
  

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE 

BIBLIOTECA REPUBLICANĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ 
Secţia Informare Bibliografică 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Publicaţii noi intrate în colecțiile  BRTŞ 
 în luna ianuarie 2019 

Buletin informativ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chişinău, 2019



  

Responsabil de apariţie: Angelina Catana, Șef Secţie Informare Bibliografică a Bibliotecii 
Republicane Tehnico-Ştiinţifice. 
Acătuitor: Nionila Dalinițchi 
Periodicitate: lunar  
Obiectiv: informarea operativă a utilizatorilor despre cele mai curente achiziţii  primite în 
bibliotecă 
Distribuire: prin e-mail şi site-ul bibliotecii  
Descriere: buletinul include descrierile publicaţiilor tipărite: cărţi, broşuri, rapoarte la lucrările 
de cercetare ştiinţifică, publicaţii cu titlu de manuscris (teze şi autoreferate). Descrierile sunt 
alcătuite conform standardului interstatal GOST 7.1-2003 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления". Pentru a facilita 
procesul de regăsire a informaţiei necesare, buletinul este însoţit de un index auxiliar de nume. 
Ordonate: în baza Clasificării Zecimale Universale (CZU), în cadrul compartimentelor în ordinea 
alfabetică a titlurilor.   
Destinat: publicului larg de beneficiari.  
 
Beneficiarii au posibilitatea să consulte publicaţiile  în sala de lectură, să le comande prin 
intermediul abonamentului interbibliotecar, iar la cerere se pot efectua xerocopii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică  
Adresa:  2064, Chişinău, Republica Moldova. 
               str. Ion Creangă 45 
               tel. 022-50-11-29 
               e-mail: www.brts.md 

 
 
 
 
 
 

http://www.brts.md/


  

 
 

CUPRINS 
 
 

Ştiinţa………………………………………………………………………… 

Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor…………………………………………… 

Management…………………………………………………………………… 

Psihologie……………………………………………………………………… 

Sociologie……………………………………………………………………… 

Economie………………………………………………………………............. 

Drept.  Învăţămănt…………………………………………............................... 

Medicină……………………………………………………………………….. 

Tehnică…………………………………………………………………………. 

Agricultură…………………………………………………………………....... 

Artă…………………………………………………………………………….. 

Index de nume………………………………………………………………….. 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4 

 

Ştiinţa 
 
 1.    001 
        S 85  Ştiinţa deschisă în Republica Moldova = Open Schience in the Republic of Moldova : 
studiu / Gheorghe Cuciureanu, Igor Cojocaru, Irina Cojocaru, Nelly Ţurcan, Mihai Grecu, Alfreda 
Roşca, Andrei Rusu, Rodica Cujba, Ion Coşuleanu, Elena Ungureanu, Vitalie Minciună ; resp. de 
ed.: Igor Cojocaru ; Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. - Chişinău : IDSI, 2018. - 
263 p. - Bibliogr.: p. 218-246. - ISBN 978-9975-3220-3-4. 

 
Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor 

 
2.    004 
       C 89  Cristescu, Marian. Baze de date avansate : abordare teoretică şi pragmatică / Marian 
Cristescu. - Bucureşti : Ed. Economica, 2017. - 215 p. - Bibliogr.: p. 213-214. -                                    
ISBN 978-973-709-834-4. 
 

Management  
 

3.    005 
       N 33 Nederiţa, Alexandru. Particularităţile organizării managementului financiar şi 
contabilităţi în organizaţiile necomerciale : ghid practico-metodic / Alexandru Nederiţa,                 
Tatiana Prisacar. - Chişinău : Cu drag, 2015. - 328 p. - ISBN 978-9975-87048-1. 
       Prezenta lucrare reprezintä un Ghid practico-metodic în care sub aspect complex sunt expuse 
particularitătile organizării managementului financiar şi contabilității în organizaţiile necomerciale 
(ONC). Ghidul este elaborat in baza actelor legislative şi normative ce reglementeazà activitatea, 
contabilitatea şi fiscalitatea ONC-urilor, conform situaţiei din 1 ianuarie 2016. Lucrarea nu 
substituie actele normative sus-menţionate, şi constituie un suport metodic în care se explică 
prevederile actelor specificate şi modul de aplicare a acestora în practică. La utilizarea Ghidului 
trebuie luate în considerare eventualele modificări ale actelor legislative şi normative. În acest scop, 
se recomandă a fi consultată ultima versiune a acestor acte care este plasată pe site-urile 
Parlamentului - www.parlament.md, Guvernului - www.gov.md, Ministerului Finantelor - 
http://www.mf.gov.md/, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat - www.fisc.md. Materialele 
Ghidului sunt prezentate sub formă de răspunsuri la intrebari, exemple şi explicaţii, aferente 
situaţiilor şi faptelor economice specifice ONG-urilor. Ghidul constă din 12 capitole, 34 anexe şi 
glosar. 
 
