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0 Ştiinţă şi cunoştinţe. Organizare. Ştiinţa calculatoarelor. Informare. 
Documentare. Bibliologie. Instituţii. Publicaţii. 

 
001 Ştiinţă şi cunoştinţe în general. Organizarea muncii intelectuale 

 

1. 001.8 

      P 84    Popovici, Gheorghe. Dicționar inovational al Republicii Moldova / Gheorghe 

Popovici, Anatol Bucatinschi, Alexandru Spînu ; Academia de Științe a Moldovei, Parcul 

Stiințifico-Tehnologic "Academica". – Chișinău, 2015. – 113 p. – Bibliogr.: p. 112-113. –                                            

ISBN 978-9975-3090-1-1. 

           

005 Management  

 

2. 005 

      A 20 Adizes, Ichak Kalderon. Cum să identifici și să-ți perfecționezi stilul de 

management / Ichak Kalderon Adizes ; trad.: Ioana Borza. – Iași : Polirom, 2010. – 255 p. – 

Bibliogr.: p. 243-245. – ISBN 978-973-46-1686-2.  

       In ofertele de locuri de muncă apar mereu noi posturi de manageri. Anunțurile 

precizează calitățile pe care candidații trebuie sa le aibă: capacitate de organizare, eficiență, 

rezistență la stres, perfecta cunoaștere a domeniului în care profesează... Cu o experiență de 

peste 30 de ani în management, Ichak Adizes demonstrează că nu există un lider perfect și că 

adesea trainingurile organizate de firme nu dau rezultatele așteptate. Pornind de la patru 

stiluri fundamentale de management, puteți să identificați aptitudinile reale ale 

colaboratorilor dumneavoastră și să vă formați o echipă complementară, în care membrii să 

aibă stiluri de lucru diferite, iar sarcinile să fie corect atribuite. Și pentru că stilurile se pot 

aplica în toate domeniile, inclusiv în cele ale vieții private, volumul se adresează tuturor celor 

interesați de management, dar și celor care vor sa-și îmbunătățească relațiile interumane. 

 

3. 005 (03) 

      G 42 Ghid pentru afaceri. Surse de finanțare. – Chișinău : EU4Business, 2018. – 33 p.        

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană 

“Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de 

Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 

programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană. 

 

4. 005 

M 24 Managementul strategic al potențialului uman : monografie colectivă / Irina 

Movilă, Irina Dorogaia, Alina Suslenco, Rodica Slutu, Lilia Dumbravanu ; coord.: Irina 

Movilă ; Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălți, Academia de Studii Economice a 

Moldovei. – Bălți : Presa universitară bălțeană, 2018. – 192 p. – Bibliogr.: p. 191-192       

(24 tit.). – ISBN 978-9975-50-138-5.  

Obiectivul fundamental al acestei lucrări constă în evidenţierea problemelor, implicațiilor 

managementului strategic al potențialului uman asupra formării, asigurării, menținerii 

nivelului ridicat al competitivității întreprinderilor din Moldova. Metodologic, monografia a 

avut ca repere-cheie : analiza, sinteza, abstracția științifică, abducția, inducția, deducția, 

analiza comparativă, analiza cantitativă, cu extensii calitative utile bine valorizate. 

Rezultatul cercetărilor constă în studiul de profunzime asupra aspectelor determinante și ale 

implicațiilor managementului strategic, asupra sporirii competitivității economiei naționale. 

Monografia cuprinde cinci capitole, iar la sfârșitul fiecărui capitol au fost trasate anumite 

concluzii și recomandări. 
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5. 005 

       Ș 32 Șchiopu, Irina. Implicațiile managementului financiar în realizarea obiectivelor 

financiare ale întreprinderii : rezumatul tezei de doctor în științe economice : 522.01 / Irina. 

Șchiopu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – Chișinău, 2019. – 38 p. – Bibliogr.: 

p. 32-33.  

 

01 Bibliografie şi bibliografii. Cataloage 

 

6. 016:001 

L 80 Lista lucrărilor științifice publicate și a titlurilor de protecție obținute de 

comunitatea științifică din Republica Moldova în anul 2011 / Academia de Științe a 

Moldovei. – Chișinău : AȘM, 2012. – 603 p. – ISBN 978-9975-62-307-0. 

