. 339 

    P 93 Probleme şi soluţii investiţionale în regiunea de dezvoltare Nord / Adrian Lupuşor, Alex 

Oprunenco, Ana Popa, Victor Prohniţchi, Iulia Sirghi, Valeriu Prohniţchi ; Centrul Analitic Independent 

"Expert-Grup". - Chişinău : Bons Offices, 2010. - 88 p. - Tit. cop.: Probleme şi soluţii investiţionale în 

regiunea de dezvoltare Nord. Proiectul „Ameliorarea atractivităţii investiţionale a Republicii Moldova: o 

abordare regionalăa”. - ISBN 978-9975-80-372-4. 

 

35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară. 

 

51. 35 

       M 26 Manual privind efectuarea controlului oficial al unităţilor din domeniul alimentar / Viorel 

Asmarandei, Niţă Caragaţă, Vlad Gheorghiţă, Grigore Porcescu, Angela Chiriac. - Chisinau, 2014. - 379 p. - 

Bibliogr.: p. 192. – ISBN 978-9975-53-276-1.  

          Manualul dat este destinat inspectorilor din Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, 

care efectuează inspecți la operatorii din sectorul alimentar. De asemenea, materialele expuse în manual pot 

fi utilizate in scop didactic la instituțiile care pregătesc specialiști în domeniul dat. Manualul conține 

informații şi recomandări privind controalele oficiale, cerințe, legislație și principalele aspecte privind 

colectarea și transportarea probelor la latboratoarele specializate. 

 

52. 35 

   R 22 Raportul Anual 2017 privind implementarea Planului National Multianual de Control 

2016-2020. Annual Report 2017 on the Implementation of the Multi-annual National Control Plan 

2016-2020 / National Food Safety Agency ; Agenţia Naţională. pentru Siguranţa Alimentelor. - Chişinău, 

2018. - 72, 72 p. - ISBN 978-9975-87-368-0. 

 

53. 35 

   T 72 Tomşa, Mihail Vasile. Siguranţa alimentelor : [manual] / Mihail Vasile Tomşa. - Chişinău, 

2018. - 620 p. - Bibliogr.: p. 612-619. - ISBN 978-9975-144-71-1. 
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    Această lucrare reprezintă un studiu de referință în unul dintre cele mai dinamice și importante 

domenii ale medicinei veterinare, în garanția salubrității pe baza inspecției și controlului oficial al 

produselor de origine animală, un domeniu marcat de profunde schimbări în ultimele decenii ale secolului 

prezent. Paralel, desfășoară noi aspecte ale domeniului calității, siguranței și securității produselor și 

alimentelor de origine animală și vegetală, constituind un veritabil punct de reper în știința siguranței și 

securității alimentelor. Manualul este destinat studenților din cadrul Facultății de Medicină Veterinară, 

precum și medicilor veterinari practicieni. 

 

 

 

5  Matematică. Ştiinţe naturale 
502/504 Ştiinţa mediului înconjurător. Consevarea resurselor naturale. Periclitarea mediului 

înconjurător şi protecţia mediului   

 

54. 504(03) 

  M 45 Measuring the Green Transformation of the Economy : Guide for EU Eastern Partnership 

Countries. - Paris, 2016, oct. - 127 p. 

       The guide is principally addressed to the management and technical personnel in Statistical 

Agencies, Ministries of Economy, Finance, and Environment of the EaP countries. At the same time it 

may be useful for sectoral ministries, including ministries of energy, industry and agriculture, and other 

stakeholders, for example  from  NGOs,  academia,  and  the  private  sector,  involved  in  

setting  up  a  national  framework  on  measuring green growth. While the guide primarily targets 

the EaP countries, it is relevant to any emerging and transitional economy.  

 

55.  502 

   M 46 Mediul şi schimbarea climei: de la viziune la acţiune : conferinţa internaţională, 5-6 iunie 

2015. / coord.: Ion Magu, Maia Guţu / Republica Moldova. - Chişinău, 2015. - 258 p. - Bibliogr. la sf. art. 

- ISBN 978-9975-9998-7-9. 

 

56. 504 

  И 853 Исак, Андрей. Охрана окружающей среды: приоритеты европейской интеграции для 

Молдовы / Андрей Исак ; ред.: Илья Тромбицкий ; Междунар. ассоц. хранителей реки Eco-TIRAS. 

- Кишинэу, 2015. - 104 p. - Библиогр.: с. 48. - ISBN 978-9975-53-550-2. 

       Настоящая брошюра подготовлена с целью ознакомления читателя с обязательствами 

Республики Молдова в области сохранения окружающей среды в связи с заключением 

Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, Анализируются действия, которые должна 

предпринять Молдова, ожидаемые результаты в свете ситуации, имеющейся на сегодняшний день. 

Она рассчитана на неправительственные организации, учителей, учащихся лицеев, студентов 

вузов и всех интересующихся проблемами окружающей среды и процессом европейской 

интеграции. 

 

528 Geodezie. Topografie. Fotogrametrie. Cartografie   

 

57. 528 

  T 95 Turculeţ, Mihail. Măsuratori terestre : defeniţii, noţiuni, termeni / Mihail Turculeţ ; 

Universitatea  Agrară de Stat din Moldova, Catedra Cadastru şi Geodezie. - Chişinău : UASM, 2018. - 

387 p. - Bibliogr.: p. 386-387. - ISBN 978-9975-64-303-0.  