4.   005 
      O 65 Oprescu, Claudia. Tendinţe actuale în relaţia dintre managementul resurselor umane 
şi sistemul integrat de management / Claudia Oprescu. - Bucureşti : Ed. Economica, 2016. - 136 p. - 
Bibliogr.: p. 125-136. - ISBN 978-973-709-785-9. 
      Cartea expune cadrul teoretic al rolului Managementului Resurselor Umane, în condiţiile 
implementării sistemului integrat de management, asupra îmbunătăţirii performanţelor 
organizaţiilor. Accentul se pune pe contribuţia managementului resurselor umane în implementarea 
Managementului Total al Calităţii, ajungându-se la concluzia că rolul acestuia are o importanţă 
deosebită. Problematica ce străbate întregul conţinut al lucrării se referă la principalele procese ale 
Departamentului Resurse Umane, care au o influenţă semnificativă asupra performanţei 
organizaţiei. 
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Psihologie  
5.   159 
      H 95 Hutchinson, Michael. Superinteligenţa. Invaţă sa-ţi foloseşti creierul ca un geniu şi 
îmbunătăţeşte-ţi calitatea vieţii / Michail Hutchinson. - Bucureşti : Vidia, 2014. - 725 p. - Bibliogr.:  
p. 663-704. - ISBN 978-606-8414-37-9. 

 
Sociologie  

6.   81 
      D 53 Dicţionar de sociologie rurală / coord.: Ilie Bădescu, Ozana Cucu-Oancea. - Ed. 
rev. - Bucureşti : Mica Valahie, 2018. - 647 p. - ISBN 978-606-738-074-3. 

 Dicţionarul de sociologie rurală este primul volum din cele şase care alcătuiesc Enciclopedia 
Rurală. Lucrarea se înscrie în tradiţia deschisă de Şcoala Sociologică de la Bucureşti şi pentru 
realizarea sa a colaborat un colectiv de autori din toate centrele universitare ale ţării: Bucureşti, 
Cluj, Oradea, Iaşi, Braşov, Craiova. Dicţionarul este structurat pe patru secţiuni (termeni, 
personalităţi, curente, reviste) şi cumulează, pe o întindere de aproximativ 650 de pagini, un număr 
de peste 300 de termeni. Lucrarea valorifică terminologia sociologiei rurale româneşti şi europene 
precum şi cea din practica unor instituţii internaţionale şi regionale care prin natura preocupărilor 
lor afectează mediul rural. De asemenea dicţionarul oferă o sistematizare schematică a teoriilor şi 
curentelor de referinţă pentru domeniu şi constituie un ghid util pentru toţi cei interesaţi de practica 
şi metodologia de cercetare rurală din sociologie, antropologie şi politici de dezvoltare. 

 
7.   316 
      T 58 Timuş, Andrei. Raţionalizarea vieţii. Argumentul social = Рационализация жизни. 
Социальный аргумент / Andrei Timuş. - Chişinău : Print-Caro, 2011. - 348 p. -                        
ISBN 978-9975-56-006-1. 

 
Economie  

8.   330.4 
      A 55 Andrei, Tudorel. Econometrie / Tudorel Andrei, Regis Bourbonnais. - Ed. a 2-a, 
rev. şi adăugită. - Bucureşti : Ed. Economica, 2017. - 480 p. - Bibliogr.: p. 477-480. -                                     
ISBN 978-973-709-812-2. 

Lucrarea propune întroducerea relaţiilor de calcul prin furnizarea unor elemente minimale pentru 
înţelegerea folosirii acestora în practica analizei economice. Pentru majoritatea proprietăţilor 
enunţate sunt sugerate o serie de demonstraţii şi de recomandări practice, folosind pachetul software 
Eviews. Această abordare sprijină înţelegerea logică a fundamentelor econometriei.   De asemenea, 
lucrarea pune accent pe latura practică a cercetării economice şi prin evidenţierea celor mai 
cuprinzătoare surse de date puse la dispoziţie de diverse organisme interne sau internaţionale. 
Astfel, sunt abordate, într-o manieră integrată, toate etapele unei cercetări ştiinţifice riguroase în 
domeniul ştiinţelor economice: alegerea şi selectarea celor mai potrivite date, elaborarea 
metodologiei, utilizarea unui pachet software pentru obţinerea rapidă a rezultatelor, precum şi 
analiza şi interpretarea acestora. Cartea se adresează în special studenţilor la ciclul de licenţă din 
domeniul economic, conţinutul său fiind adaptat nevoilor lor specifice. Astfel, pentru parcurgerea 
lucrării, sunt necesare cunoştinţe elementare de matematică, statistică, microeconomie şi 
macroeconomie. 
 