 

02 Biblioteconomie 

 
7. 027 

C 40  Centrul Biblioteconomic Național : conținut de calitate și schimbări de 

perspectivă : monografie aniversară a 70 de ani de la fondarea Direcției Cercetare și 

Dezvoltare în Biblioteconomie și Științe ale Informării / Vera Osoianu, Ludmila Corghenci,   

Ecaterina Dmitric, Valentina Popa, Margareta Cebotari, Angela Draganel, Natalia Ghimpu ; 

coord.: Vera Osoianu, Ludmila Corghenci. – Chișinău : BNRM, 2019. – 204 p. –                           

ISBN 978-9975-3361-7-8. 

 

06 Organizatii și alte tipuri de cooperare 

 

8. 06 

I 60  "INFOINVENT-2019" : expoziția internațională specializată, ediția a 16-a,                    

20-23 noiembrie 2019 : catalog oficial / Agenția de Stat pentru Protecția Proprietății 

Industriale. – Chișinău : AGEPI, 2019. – 292 p. 

 

1 Filozofie. Psihologie 

 
9. 15 

     C 88 Crețu, Romeo Zeno. Amprenta comportamentală și evaluarea personalității / 

Romeo Zeno Crețu. – Iași : Polirom, 2010. – 248 p. – Bibliogr.: p. 229-245. –                               

ISBN 978-973-46-1800-2. 

Cercetările recente în domeniul personalității au evidențiat faptul că aceasta este un 

construct dinamic, rezultat al interacțiunii dintre structura biochimică a individului și mediul 

înconjurător. Volumul propune o actualizare a metodologiilor de evaluare a personalității, 

utilizind ca paradigma explicativă amprentele comportamentale – moduri de adaptare a 

persoanei la mediu, sedimentate de-a lungul timpului într-o serie de tipare de răspuns. 

Amprentele comportamentale permit atăt descrierea și explicarea comportamentului, căt și 

predicția evoluției acestuia din perspectiva individuală transsituatională. Informațiile de 

ultima oră sunt utile pentru studenți și pentru specialiști în psihologie, pedagogie, cercetarea 

în marketing și psihologia consumatorului, criminalistica și managementul resurselor umane. 

 

10. 15 

        N 33 Neacsu, Ioan. Introducere în psihologia educației și a dezvoltării  / Ioan Neacsu. – 

Iași : Polirom, 2010. – 335 p. – Bibliogr. la sf. cap. – ISBN 978-973-46-1798-2.  
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         În prezent se inregistrează un interes crescut al specialiștilor în științele educației pentru 

aplicarea psihologiei în acest domeniu. Volumul prezintă noile orientări ale psihologiei 

educaționale în ceea ce privește formarea profesorilor, competențele de bază și cele 

transversale ale studenților, organizarea și aplicarea curriculumului disciplinei universitare, 

ameliorarea strategiilor utilizate în practica educațională. Expunerile teoretice sunt ilustrate 

cu exemple practice, iar sintezele recapitulative prezente în fiecare capitol facilitează 

însușirea cunoștințelor. Numeroasele informații de ultima oră le sunt utile atît studenților și 

profesorilor de la facultățile de științele educației, cît și specialiștilor în domeniu. 

 

3 Ştiinţe sociale 
 

32 Politică 

 

11. 327 

U 54 Ungureanu, Radu-Sebastian. Securitate, suveranitate și instituții internaționale : 

crizele din Europa de Sud-Est în anii '90 / Radu-Sebastian Ungureanu ; prefață:                               

Andrei Miroiu. – Iași : Polirom, 2010. – 240 p. – ISBN 978-973-46-1804-0.  