Lucrarea reprezintă o culegere de materiale, sistematizate în ordine alfabetică din domeniul 

disciplinelor, ce alcătuiesc știința Măsurătorilor terestre. Sunt incluse, fără demonstrații, teorii de bază, 

procedee practice caracteristice, cei mai răspândiți termeni şi definiții importante. S-a ținut cont și de 

necesitatea prezentării realizărilor moderne, care au aplicație practică în activitatea curentă, fiind descrise 

aparate şi tehnologii noi, informații despre programele de calcul. Lucrarea, este destinată, studenților 
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specialităților Cadastru și Organizarea Teritoriului, Evaluarea imobilului, Silvicultură, etc. și are ca scop, 

integrarea cunoștințelor şi abilităților dobвndite la studierea cursurilor de Topografie, Geodezie, 

Fotogrammetrie, GIS, Cartografie, Teledetecție, Automatizarea Lucrărilor Cadastrale, în activitățile 

practice.  

 

58 Botanică 

 

58. 58 

  M 25  Manole, Svetlana. Botanica : manual pentru uzul studenţilor / Svetlana Manole ; Universitate 

Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău, 2016. - 520 p. – ISBN 978-9975-56-380-2. 

         În manual sunt date pivitor morfologia și anatomia organelor vegetative şi penerative a 

plantelor cu includerea materiei necesare cursului universitar la citologia celulei, țesuturilor vegetale. 

Înmulțirea plantelor. Compartimentul sistematica plantelor cuprinde grupele principale de plante: 

cianobacteri, ciuperci, ferigi, pinofite, angiosperme. Predomină plantele cu flori în special acelea ce au 

interes agricol, forestier, ornamental. În compartimentul Geobotanica sunt incluse materiale privitor 

domenile de interes: asociații, areal, floră, vegetație și a. Manualul este elaborat în conformitate cu 

prevederile programelor analitice la disciplinele de specialitate din invățămintul universitar. Manualul 

este destinat studenților din instituțile de învățămînt superior de la specialitățile agronomice, silvice, 

ecologice precum și pentru colegiile de profil, specialiștilor din domeniul agricol, silvic, ecologic și a 

cadrelor didactice de specialitate. 

 

59  Zoologie 

 

59. 59(03) 

             C 86 Cozari, Tudor. Animalele : enciclopedie ilustrată. Vol. 1 / Tudor Cozari ; red. şt.: Ion 

Toderaş. - Chişinău : ARC, 2019. - 144 p. - ISBN 978-9975-0-0297-4, ISBN 978-9975-0-0298-1.  

           Volumul enciclopedic Animalele completează în mod fericit seria de lucrări ştiinţifice 

semnate de profesorul universitar, doctor habilitat în biologie, Tudor Cozari, volum cu o bogată 

informaţie cognitivă şi ilustrativă, scos la lumina într-o ţinută grafică excelentă. În carte sunt descrise 11 

specii de animale: pisica-salbatică, lupul, iepurele-de-câmp, ciuful-de-pădure, barza-albă, sarpele-de-apă, 

lebada-de-vară etc. Cititorul va afla detalii surprinzătoare despre comportamentul acestor vietuitoare: care 

sunt obiceiurile lor alimentare, cum se apară de duşmanii naturali, care sunt modalităţile de curtare a 

femelelor de către masculi, cum işi construiesc cuiburile şi multe alte curiozităţi legate de modul lor de 

trai. In plus, autorul incearcă să explice de unde au aparut cele mai cunoscute proverbe şi zicători privind 

o specie sau alta. Cele peste 300 de imagini color, realizate chiar de autor, un mare impatimit de 

miracolele naturii, completeaza textul si dau volumului un aspect sarbatoresc. Cartea poate fi considerata 

in acest sens şi un veritabil album de artăa fotograficîa, prin care vom redescoperi frumuseţile lumii 

inconjurătoare. Noua enciclopedie ne va trezi respectul şi dragostea faţă de fiinţele necuvântatoare. 

 

60. 59(03) 

     C 86  Cozari, Tudor. Animalele : enciclopedie ilustrată. Vol. 2 / Tudor Cozari ; red. şt.: Ion 

Toderaş. - Chişinău : ARC, 2020. - 144 p. - ISBN 978-9975-0-0297-4, ISBN 978-9975-0-0412-1. 

      Volum cu o bogată informație cognitivă și ilustrativă, scos la lumină într-o ținută grafică 

excelentă. În carte sunt descrise 11 specii de animale: vulpea, mistrețul, ariciul comun, buha, cucul, 

pupăza, vidra, pescărașul-albastru, găinușa-de-baltă, pelicanul comun și broasca-râioasă-brună. Cititorul 

va afla detalii surprinzătoare despre comportamentul acestor viețuitoare: care sunt obiceiurile lor 

alimentare, cum se apără de dușmanii naturali,  care sunt modalitățile de curtare a femelelor de către  

masculi, cum își construiesc cuiburile și multe alte curiozități legate de modul lor de trai. În plus, autorul 

încearcă să explice de unde au apărut cele mai cunoscute proverbe și zicători privind o specie sau alta. 
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61.  59(03) 

     C 86 Cozari, Tudor. Păsările : enciclopedie ilustratâ / Tudor Cozari ; red. şt.: Ion Toderaş. - 

Chişinău : ARC, 2016. - 288 p. - Bibliogr.: p. 287. - ISBN 978-9975-137-46-1. 

       Enciclopedia prezintă, într-o manieră inedită, 229 de specii de păsări din Republica 

Moldova și din România. Cele peste 1 500 de imagini color ilustrează, pas cu pas, principalele 

particularități legate de aspectul și modul de viață al fiecărei specii. Pentru ca cititorul să poată examina și 

recunoaște mai ușor speciile de păsări, ilustrațiile sunt însoțite de note explicative referitoare la coloritul 

și variațiile lui sezoniere, la particularitățile de vârstă și de sex; la aspectul cuibului, pontei și al ouălor, al 

puilor și al păsărilor tinere etc. 