9.   351 
      A 57 Anghel, Ion. Dezvoltarea imobiliară : analiză şi principii / Ion Anghel, Muler 
Onofrei. - Bucureşti : Ed. Economica, 2013. - 167 p. -  Bibliogr.: p. 151-152. -                                      
ISBN 978-973-709-659-3. 
      Unul dintre obiectivele vizate de această lucrare este să asigure un material util şi relevant 
studenţilor, cercetătorilor şi practicienilor din industria imobiliară. 
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10.  336 
       A 57 Anghel, Madalina Gabriela. Modele de gestiune şi analiza a portofoliilor / 
Madalina Gabriela Anghel. - Bucureşti : Ed. Economica, 2013. - 296 p. - Bibliogr. la sf. cap. -   
ISBN 978-973-709-677-7. 

Cartea este structurată în opt capitole, surprinzând principalele aspecte cu privire la piaţa de 
capital, teoria portofoliilor şi, mai ales, modelele utilizate în analiza şi managementul portofoliilor 
de instrumente financiare. Lucrarea se adresează studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi 
tuturor celor interesaţi de studiul şi analiza pieţei de capital şi, cu precădere, a portofoliului de 
instrumente financiare. 
 
11.  016:33 
       B 16        Bajura Fiodor : Profesor. Savant. Inventator : biobibliografie / Nionila Daliniţchi, 
Angelina Catana, Diana Pelepciuc ; coord. de ed.: Elena Bordian ; red. tehnică: Silvia Gorceag ; 
Institutul Naţional de Cercetări Economice, Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică. - Chişinău : 
Complexul Editorial al INCE, 2018. -    212 p. - ISBN 978-9975-3202-6-9. 
 
12.   35 
        B 45  Berceanu, Ionuţ Bogdan. Sisteme administrative emergente  / Ionuţ Bogdan 
Berceanu. - Bucureşti : Ed. Economica, 2018. - 136 p. - Bibliogr.: p. 122-132. -                                  
ISBN 978-973-709-846-7. 

Lucrarea propune să se extindă şi să contureze o abordare specifică a emergenţei în domeniul 
administraţiei publice. Emergenţa administrativă este rezultatul interacţiunii actorilor şi sistemelor 
administrative, pe de o parte, precum şi, pe de altă parte, al interacţiunii sistemelor administrative 
cu părţile sistemului social global, căruia îi aparţin. Putem vorbi, prin urmare, de o emergenţă 
administrativă internă, autocreată în sistem şi de o emergenţă indusă de procesele ce condiţionează 
sistemul social global: integrarea europeană, globalizarea, europenizarea etc. Această constatare 
permite asocierea proceselor de emergenţă administrativă cu cele privind adaptarea şi inovarea 
administrativă, schimbarea socială durabilă etc. Autorul lucrării propune o agendă de analiză şi 
susţinere logică, secvenţială ce fundamentează metodic atât conceptul general de emergenţă, cât şi 
diverse aspecte ale acesteia specifice: sociologiei, economiei, psihologiei sau biologiei. 
 
 13.   338.43 
         C 74  Conjuctura economiei mondiale, 2017 : colecţie de analize, date şi informaţii 
exhaustive privind evoluţia conjuncturii economiei mondiale / coord.: Simona Moagăr-Poladian, 
Napoleon Pop, Agnes Ghibuţiu, Maria Cartas. - Bucureşti : IEM, 2017. - 360 p. - Bibliogr. la sf. 
cap. - ISSN 1583-090X. 
 
14.    332 
         C 88   Crearea si organizarea clusterelor in Republica Moldova : ghid metodic / executori: 
Victoria Iordachi, Corina Gribincea, Cristina Ungur, Vladislav Boldurat ; Institutul Naţional de 
Cercetări Economice. - Chşinău : Complexul Editorial al INCE, 2018. - 86 p. -         ISBN 978-
9975-3272-0-6. 