          Volumul analizează modul în care se conjugă instituțional acțiunea internatională în 

gestionarea securității, într-o perioadă marcată de sfârșitul Razboiului Rece și într-un spatiu 

care, deși a fost numit „butoiul cu pulbere al Europei”, face parte din lumea considerată 

„civilizată”. În dezbaterea dintre cele doua importante tradiții ale știintelor sociale - 

explicativa, ce cuprinde nume precum Durkheim sau Marx, și interpretativa, weberiana - 

autorul se plasează în cadrul celei de-a doua. Crizele din Europa de Sud-Est din anii ’90 sunt 

discutate în contextul schimbării mecanismelor instituționale de gestionare a securității 

internationale, intr-o abordare constructivistă ce ia în considerare atât factorii materiali, căt 

și pe cei ideali. 
33 Economie. Ştiinţe economice 

12. 33 

F 46 Feuraș, Eugenia. Metodologia și etica cercetării economice : manual pentru studii 

universitare la ciclul II – masterat / Eugenia Feuraș, Tatiana Pischina. – Chișinău : Cartier : 

ASEM, 2020. – 215 p. – Bibliogr.: p. 215. – ISBN 978-9975-86-405-3. 

 

13. 33 

     Ф 458 Феураш, Евгения. Методология и этика экономических исследований : 

учебник / Евгения Феураш, Татьяна Пышкина ; Акад. экон. знаний Республики 

Молдовы. – Кишинэу, 2019. – 236 с. – Библиогр.: с.: 235-236. –                                                   

ISBN 978-9975-3359-0-4. 

 

330 Economie în general 

 

14. 330.4 

     E 54 Enache, Calcedonia. Metode Cantitative în studiul fenomenelor economice / 

Calcedonia Enache. – București : ASE, 2016. – 130 p. – Bibliogr.: p. 93-98. –                             

ISBN 978-606-34-0136-7.  

 



15. 330.1 

M 14 Macroeconomie : manual pentru instituțiile de învătământ superior de profil 

economic / Eugenia Feuraș, Aurelia Tomșa, Tatiana Bucos, Victoria Țăruș, E. Tuhari, A. 

Balan, Oxana Barbăneagră, Tatiana Gutium ; coord.: Aurelia Tomșa ; Academia de Studii 

Economice a Moldovei, Departamentul Teorie și politici economice. – Chișinău, 2018. – 

464 p. – Bibliogr.: p. 464 (30 tit.). – ISBN 978-9975-53-974-6.   

 

16. 330.4 

N 31 Naval, Elvira. Econometrie. Recomandări practice : note de curs / Elvira Naval ; 

red. st.: Ion Pîrțachi ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău : INCE,                           

2014. – 162 p. – Bibliogr.: p. 161 (16 tit.). – ISBN 978-9975-9799-7-9. 

 

17. 330.4 

     Д 64 Долгов, Юрий Александрович. Статистическое моделирование в 

прикладных экономических задачах / Юрий Александрович Долгов, Наталья 

Викторовна Колоскова ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Физ.-мат. фак., 

Инж.-техн. ин-т, Каф. прикл. математики и экон.-мат. методов, Каф. информ. 

технологий и автоматиз. упр. производ. процессами. – Тирасполь : Изд-во Приднестр 

ун-та, 2013. – 216 с. – Библиогр.: с. 201-209 (130 назв.). 

 

18. 330.4 

Н 15 Навал, Эльвира. Эконометрика. Практические рекомендации : курс лекций / 

Эльвира Навал ; Нац. ин-т экон. исслед. – Кишинэу : НИЭИ, 2014. – 185 с. – 

Библиогр.: с. 184 (16 назв.). – ISBN 978-9975-9799-8-6. 
      

 

331 Muncă. Relaţii de muncă. Organizarea muncii 

 

19. 331 (03) 

      G 42 Ghid pentru (re)întegrarea cetățenilor Republicii Moldova reintorși de peste 

hotare = Руководство по (ре)интеграции граждан Республики Молдова, которые 

вернулись из-за рубежа / Rodica Nicoara. – Chișinău, 2018, iunie. – 97; 99 p. – Bibliogr.: 

p. 95-97; 97-99.  

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică 

20. 334 

      D 68 Dodu, Aliona. Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri - infrastructura de suport a 

micului business : rezumatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 / Aliona Dodu ; 

Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chișinău, 2019. – 34 p. 

 

21. 334 

      G 59 Goia, Simona Irina. Antreprenoriatul social : o nouă abordare socio-economică în 

contextul dezvoltării durabile / Simona Irina Goia. – București : ASE, 2016. – 120 p. – 

Bibliogr.: p. 90-98. – ISBN 978-606-34-0065-0. 