 

62. 59 

 N 70 Nistreanu, Victoria. Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din 

Republica Moldova / Victoria Nistreanu ; Institutul de Zoologie. - Chişinău, 2019. - 184 p. - Bibliogr.: 

p.164-183. - ISBN 978-9975-62-430-5. 

   Monografia cuprinde rezultatele cercetărilor de 15 ani ale faunei de mamifere insectivore din 

ecosistemele naturale și antropizate ale Republicii Moldova. Sunt reflectate probleme de taxonomie și 

sistematică, morfologie externă și niană, răspândire pe teritoriul republicii, elucidate particularitățile 

ecologice al comunităților de mamifere insectivore, pe teritoriul republicii în general, în ecosistemele 

forestiere, în habitatele umede, în ecosistemele urbane, este dată analiza dinamicii multianuale și a 

modificărilor survenite în ultimii 70 de ani, s-a evidențiat importanța insectivorelor în relațiile biocenotice 

ale lumii vii și necesitatea protecției și conservării speciilor de mamifere insectivore și a habitatelor lor. 

Cartea este destinată zoologilor, ecologilor, specialiştilor în domeniul protecției mediului și amatorilor de 

natură. 

 

6   Științe aplicate. Medicină. Tehnologie 
61  Științe medicale. Medicină 

 

63. 61  

  H 68 Hirjau, Victoria. Dermo-cosmetologie / Victoria Hirjau, Dumitru Lupuleasa, Ana Maria 

Dumitrescu. - Iaşi : Polirom, 1998. - 206 с. - ISBN 973-683-153-1.  

       Dermo-cosmetologia cuprinde câteva considerații generale privind structura, principalele tipuri 

de piele, date legislative privind produsele cosmetice și de igienā, detalii privind formularea produselor 

cosmetice, tipuri de produse de curățare, îngrijire, preparate cu rol de protecție cutanată, produse de 

ingrijire a părului, a unghiilor, produse pentru igiena buco-dentară și produse pentru îngrijirea cutanată a 

copilului de vârstă mică. 

 

64. 61 

 S 49 Seracu, Dan. Aromaterapia / Dan Seracu, Teodor Vasile. - Bucureşti : Dexon, 2015. - 154 с. – 

ISBN 978-973-701-434-4. 

     Prezenta lucrare incearcă o sistematizare a cunoştinţelor legate de aceasta tehnicaă terapeutică larg 

răspândită în ţăarile civilizate, tari in care se incearca diminuarea impactului medicamentelor de sinteza 

in terapia alopata. Se prezinta, in ordine alfabetica, alaturi de aproximativ 300 alte intrari, si circa 100 

uleiuri eterice/aromate foloste curent in aromaterapie, o buna parte din ele gasindu-se in magazinele 

Plafar sau farmacii. Pentru ca aromaterapia se include in terapiile complementare, lucrarea nu isi 

propune nici pe departe sa o prezinte ca pe o metoda terapeutica alternativa, ci sa atraga atentia asupra 

posibiliattii folosirii acestor produse naturale in ajutorul medicinii alopate, prin tehnici aflate la 

indemana oricui. 
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62 Inginerie. Tehnică în general 

629 Tehnica mijloacelor de transport 

 

65. 629.7 

A 66 Aplicarea vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) şi sistemelor de poziţionare globală (GPS) în 

activitatea agricolă, silvică şi cadastrală : suport de curs şi practica / Valeriu Seinic, Ion Bacean, 

Octavian Potînga, Gheorghe Nicolaescu, Ananie Peşteanu ; coord.: Oleg Stiopca ; Universitatea Agrară de 

Stat din Moldova, Erasmus+. - Chişinău, 2020. - 79 p. - Bibliogr. la sf. cap.- ISBN 978-9975-56-780-0. 

 

63 Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatarea vieţii sălbatice 

631 Agricultură în general 

 

66.  631 

    I 10 Istorii de succes, provocări şi lecţii invatate în domeniul aplicării tehnologiilor conservative 

de lucrare a solului în cadrul şcolilor de câmp ale fermierilor / Andrei Zbancă, Grigore Baltag, Ion 

Bacean, Nicolai Cazmalî ; coord.: Dumitru Stratan ; Unitatea Consolidată pentru Implementarea 

Programelor IFAD. - Chişinău, 2021. - 40 p. - Bibliogr.: p. 40. - ISBN 978-9975-56-857-9. 

 

67.  631 

 S 61 Simciuc, Elena. Sporirea competitivităţii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin 

prisma managementului inovaţional : rez. tz. dr. hab. în ştiinţe economice : 521.03  Elena Simciuc ;  

coord.: Maria Oleiniuc ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - Chişinău, 2021. - 30 p. - Bibliogr.: p. 

24-25. 

 

631.2   Clădiri, construcţii şi instalaţii agricole 

 

68. 631.2 

 D 44 Depozitarea şi manipularea gunoiului de grajd : ghid practic / Unitatea Consolidată de 

lmplementare a Proiectelor de Mediu. - Chişinău : RGP Grup, 2013, 2015. - 71 p. - Bibliogr.: p. 61.   

Prezenta lucrare este adresată organelor administrației publice locale, organelor ecologice și sanitare,      

asociațiilor agricole și gospodăriilor țărăneşti, precum și organizațiilor nonguvernamentale de mediu. 

 

 

631.4  Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice 

 

69. 631.4 

 C 68 Cojocaru, Olesea.  Pedologia ecologică în teren şi laborator : ghid practic / Olesea Cojocaru. - 

Chişinău. - 2020. - ISBN 978-9975-56-773-2. 

       Pt. 1-a : Analiza fizico-chimică a solului : lucrări de laborator. - 2020. - 190 p. - Bibliogr.: p. 

187-190. 

       În aceast Ghid practic sunt prezentate lucrări de laborator care familiarizează studenții cu 

metodele fizico-chimice de bază pentru analizarea proprietăților solului în faza inițială a cercetării. 