Ghidul are ca scop explicarea fenomenului de clusterizare pentru întreprinderile autohtone, 
precum și prezentarea aspectelor practice privind procesul de creare și organizare a asocierilor de 
tip cluster; este un instrument util atât pentru companiile care doresc să se organizeze într-o asociere 
de tip cluster, cât și pentru potențialii membri și beneficiari ai unor astfel de aglomerări. Totodată, 
acest ghid va ajuta la o mai bună cunoaștere a fenomenului de clusterizare din partea formatorilor 
de politici publice din Republica Moldova, deoarece cuprinde o sinteză a inițiativelor 
guvernamentale privind impulsionarea cooperării între întreprinderi și alți actori în cadrul 
asocierilor de tip cluster din alte țări. 
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15.   331 
         E 67 Ergonomie / Aurel Manolescu, Viorel Lefter, Alecxandrina Deaconu, Cosmin 
Dobrin, Mihai Vărzaru, Cristian-Virgil Marinaş, Irinel Marin, Codruţa Osoian, Ramona-Ştefania 
Igreţ, Elena-Monica Toaje ; coord.: Aurel Manolescu, Viorel Lefter, Alecxandrina Deaconu. - Ed. a 
2-a, rev. - Bucureşti : Ed. Economica, 2013. - 544 p. - Bibliogr.: p. 517-528. -                                  
ISBN 978-973-709-641-8. 

Lucrarea surprinde într-un mod avizat, sistematizat şi concis, cât mai sugestiv şi mai atractiv, 
aspectele esenţiale ale ergonomiei, încercând să ofere o perspectivă interesantă, o viziune 
particulară a realităţii organizaţionale, sau o nouă paradigmă cu privire la impactul ergonomiei 
asupra succesului competiţional care să aducă un autentic plus de cunoaştere, să faciliteze 
înţelegerea problematicii respective sau a noului referenţial de explicare a performanţei 
organizaţionale şi să aibă relevanţă pentru profesionalizarea activităţilor din domeniu. 
 
16.   331 
        E 67         Ergonomie organizaţională / Aurel Manolescu, Alecxandrina Deaconu,                       
Cosmin Dobrin, Ion Popa, Cristian-Virgil Marinaş, Irinel Marin, Ramona-Ştefania Igreţ ;                      
coord.: Aurel Manolescu. - Bucureşti : Ed. Economica, 2015. - 510 p. - Bibliogr.: p. 468-491. - 
ISBN 978-973-709-760-6. 

Lucrarea reuşeşte să arate în mod convingător modul în care ergonomia organizaţională 
optimizează sistemele socio-tehnice, într-o accepţiune mult mai largă, aceea a interfeţei om-
organizaţie, ceea ce implică şi denumirea de ergonomia sistemelor. Ca domeniu de specializare al 
ergonomiei determinat obiectiv de tendinţele socio-tehnice contemporane, ergonomia 
organizaţională include politicile structurale şi procesele organizaţionale, ceea ce provoacă 
managementul să-şi reconsidere multe din modalităţile actuale de proiectare şi dezvoltare 
organizaţională. Reprezentând o modernă şi profundă abordare în domeniul resurselor umane, în 
general, şi al ergonomiei, în special, ergonomia organizaţională trebuie înţeleasă, asumată şi 
promovată corespunzător, cu atât mai mult cu cât, evoluţia sa evidentă şi suficient de vizibilă 
prefigurează o abordare strategică şi sustenabilă mult mai cuprinzătoare a vieţii şi performanţei 
organizaţionale. 

 
17.    33 

   F 12   Facultatea de Ştiinţe Economice la 65 de ani / Universitatea de Stat din Moldova ; 
coord. de ed.: Galina Ulian. - Chişinău : INCE, 2018. - 229 p. - ISBN 978-9975-3272-1-3. 

În această lucrare este descrisă istoria Facultăţii de Ştiinţe Economice a USM de la infiinţare 
(1953) şi până în prezent (2018). Facultatea de Ştinţe Economice a USM a fost şi este orientată spre 
cercetarea proceselor şi fenomenelor economice.Facultatea dispune de specialişti de calificare înaltă 
care au obținut deja rezultate remarcabile şi care ştiu să-şi organizeze activitatea în colaborare cu 
savanţi de la alte instituţii de profil din tară, precum şi de peste hotarele acesteia. Facultatea de 
Ştinte Economice a USM este una dintre cele mai mari Facultăți de formare ale Universității de Stat 
din Moldova, fiind recunoscută la nivel naţional, ca important centru profesional şi ştiinţific în 
domeniul economiei şi administrării afacerilor, precum şi la nivel internaţional, ca partener şi 
furnizor de educaţie şi cercetare de calitate. Imaginea şi poziţia de care se bucură Facultatea de 
Ştinte Economice a USM în prezent au fost câştigate în timp prin efortul permanent al colectivului 
acesteia, care a consolidat facultatea în decursul a celor 65 de ani (cu mici întreruperi obiective) 
care au trecut de la fondarea acesteia din anul 1953. Această aniversare înseamnã competenţă, 
valoare profesională, management întelept şi vizionar şi, în acelaşi timp, multă implicare şi dragoste 
pentru profesie şi pentru studenţi. 
 
18.    330 

   I 80 Iliadi, Gheorghe. Evoluţia rolului statului în noua paradigmă a dezvoltării social-
economice echitabile : investigaţii şi opinii : monografie  / Gheorghe Iliadi ; Institutul Naţional de 
Cercetări  Economice. - Chişinău : INCE, 2018. - 388 p. - Bibliogr.: p. 384-387. 
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19.    330 

   M 90 Movileanu, Pavel. Paradigmele ştiinţelor economice / Pavel Movileanu ; red. şti.: 
Corina Zagaevschi, Gheorghe Iliadi ; recenzenţi: Alexandru Stratan, Dumitru Patraşcu. - Chişinău : 
Complexul Editorial al INCE, 2018. - 276 p. - Bibliogr.: p. 273-275. - ISBN 978-9975-3272-8-2. 

Volumul de fată este dedicat paradigmelor ştiintelor economice care prezintă ansamblul 
formelor flexionare ale unui cuvânt (paradigma), este un efort de sinteză şi integrare a informaţiei 
existente la ora actuală in ştiintele sociale şi economice, care prezintă totalitatea termenilor 
aparţinând aceleia şi clase morfosintactice sau semantice, care se pot substitui unul cu altul. 
Volumul se bazează şi pe o experientă extinsă de cercetare naţionala şi internaţională a autorului. 
Lucrarea răspunde întrebării şi principiului «Cum se realizează cercetarea ştinţifică a paradigmelor 
ştiinţelor cconomice?», ca model pentru flexiunea unei părţi de vorbire sau a unei clase din cadrul 
unei părţi de vorbire. Reprezintă lumea ideilor, prototip al lumii sensibile în care trăim. Procesul de 
cercetare a paradigmelor ştiintelor economice, reprezentat şi analizat in volumul de fată, dea lungul 
a două decenii de activitate în cadrul facultății de economie a Universităţii Agrare de Stat din 
Moldova, a fost efectuat de domnul profesor universitar Pavel Movileanu, prodecan al facultăţii de 
economie, şef al catedrei ştiinţe socio-umane pe parcursul a peste 20 de ani şi până în prezent. 
Monografia poate fi utilizată de studenţi, cadre didactice, specialişti ai diverselor domenii. 

 
20.     338 

    P 25 Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale: conferinţa 
ştiinţifică internaţională jubiliară : cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea facultăţii de 
ştiinţe economice, 02-03 noiembrie 2018 / Universitatzea de Stat din Moldova,    Fac. de Ştiinţe 
Economice,  Dep. "Finanţe şi bănci" ; com. de organizare al conf.: Galina Ulian (preşedinte) [et al.]. 
- Chişinău : CEP USM, 2018. - 529 p. - Bibliogr. la sf. art. -  ISBN 978-9975-142-57-1. 

 
21.      338.43 
           C 73 The competitiveness of the agri-food chains in the European Union / Dan-Marius 
Voicilaş, Cornelia-Florentina Alboiu, Cecilia Alexandri, Camelia-Anişoara Gavrilescu, Iuliana 
Ionel ; coord.: Dan-Marius Voicilaş ; The Romanian Academy, The Institute of Agricultural 
Economics. - Bucureşti : Ed. Acad. Romane, 2017. - 331 p. - Bibliogr.:  p. 321-328. -               
ISBN 978-973-27-2751-5. 