Recomandat pentru studenții de la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, ce au tangență cu analiza 

calitativă a solului, pedologie, ecopedologie, pedologie ameliorativă ș.a discipline specifice științei 

solului. 

 

70.  631.4 

   C 79 Corcimaru, Serghei. Potenţialul microbiologic pentru agricultura durabilă / Serghei Corcimaru 

; Academia  de Ştiinţe a Moldovei, Instituitul de Microbiologie şi Biotehnologie. - Chişinău : Ştiinţa, 

2016. - 176 p. - Bibliogr. la sf. cap. 

În monografia dată este prezentată o sinteză a rezultatelor cercetărilor științifice ale 

colaboratorilor Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, care poate servi drept bază 
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științifică pentru elaborarea procedeelor și a tehnologiilor microbiologice inovatoare, menite să soluționeze 

diverse probleme şi sarcini ale agriculturii durabile. În cadrul cercetărilor, microorganismele au fost 

studiate și utilizate ca indicatori ai stării ecologice a solului, ca mijloace pentru bioremedierea solului și 

stimularea productivității plantelor agricole și ca obiect al remedierii. Lucrarea reprezintă o abordare 

multidisciplinară, cu implicarea microbiologiei, ecologiei, biochimiei, agronomiei, agrochimiei şi botanicii. 

 

631. 5  Lucrări agricole 

 

71. 631.5 

     P 17 Palii, Andrei. Ameliorarea plantelor : [manual] / Andrei Palii. - Chişinău, 2015. - 216 p. - 

Bibliogr.: p. 214-216. –ISBN 978-9975-120-46-3. 

            Manualul de față a fost elaborat în corespundere cu prevederile curriculare universitare 

actuale și se adresează studenților și doctoranzilor de la facultățile de agronomie și biologie, cadrelor 

didactice, specialiştilor în cercetarea agricolă, precum și celor care doresc să pătrundă în miracolul celei 

mai vechi științe agricole - ameliorarea plantelor, și să obțină cunostințe în domeniul creării soiurilor şi 

hibrizilor de plante cu o capacitate și calitate înaltă de producție, rezistente la factorii biotici și abiotici. 

 

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor 

 

72.  632 

     B 13 Bădărău, Sergiu. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova / Sergiu Bădărău, Zinaida 

Gaibu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : Print Caro. - 2014. - ISBN 

978-9975-64-257-6. 

Pt. 1-a : Micoze. - 2014. - 100 p. - Bibliogr.: p. 344-351. - ISBN 978-9975-64-258-3. 

         Prezenta lucrare este recomandată în calitate de material didactic studenților și masteranzilor 

de la specialitatea 612.1 Protecția plantelor și de la alte specialități cu profil agronomic din instituțiile de 

învățământ superior mediu de specialitate, dar și ca ghid pentru recunoașterea bolilor, destinat 

specialiştilor din reteaus operativă de protecție a plantelor, precum și tuturor celor ce doresc să-și 

lárgească sau să-și perfecționeze sfera cunoștințelor despre bolile plantelor cultivate în Republica 

Moldova. Monografia oferă cititorului materiale privind morfologia, reproducerea și sistematica 

ciupercilor fitoparazite, patogeneza, patografia, profilaxia și terapia bolilor cauzate de ciuperci la plantele 

agricole cultivate.  

 

73.  632 

     B 13 Bădărău, Sergiu. Fitopatologie : generală şi agricolă / Sergiu Bădărău ; Uniersitatea Agrară 

de Stat din Moldova. - Chişinău : Print Caro, 2012. - 592 p. - Bibliogr.: p. 558-567. – ISBN 

978-9975-56-046-7. 

          Manualul Fitopatologie este adresat studenților care îşi fac studiile la specialitățile Protecția 

plantelor, Horticultură, Viticultură și vinificație, Agronomie, Silvicultură și grădini publice a Universității 

Agrare de Stat din Moldova, dar şi celor din colegiile de profil, precum și specialiştilor din rețeaua 

operativă de protecție a plantelor, fermierilor şi practicienilor din sectorul agricol, care doresc să-și 

lărgească sau să-și perfecționeze sfera cunoștințelor despre bolile plantelor și metodele de combatere a 

lor. Lucrarea reprezintă o sinteză a literaturii științifice de specialitate și a experienței acumulate pe 

parcursul celor aproape patru decenii de activitate didactică în învățământul agricol superior, oferind 

cititorilor materiale privind etiologia, patografia, patogenia, epidemiologia, profilaxia și terapia bolilor 

plantelor. 
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633 Cultura plantelor de camp 

 

74.  633 

    M 26 Manual al bunelor practici de cultivare a soiei în Republica Moldova. - Ed. a 2-a (rev. şi 

compl.). – Chişinău, 2020. - 104 p.  

     „Donau Soja" este o asociație independentă, internațională, nonprofit, pentru beneficiari foarte 

diverşi, cu sediul la Viena, care reunește membrii de toate nivelurile lanțului valoric: producători, 

comercianți, procesatori și alte organizații, promovând cultivarea, prelucrarea și consumul soiei 

nemodificată genetic, și ecologice de calitate, cu control al originii din regiunea Dunării. Soia este una 

dintre cele mai importante culturi bogate în proteine pentru nutriția umană și animală, cererea fiind în 

continuă creștere și în special la soia ecologică. Obiectivul Asociației „Donau Soja" pentru manualul 

Bunele Practici/Soia Ecologică în Republica Moldova este de a imbunătăți și de a crește eficiența 

producției de soia ecologică în regiunea Dunării și, în particular, în Moldova. 

 

75. 633.1(03) 

   S 26 Save and Grow in practice: maize, rice, wheat : A guide to sustainable cereal production. 