Acest volum este rezultatul cercetärilor ştiintifice ale unui grup de cercetători din cadrul 
Institutului de Economie Agrară al Academiei Romane, implicat in proiectul internaţional FP7-
COMPETE ,"Comparaţii internaţionale ale filierelor produselor din sectorul agroalimentar: factori 
determinanţi ai competitivităţii şi performanţei lor pe pieţele UE şi internaţionale", coordonat de 
domnul Dan-Marius Voicilaş. Obiectivele volumului vizează oferirea unei imagini coerente a 
competitivităţii actuale şi viitoare a comerţului Uniunii Europene. În acelaşi timp, lucrarea 
identifică punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările din lanţurile agroalimentare 
selectate şi anume: cerealele, legumele şi fructele, carnea, laptele şi produsele lactate, pe baza unei 
analize SWOT. Această analiză creazà premisele enuntării unor recomandări de politici europene 
utile decidenţilor in domeniu. Filierele agroalimentare au fost analizate la nivelul Uniunii Europene 
atât în vechile state membre, cât şi noile state membre. Lucrarea elaborată continuă tradiţia 
Institutului de Economie Agrarä de a publica periodic cele mai importante şi actuale rezultate ale 
cercetărilor din domeniul economiei agroalimentare. Tematica volumului abordează probleme 
actuale nu doar în România, ci şi încelelalte tări membre ale Uniunii Europene. De asemenea 
competitivitatea filierelor agroalimentare este importantă inclusiv la nivel mondial dacă avem în 
vedere ca probleme legate de siguranță, securitate alimentară şi în acelaşi timp competitivitate sunt 
în atentia tuturor organismelor internaţionale în domeniu, dar şi în atenţia guvernelor naţionale. 
Volumul propus spre publicare cuprinde şapte capitol care sunt structurate dupa cum urmează. 
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22.       338.43 
      T 90 Tudor, Monica-Mihaela. Factorii rezilienţei economico-sociale în spaţiul rural 

românesc / Monica-Mihaela Tudor. - Bucureşti : Ed. Acad. Române, 2017. - 133 p. - Bibliogr.:      
p. 119-124. - ISBN 978-973-27-2788-1. 
 
23.       338 

      С 833 Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации 
и перспективы : сб. науч. ст. : в 4-х ч. Ч. 2 / НАН Беларуси, ГНУ "Ин-т экономики НАН 
Беларуси" ; ред. В. И. Бельский. - Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. - 
344 с. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 978-985-7149-06-3, ISBN 978-985-7149-08-7. 

 
24.   338 
        С 833 Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации 
и перспективы : сб. науч. ст. : в 4-х ч. Ч. 3 / НАН Беларуси, ГНУ "Ин-т экономики НАН 
Беларуси" ; ред. В. И. Бельский. - Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. - 
358 с. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 978-985-7149-06-3,  ISBN 978-985-7149-09-4. 
 
25.    338 
         С 833 Стратегия развития экономики Беларуси : вызовы, инструменты реализации 
и перспективы : сб. науч. ст. : в 4-х ч. Ч. 4 / НАН Беларуси, ГНУ "Ин-т экономики НАН 
Беларуси" ; ред. В. И. Бельский. - Минск : Ин-т систем. исслед. в АПК НАН Беларуси, 2017. - 
356 с. - Bibliogr. la sf. art. - ISBN 978-985-7149-06-3, ISBN 978-985-7149-10-0. 

 
Drept. Învăţămănt 

26.      34 
     M 19 Maican, Ovidiu-Horia. Dreptul afacerilor pentru învăţământul superior                 

economic : note de curs / Ovidiu-Horia Maican. - Bucureşti : Ed. Economica, 2016. - 152 p. - 
Bibliogr.:   p. 151-152. - ISBN 978-973-709-797-2. 

Dreptul afacerilor reglementează raporturile întreprinderii din momentul creării ei până în 
momentul încetării (lichidării). Se poate afirma că dreptul afacerilor este o ştiinţă interdisciplinară, 
având un domeniu de reglementare mai vast decât dreptul comercial sau dreptul civil, ramuri ale 
dreptului privat. Dreptul afacerilor cuprinde reglementări de drept public şi reglementări de drept 
privat. 
 
27.      34 

      M 19 Maican, Ovidiu-Horia. Elemente de dreptul afacerilor / Ovidiu-Horia Maican. - 
Bucuresti : Ed. Economica, 2016. - 280 p. - Bibliogr.: p. 279-280. - ISBN 978-973-709-794-1. 