- Rome : FAO, 2016. - 110 p. - ISBN 978-92-5-108519-6. 

         The content is geared toward the world’s three main grain crops: rice, wheat and maize. Many 

of the “ecosystem-based farming systems” described in the guide are ones that have been promoted by 

ECHO for years, including conservation agriculture, integrated pest management (IPM), the push-pull 

system, SRI, slash-and-mulch, and gm/ccs. Examples in the guide also show benefits of integrating 

animal production and forestry with cereal production. The “Save and Grow in Practice” document has 

four sections. Part 1 gives an overview of challenges threatening cereal production, including climate 

change, environmental degradation and yield plateaus. Part 2 describes five key practices that contribute 

to sustainability: conservation agriculture, healthy soil, improved crops and varieties, efficient water 

management, and integrated pest management (IPM). Part 3 shares eleven examples of sustainable 

farming systems from Africa, Asia, and Central America. Part 4 of the document includes an initial brief 

review of what has and has not worked in the introduction and spread of the farming systems described in 

Part 3. It follows with ten “actions recommended for consideration by countries making the transition to 

the sustainable intensification of maize, rice and wheat production.” 

 

76.   633  

  S 70 Soia ecologică în Republica Moldova : recomandări pentru cultivarea şi comercializarea 

soiei ecologice în Republica Moldova / Thomas Bernet, Jurgen Recknagel, Ludwig Asam, Monika 

Messmer ; trad.: Mihai Bostan, Ela Malai. - Ed. a 2-a. - Chişinău, 2020. - 64 p.- ISBN 

978-9975-151-15-3.   

       „Donau Soja" este o asociație independentă, internațională, nonprofit, pentru beneficiari foarte 

diverşi, cu sediul la Viena, care reunește membrii de toate nivelurile lanțului valoric: producători, 

comercianți, procesatori și alte organizații, promovând cultivarea, prelucrarea și consumul soiei 

nemodificată genetic, și ecologice de calitate, cu control al originii din regiunea Dunării. Soia este una 

dintre cele mai importante culturi bogate în proteine pentru nutriția umană și animală, cererea fiind în 

continua creștere și în special la soia ecologică. Obiectivul Asociației „Donau Soja" pentru manualul 

Bunele Practici/Soia Ecologică în Republica Moldova este de a imbunătăți și de a crește eficiența 

producției de soia ecologică în regiunea Dunării și, în particular, în Moldova. 

 

77. 633/635 

 S 81 Starodub, Victor. Fitotehnie / Victor Starodub ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - 

Chişinău, 2011. - 600 p. - Bibliogr.: p. 599-600.   

       Scopul Proiectului eDrone este de a defini un mediu de educație pentru a oferi mai multe 

oportunități de a accesa noi competențe legate de utilizarea tehnologilor cu drone în activități 

profesionale. Obiectivul principal al proiectului eDrone este de a oferi instituțiilor de invățământ superior 

din țările partenere a instrumentelor eficiente pentru crearea Oficilor de Educație pentru Drone (OED), 
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pentru transferul cunoștințelor relevante către profesioniștii din fiecare tară parteneră. eDrone işi propune 

realizarea unei infrastructuri inovatoare bazate pe Tehnologii Informaționale și Comunicare (TIC) care 

utilizează tehnologii și metodologii imbunătățite ce permit tuturor țărilor partenere să creeze o rețea 

pentru schimbul de experiență, de resurse educaționale și a bazelor de date pentru profesionişti. O astfel 

de infrastructură va fi utilizată pentru a sprijini OED în transferul tehnologic și științific pentru 

profesioniști. Tările programului vor transfera know-how și expertiză pentru realizarea obiectivelor 

eDrone prin formarea viitorilor traineri, consultanți ai OED și prin sprijinirea acestora la implementarea 

activităților. 

 

634  Cultura fructelor 

 

78. 634.1(03) 

 B 92 Bujoreanu, Nicolae. Păstrarea şi comercializarea merelor în stare proaspată : ghid practic / 

Nicolae Bujoreanu, Alexandra Chirtoca ; Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă. - Chişinău, 

2013. - 128 p.  

      Acest ghid este destinat persoanelor, antrenate în producerea, păstrarea și comercializarea merelor, 

precum și specialiştilor, consultanților și studenților din acest domeniu. 

 

 

79. 634.1  

 C 58 Cimpoieş, Gheorghe. Cultura mărului / Gheorghe Cimpoieş ; Universitatea Agrară de Stat din 

Moldova.- Chişinău : Bons Offices, 2012. - 382 p. - Bibliogr.: p. 380-382. – ISBN 978-9975-80-547-6.   

      Lucrarea a fost examinată de către colectivul catedrei de pomicultură a Universității Agrare de 

Stat din Moldova și recomandată studenților, masteranzilor, doctoranzilor și specialiştilor din unitățile de 

producție. 

 

80.  634 

 C 94 Cultura arbuştilor fructiferi şi căpşunului : [manual] / Valerian Balan, Parascovia Sava, 

Tatiana Calalb, Nina Ciorchină, Andrei Cumpanici, Dmitri Dodică ; coord.: Valerian Balan, Dmitri 

Dodică, Ion Roşca, Vladimir Todiraş, Andrei Zbancă . - Chişinău, 2017. - 434 p. - Bibliogr. la sf. cap. – 

ISBN 978-9975-87-263-8.  

        Manualul este destinat studenţilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate cu 

profil horticol și cultivatorilor de arbuşti fructiferi şi căpşun. La elaborarea acestui manual autorii au 

urmărit să integreze cunoştinţele acumulate în acest domeniu, punând accentul pe tehnologiile de 

cultivare şi înmulţire a arbuştilor fructiferi și căpşunului, pe caracteristica soiurilor din plantaţiile 

industriale, pe posibilităţile de valorificare a pomuşoarelor şi pe calcularea rentabilității economi-ce la 

cele mai răspândite 8 specii de arbuşti frictiferi și căpşun cultivate în republică. Obţinerea  unei  

producţii  calitative  impune  şi  asigurarea  unei  protecţii  fitosanitare  corecte,  ceea  ce  se  

poate  realiza prin cunoaşterea agenţilor patogeni, care afectează fiecare specie, şi prin respectarea 

calendarului trata-mentelor prezentat în manual.Întrucât fructele baciferelor pot fi consumate atât în stare 

proaspătă, cât și procesată şi congelată, cititorul va găsi în manual parametrii de calitate pentru „fructele 

moi’’ şi condiţiile de depozitare, prerăcirea și congelare. Manual este realizat într-o formă accesibilă 

pentru toţi cei implicaţi în cultivarea arbuştilor fructiferi şi căpşunului, precum şi pentru cei interesaţi în 

iniţierea afacerii în acest domeniu. 
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634.8  Viticultură. Viţă de vie. Vii 

 

81. 634.8(03) 

            S 70  Soiuri de struguri pentru masa cultivate în Republica Moldova : ghid practic / Tudor 

Cazac, Valeriu Cebotari, Gheorghe Gaberi, Sergiu Zabolotnii. - Chişinău, 2013. - 39 p.  

         In lucrare sunt descrise soiurile performante a strugurilor pentru masă, recomandate pentru 

toate regiunile vitivinicole din republică și solicitate оn piețele de desfacere. Răsfoind această lucrare 

cititorul va putea găsi pentru sine un răspuns adecvat și amplu la următoarele întrebări: Care este soiul 

optimal pentru aria geografică unde se preconizează îniințarea plantației, care sunt avantajele și 

performanțele fiecărui soi și unde ar putea beneficia de servicii informațional-consultative adecvate. De 

rоnd cu informațiile tehnologice, prezentul ghid mai conține și unele elemente economice ce vor fi de 

folos in momentul planificării afacerii 

 

82. 634.8 

     V 76 Viticultura : manual / N. Perstniov, V. Surugiu, E. Moroşan, V. Corobca ; red. generală: V. 

Surugiu. - Chişinău, 2000. - 504 p. - Bibliogr.: p. 495-503. - ISBN 9975-78-041-5. 

 

83.    634.8 

   П 278 Перстнев, Николай Данилович. Виноградарство : учебник для студентов спец. 

Плодоовощеводство / Николай Данилович Перстнев ; Гос. аграр. ун-т Респ. Молдова, Кафедра 

виноградарства. - Кишинэу : UASM, 2011. - 302 с. - Библиогр.: с. 272-273. - ISBN 

978-9975-64-213-2  

           Учебник, был подготовлен к изданию с учетом куррикулума, учебного плана и 

аналитической программы по специальности плодоовощеводство. Данный учебник окажет 

существенное влияние на качество подготовки специалистов. Он включает систематику, 

биологию, ампелоэкологию, размножение, посадку новых виноградников, агротехнику 

возделывания молодых и плодоносящих виноградников, защиту их от болезней и вредителей, 

особенности возделывания столовых сортов, сбор, переработку и хранение урожая винограда. В 

учебнике в легко усвояемой и доступной форме излагаются новые достижения отечественной и 

зарубежной науки и практики, отражена также специфика отрасли и особенности культуры 

возделывания винограда в условиях Республики Молдова с учётом рыночной экономики и 

интеграции в страны Евросоюза. Учебник может быть использован и студентами других 

агрономических специальностей Вузов и Колледжей, а также преподавателями, научными 

работниками, практиками виноградарями и садоводами любителями. 

 

635  Plante de grădină. Grădinărit 

635.9 Plante ornamentale şi decorative. Grădinărit ornamental 

 

84.  635.9 

  S 26 Sava, Victor. Plante decorative anuale (întroducerea, biologia, ecologia, fiziologia) / Victor 

Sava ; red. şt.: Vasile. Florea ; Academia de Ştiinţe a RM, Gradina Botanica (Institut). - Chişinău, 2010. - 

287 p. - Bibliogr.: p. 273-287.  

        Pe baza analizei unui bogat material experimental sunt determinate legitățile adaptării plantelor 

decorative anuale în condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova. Au fost studiate problemele 

creșterii și dezvoltării plantelor, particularitățile biologice ale înfloririi și fructificării, regimul de apă și 

rezistența la secetă, influența microelementelor prin metoda extraradiculară și a îngrășămintelor bacteriale 

asupra ritmului de creștere și dezvoltare a plantelor decorative anuale. Este prezentat sortimentul de 

plante decorative anuale recomandat pentru crearea spațiilor verzi și flori tăiate. Au fost obținute 

rezultatele întroducerii a 343 specii și 386 soiuri, ce aparțin la 167 genuri şi 48 familii. Monografia 

prezintă interes pentru botaniştii introductori, specialiștii pentru amenajarea spațiilor verzi și studenții 

biologi. 
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636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului.                 

Înmulţirea animalelor domestice                                                                                  

636.4  Porci   

 

85. 636.4 

 R 82 Rotaru, Ilie. Creşterea suinelor / Ilie Rotaru ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - 

Chişinău, 2016. - 437 p. - Bibliogr.: p. 436-437.   

    Manualul „Creșterea suinelor" este elaborat în conformitate cu planul de învățământ și 

programul analitic al cursului „Creșterea suinelor" și vizează cele mai noi rezultate din domeniul teoriei și 

practicii creșterii suinelor. Manualul este destinat studenților la Ciclul I, studii universitare, la 

specialitatea 614.1 Zootehnie". De asemenea, se recomandă și în sprijinul studiilor universitare la 

specialitățile: „Biotehnologii agricole", „Siguranța alimentelor de origine animala" etc., precum și tuturor 

celor interesați de domeniu și care intenționează să dezvolte o afacere în creșterea suinelor. 