Dreptul afacerilor este ştiinţa interdisciplinară care cuprinde ansamblul nejuridic ce 
reglementează relaţiile sociale ale întreprinderii din momentul înfiinţării ei, până în momentul 
desfiinţării, respectiv relaţiile ce se stabilesc între stat, pe de o parte, şi comerciant, pe de altă parte 
(dreptul administrativ, fiscal, penal), dar şi relaţiile de drept privat, ceea ce înseamnă aplicarea unor 
dispoziţii de drept civil (regimul juridic al bunurilor, protecţia consumatorului), de dreptul muncii 
(contractul de muncă, răspunderea disciplinară, materială, jurisdicţia muncii) şi, nu în ultimul rând, 
de drept comercial (comercianţii, faptele de comerţ, fondul de comerţ, contractele comerciale). 

 
Medicină  

28.    61 
         C 58 Ciocan, Virginia. Apa medicament natural / Virginia  Ciocan. - Bucureşti : Ed. 
Universitară, 2018. - 134 p. - Bibliogr.: p. 133-134. - ISBN 978-606-28-0761-0. 
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29.     61 
           P 97   Puia Negulescu, George. Mâncând grăsimi rămânem sănătoşi. Grăsimi care te ajută 
sa rămâi sănătos Omega : ω-3; ω-5; ω-6; ω-7; ω-9 / George Puia Negulescu, Gheorghe 
Mencinicopschi, Şerban Puia Negulescu. - Bucureşti : Ed. Universitară, 2012. - 212 p. - Bibliogr.: 
p. 204-211. – ISBN 978-606-591-419-3. 

Este esenţial pentru a slăbi şi a ne menţine greutatea normală să adoptăm o dietă diversificată şi 
echilibrată, care să ne poată asigura minimum 50 de nutrienţi esenţiali pe care organismul nu-i poate 
sintetiza şi anume: -  9 aminoacizi esenţiali, constituienţi ai proteinelor: izoleucina, leucina, lizina, 
fenilalanina, treonina, triptofan, valina. Pentru copii sunt esenţiali în plus, aminoacizii cisteina si 
histidina. - vitamine liposolubile: vitamina A (retinol), vitamina D (calciferol), vitamina E 
(tocoferol), vitamina K- 10 vitamine hidrosolubile: vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 
(riboflavina), vitamina B3 (niacina, PP), vitamina B5 (acid pantotenic), vitamina B6 (piridonina), 
vitamina B9 (ac. folic), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina C (ac. ascorbic), vitamina H 
(biotina)-  2 serii de acizi graşi esenţiali: omega 6 (ac. linoleic) şi omega 3 (ac. alfa-linoleic), cu 
derivaţii săi: ac. eicosapentaeonic (EPA) şi docosaxeaeonic (DHA) - minerale: calciu, magneziu, 
fosfor, potasiu, sodiu, sulf, fier, zinc, cupru, mangan, crom, seleniu, cobalt, fluor, iod, molibden, 
germaniu, siliciu, bor şi trei electroliţi. Dieta diversificată şi echilibrată, înseamnă un aport 
echilibrat de proteine (carne, lapte, ouă, leguminoase), glucide (cereale integrale şi derivatele 
acestora), grăsimi de origine animală, acizi linoleici conjugati (LA), grăsimi monosaturate (omega 
9, ulei de măsline), grăsimi polinesaturate omega 3 (peşte gras, ulei de peşte, ulei de in, ulei de 
cânepă), grăsimi polinesaturate  omega 6 (ulei de floarea soarelui), legume şi fructe de sezon, cel 
puţin jumătate din raţia zilnică de alimente, care ne aduc enzime active, vitamine, minerale, fibre 
alimentare, antioxidanţi). Toate acestea trebuie integrate intr-un stil de viaţă activ, combaterea 
sedentarismului şi a găndirii negative. 
 

Tehnică  
30.     629.7 

    E 46 Elliott, Alex. Construiţi propria dronă : manual pentru deţinătorii unor ateliere de 
lucru : ghid practic pentru construirea, exploatarea şi întreţinerea vehiculelor aeriene fără echipaj 
uman (UAV) în condiţii de securitate / Alex Elliott ; trad.: Andreea Mereuţă - Bucureşti : MAST, 
2016. - 156 p. - ISBN  978-606-649-069-6.  
        Acest manual practic, intens ilustrat, prezintă pe scurt originile şi istoria dezvoltării aparatelor 
de zbor fără echipaj uman şi a dronelor, înainte de a explora diversele tipuri de drone disponibile 
astăzi, precum şi aplicaţiile acestora. Vă stă la dispoziţie un ghid cuprinzător care va ajuta să 
selectaţi cele mai bune componente şi echipamente, răspunzând celor mai variate cerinţe ţi bugete, 
şi care vă oferă sfaturi spre a decide cu privire la cea mai buna configuraţie în funcţie de nevoile 
dumneavoastră. Sunt prezentate pas cu pas trei exemple de cum se construieşte o dronă - atât cu 
aripi fixe cat şi cu aripi rotative - pentru a ilustra ceea ce se poate obţine utilizând componente 
autonome, disponibile din abundenţă. 

 
Agricultură 

31.    630 
   B 92 Budeanu, Marius. Conservarea seminţelor cu longevitate naturală redusă la specii 

din familia Fagaceae / Marius Budeanu. - Bucureşti : Silvica, 2018. - 82 p. - Bibliogr.: p. 71-74. - 
ISBN 978-606-8020-55-6. 
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32.   634.8 
        G 97 Guţu, Vitalie. Cartea viei şi a vinului : manualul viticultorilor de toate mărimile : ghid 
simplificat pentru obţinerea de vinuri sănătoase / Vitalie Guţu, Florin Mateescu, Marcel Avarvarei. - 
Bucureşti : MAST, 2015. - 174 p. - Bibliogr.: p. 173-174. - ISBN 978-606-649-058-0. 
        Cartea a fost structurată pe trei capitole principale, aparent diferite din punct de vedere 
profesional dar atât de legate intre ele: infiinţarea unei plantaţii de orice mărime pornind de la 
mijloacele pe care fiecare ni le putem permite, protecţia plantelor faţă de boli şi dăunători şi, ca o 
răsplată a muncii de peste an, obţinerea, condiţionarea şi păstrarea vinurilor din struguri. La 
întocmirea primei părţi, un inginer viticultor cu practica indelungată s-ar fi simţit ca peştele în apa 
aşa cum şi un inginer chimist specialiat în agrochimie sau un specialist în tehnici de fermentaţie s-ar 
fi simţit la întocmirea urmăoarelor două părti. O separaţie bruscă între cele trei grupe de activităţi 
nu se poate face fără riscuri. Pentru întocmirea unei lucrări unitare cu o abordare atât de largî este 
nevoie, in primul rând, de un limbaj care sa-i fie familiar fiecăruia dintre participanţii la ridicarea 
construcţiei. Dar dobândirea acestui limbaj comun trece, obligatoriu, prin practica. Practica nu doar 
în unul dintre cele trei domenii de bază legate de viticultura ci în toate, chiar daca nu în egala 
masură. Acesta este motivul pentru care cartea de faţă  apare cu o oarecare întârziere fata de 
momentul în care se simţea nevoia ei. Autorii deşi provin din trei zone viti-vinicole relativ 
îndepărtate între ele, sunt proprietari de vie, îşi supravehgează personal lucrările de ingrijire şi 
protecţie a plantelor şi sunt primii decidenţi în legatura cu ce trebuie făcut în propriile crame. Să 
sperăm că ne-au oferit majoritatea cunoştinţelor pe care le deţin. 

 
Artă 

 
33.    74 

   D 82 Droge, Cami. Cusăturile bunicii : decoraţiuni cu motive populare / Cami Droge. - 
Oradea : Casa, 2017. - 36 p. - ISBN 978-606-787-036-7.  

Cusăturile noastre româneşti, mai ales cele care sunt realizate folosind punctul în cruce sau 
cruciuliţa, sunt pe cât de frumoase, pe atât de uşor de cusut. Motivele populare se regăsesc cusute 
atât pe iile tradiţionale cât şi pe ştergare, şervete, feţe de masă şi alte ţesături care au împodobit 
casele bunicilor noştri. Pornind de la modelele tradiţionale cu tot ce înseamnă ele, am adaptat şi 
creat modele noi care se regăsesc pe decoraţiunile şi accesoriile prezentate în această carte. Cu 
siguranţă, frumuseţea iilor tradiţionale este inegalabilă, dar cusăturile noastre pot fi adaptate şi la 
interioarele actuale şi mai ales la tendinţele pe care le urmăm în decorarea casei sau în accesorizarea 
unei ţinute, de pildă. Se poate crea cu uşurinţă o armonie între rustic şi modern, între combinarea 
unor elemente ce ţin de tradiţie cu elemente noi - totul e să avem viziune şi creativitate.  Aceste 
lucruri îmi doresc să le aduc în prim plan în prezenta carte, viziunea şi creativitatea, pornind de la o 
moştenire lăsată de bunicile noastre, aceea a complexităţii simbolistice şi a frumuseţii pure a 
cusăturilor populare româneşti. 
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