 

636. 5 /.6 Păsări 

 

86.  636.5 

  S 65 Situaţia actuală şi tendinţele dezvoltării sectorului avicol din Republica Moldova şi la nivel 

Internaţional / Peter Zoltan, Eugeniu Voiniţchi, Iurie Beţivu, Sava Bălănescu. - Chişinău, 2011. - 116 p.  

    În studiul de acum finanțat de banca Mondială, se studiază trecutul ramurii, acțiunea acestuia 

asupra dezvoltării, starea actuală şi structura acesteia, pentru a trezi instinctul de dezvoltare, 

posibilitățile și formarea strategiei de hotărîri pe decenii. In compilarea studiului ne-am străduit că în 

afarā de toate datele internaționale cunoscute și acțiunea acestora să fie incluse și toate datele cunoscute 

de ramura avicolă modovenească. Pe lângă studiul în lucrarea dată deasemenea au fost întroduse unele 

capitole adiționale ce țin de aşa memonte chee ca: Biosecuritatea la întreprinderele avicole, utilizarea 

echipamentului personal de protecție, metode de colectare a probelor de la păsări și unele boli ale 

păsărilor. Sperăm ca toate materialele date să fie utile pentru producătorii avicoli, medicii veterinari, 

studenți de la facultățile medicină veterinară și zootehnie, și alte persoane interesate de domeniul dat. 

 

87.  636.5(03) 

  V 84  Voiniţchi, Eugeniu. Ghid privind implementarea procedurilor  HACCP şi utilizarea 

aditivilor furajeri la întreprinderile avicole / Eugeniu Voiniţchi, Sorin Ţolea, Sava Bălănescu. - 

Chişinău, 2014. - 167 p. - Bibliogr.: p. 161-167. – ISBN 978-9975-4224-6-8. 

       Ghidul dat este destinat specialiștilor care activează în domeniul avicol, inspectorilor din 

Agenția Natională pentru Siguranța Alimentelor, care efectuează inspecții la operatorii din sectorul dat. 

De asemenea, materialele expuse în ghid pot fi utilizate în scop didactic de instituțiile care pregătesc 

specialiști în domeniu. Ghidul conține informații și recomandări privind implementarea HACCP la 

avicole, legislație și principalele aspecte privind utilizarea aditivilor furajeri. Acest ghid conține 

materialele cercetărilor ale colaboratorilor de la catedra Terapie, Facultatea Medicină Veterinară, 

UASM, Republica Moldova. 

 

64 Economie casnică. Ştiinţe domestice. Întreţinerea casei  

 

88.  64 

  I 49 IFCN Dairy Report, 2017 : for a better understanding of the dairy world. - Kiel : IFCN, 

2017. - 224 p.  

 

89.  64 

  I 49 IFCN Dairy Report, 2018 : for a better understanding of the dairy world. - Kiel : IFCN, 

2018. - 224 p. 
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657  Contabilitate 

 

90.  657  

 B 61 Bîrcă, Aliona. Controlul intern şi impactul acestuia asupra dezvoltării guvernanţei corporative : 

rezum. tz. dr. hab. în şiinţe economice : 522.02 / Aliona Bîrcă ; Academia de Studii Economice din 

Moldova. - Chişinău, 2020. - 51 p. - Bibliogr.: p. 43-47. 

 

91.  657 

 D 18 Dănescu, Tatiana. Auditul intern. Interferenţe între teorie şi practică / Tatiana Dănescu, 

Mihaela Prozan. - Bucureşti : Ed. Economica, 2020. - 270 с. - Bibliogr.: p. 245-256. - ISBN 

978-973-709-901-3 

    După creionarea unei imagini a celor mai importante aspecte teoretice, lucrarea prezintă într-o 

manieră pragmatică atât cadrul metodologic, cât și instrumentarul auditului intern. Este descrisă teoretic 

metoda de realizare a auditului intern prin prisma misiunilor de asigurare și a celor de consiliere, 

comparativ în cadrul entităților economice și a celor publice. Pentru a veni în ajutorul realizării 

misiunilor de asigurare, lucrarea construiește un ghid al modului de a fundamenta, realiza și formaliza o 

misiune în cele două tipuri de entități (publice și private), putând fi utilizată ca sistem de referință de 

către practicieni în acest domeniu. 

 

663 Microbiologie industrială. Micologie industrială 

663.2/ .3  Vin. Producerea vinului. Oenologie  

  

92. 663.2 

 М 502  Менеджмент качества винодельческой продукции / Борис Гаина, Зинаида Арикова, 

Анатолий Ротару, Артур Тарасов ; Акад. Наук Молдовы, Комратский Государственный 

институт, Национальный институт винограда и вина. - Комрат : КГУ, 2013. - Библиогр.: с. 

160-166 . - ISBN 978-9975-4282-9-3. 

        Том 1. - 2013. - 166 p. - Библиогр.: с. 160-166. - ISBN 978-9975-4440-0-2.    

        Mонография представляет собой богатый статистический материал, 

систематизированный за последние 10-12 лет, и включает обзор влияния менеджмента на 

качество винограда и продуктов его промышленной переработки (вин и дистиллятов) в сumyaцuu 

перехода виноградо-винодельческой отрасли на новые условия деятельности.  В работе 

отражены последствия эмбарго молдавского вина на рынке Российской Федерации: 

экономические, технологические и социальные. Представляет интерес приведенный авторами 

богатый статистический материал, отражающий динамику развития питомниководческой базы, 

производства и экспорта винограда, вин и дистиллятов, разработки нормативных актов 

получения вин с географическими наименованиями, вин с контролируемыми наименованиями по 

месту производства, национальных брендов: "Белый Аист", "Вина Молдавии", "Кодру" и т. д. 

Отдельный раздел посвящен парадигме синергетического менеджмента в исследованиях и 

технологическому трансферту в сельскохозяйственной и пищевой отраслях, тесно связанным с 

ускорением научно-технологического прогресса в виноградо-винодельческой отрасли АПК 

Республики Молдова. В монографии систематизирован материал по качеству винодельческой 

продукции, отвечающей всё возрастающим требованиям к экспорту в Европейский Союз, страны 

Содружества Независимых Государств, и, в первую очередь, в Россию, Украину, Беларусь. 

Монография адресована специалистам и исследователям в области менеджмента виноградарства, 

виноделия и пищевой промышленности в целом, студентам, лицам, получающим образование в 

магистратуре и докторантуре по этим и смежным специальностям, а также широкому кругу 

читателей, интересующих одной из ключевых отраслей национальной экономики. 
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664  Producerea şi conservarea alimentelor solide 

 

93. 664.8 

       T 31 Tehnologii noi de păstrare a fructelor, legumelor şi a strugurilor de masă = Новые 

технлогии  хранения фруктов, овощей и столового винограда. - Chişinău : IFAD, 2013. - 22 p. 

     Această publicație conține prezentarea și descrierea a celor mai moderne tehnologii şi soluții de 

post-recoltare practic pentru orice fructe, legume, struguri și pomuşoare, care cresc in țara noastra. Este 

destinată persoanelor, antrenate în producerea și comercializarea fructelor, legumelor şi a strugurilor de 

masă, precum și specialiştilor, consultanților și studenților din acest domeniu. 

 

72  Arhitectură 
 

94. 72 

 V 39 Venturi, Robert. Lecţia Las Vegas : simbolismul uitat al formei arhitecturale / Robert Venturi, 

Denise Scott Brown, Steven Izenour. - Bucureşti : Ed. Univ. "I. Mincu", 2017. - 196 p. - Bibliogr.: p. 

166-186. - ISBN 978-606-638-167-3. 

Lecția Las Vegas rămâne un reper major al istoriei arhitecturii, al teoriei de arhitectură și de 

urbanism, cum și al istoriei teoriei - în primul rând prin pledoaria, relevantă pentru momentul istoric al 

apariției cărții, pentru o arhitectură semnificantă și pentru o relație cordială între om și cadrul construit. Pe 

lângă numeroase imagini, diagrame și tabele, cartea include un text concis, dar de o surprinzătoare 

densitate și complexitate - în același timp o critică viguroasă la adresa unui modernism „academic” sec și 

distant, închistat în propriile dogme, o pledoarie pentru redefinirea arhitecturii ca limbaj, în paralel cu 

reconsiderarea simbolismului și a ornamentului arhitectural, un model și o metodă de analiză morfologică 

urbană, o schiță a unui posibil tratat de arhitectură și de teorie urbană pentru finele secolului XX. 

Versiunea română a cărții, parte a unui program de traduceri de texte fundamentale pentru istoria și teoria 

arhitecturii, reprezintă un act cultural necesar pentru cunoașterea, difuzarea în cercuri mai largi și 

reevaluarea unei lucrări teoretice de referință. 

 

 

8 Limbi. Lingvistică. Literatură 
 

95. 8 

C 58 Ciuciu, Anina. Mândră să fiu rromă : de la Fata Luncii la Sorbona / Anina Ciuciu, Frederic. 

Veille. - Bucureşti : Pandora, 2014. - 167 с. - ISBN 978-973-1989-40-2. 

       Aceasta este povestea Aninei Ciuciu, tînăra de etnie rromă care a pornit de la periferia insalubra 

a Craiovei şi a ajuns peste ani să studieze la Universitatea Sorbona. Din copilaria petrecută prin taberele de 

rromi şi până la acceptarea la Sorbona, confesiunea Aninei Ciuciu ne invită să urmărim destinul incredibil 

al acestei tinere femei hotărâte sa-şi depăşească propria condiţie, însă fără sa-şi uite originile. O frumoasă 

lecţie de viaţă, ce speră să schimbe atitudinea faţă de comunitatea rromă. 
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      Studierea multiaspectuală a istoriei Basarabiei rămâne a fi o direcție științifică prioritară a 

istoricilor din Republica Moldova, în contextul necesității elucidării unor aspecte necercetate până în 

prezent, a revizuirii unor mituri instituite de istoriografia sovietică aservită regimului politic și 

propagandei. Problemele istorice-cheie din istoria recentă a Republiciii Moldova sunt în strânsă legătură cu 

istoria teritoriului dintre Prut și Nistru din perioada 1812-1917/1918. Culegerea de studii cuprinde zece 

articole elaborate de către autori în colaborare și individual, unele dintre ele sunt publicate pentru prima 

dată, altele sunt la a doua ediție, fiind actualizate și completate cu material, analize și un suport documentar 

și imagini, care contribuie la o elucidarea mai complexe a problemelor abordate. 
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104. 9 (031) 

  Г 461 Гибу, Николай.  Сонеты Дуная : энциклопедия Придунавья / Николай Гибу ; Фонд 

развития и защиты этнокультур Придунавья «Сонеты Дуная». – Измаил. – 2019. – ISBN 

978-9975-129-60-2. 

        Т. 1 : А – Акафист / Николай Гибу. – 2019. – 588 с.  

        Первый том биографической энциклопедии «Сонеты Дуная» известного молдавского 

кинорежиссёра Николая Гибу на букву «А» под названием «Акафист» — посвящены выдающимся 

уроженцам и жителям юга Бессарабии, которые оставили значительный след в науке, искусстве, 

культуре, военном деле, спорте, политике и в прочих сферах деятельности.                   
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