  

22. 334 (03) 

      Р 851 Руководство по ведению бизнеса. Повышение конкурентоспособности 

бизнеса. – Кишинэу : EU4Business, 2018. – 33 с. 

  Данная публикация подготовлена под эгидой финансируемого Европейским 

Союзом проекта под названием «Видимость и освещение деятельности, связанной с 

реализацией условий Соглашения об ассоциации / Зоне углубленной и 

всеобъемлющей свободной торговли (AA/DCFTA) в рамках программ поддержки 
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финансируемых ЕС. Основные цели данного проекта касаются разработки и 

реализации программы формирования общественного мнения с целью продвижения 

преимуществ AA/DCFTA, включая распространение полезной информации о 

потребностях экономических агентов во всех сферах, охваченных Соглашением о 

зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) между 

Европейским Союзом и Республикой Молдова. Конечной целью является поддержка 

участия предпринимательского сектора в комплексной реализации соглашения. 

 

336 Finanţe 

 

23. 336 

      B 58 Biloocaia, Svetlana. Dezvoltarea pieței valorilor mobiliare a Republicii Moldova în 

contextul integrării financiare europene : autoref. tezei de doctor în stiințe economice:               

522.01 / Svetlana Biloocaia ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. – Chișinău, 

2014. – 30 p. 

 

24. DN 

      5551 R Elaborarea mecanismelor de finanțare Venture a proectelor de inovare și 

transfer tehnologic : rap. șt. / Academia de Științe a Republicii Moldova, Institutul. de 

Economie, Finanțe și Statistică ; director de proiect: Victoria Ganea ; executori: Gheorghe 

Iliadi, A. Bucatinschi,  V. Rotaru,  I. Patratii, V. Balmuș, V. Iordachi, A. Mazuric. – 

Chișinău,  2010. – 312 p.   

 

25. 336 

      M 25 Manole, Tatiana. Metogologia eficientizării managementului finanțelor publice: 

monografie / Tatiana Manole, Cristina Ungur ; red.șt.: Rodica Perciun ; Institutul Național de 

Cercetări Economice. – Chișinău : INCE, 2014. – 208 p. – Bibliogr.: p. 185-192 (95 tit.). –

ISBN 978-9975-9932-9-6. 
  

26. 336 

     35 Oglinda, Lilia. Implementarea în Republica Moldova a experienței internaționale în 

domeniul creditării internaționale în domeniul creditării afacerilor mici : autoref. tezei de 

doctor în economie : 522.01 / Lilia Oglinda ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chișinău, 

2014. – 29 p. 

 

27. 336 

      P 84 Popa, Viorica. Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de 

microfinanțare din Republica Moldova : rezumatul tezei de doctor în științe economice : 

521.03 / Viorica Popa ; Institutul Național de Cercetări Economice. – Chișinău, 2019. –              

39 p. – Bibliogr.: p. 32-33 (26 tit.). 

 

28. DN 

5546 T Popa, Viorica. Perfecționarea managementului strategic în cadrul instituțiilor de 

microfinanțare din Republica Moldova : teza de doctor în științe economice : 521.03 / 

Viorica Popa ; conducător șt.: Petru Catan ; Institutul Național de Cercetări Economice. – 

Chișinău, 2019. – 204 p. – Bibliogr.: p. 149-161 (188 tit.). 

 



29. 336 

      S 20 Sanduța, Tatiana. Perfecționarea mecanismului financiar în întreprinderile din 

sistemul cooperației de consum din Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în științe 

economice: 522.01 / Tatiana Sanduța ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – 

Chișinău, 2016. - 28 p. 

 

 

30. 336 (043) 

      Б 613  Билоокая, Светлана. Развитие рынка ценных бумаг Республики Молдова в 

контексте европейской финансовой интеграции : автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 

521.01 / Светлана Билоокая ; Молд. Эконом. Акад. – Кишинэу, 2014. – 30 p. 

 

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei.                                                

Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri 

 

31. 338 

      A 63   Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2019 = Статистический ежегодник 

Республики Молдова, 2019 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, 2019 / 

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova ; col. red.: Vitalie Valcov, Aurelia 

Spătaru, Iurie Mocanu,  Lilia Racu, Maria Godiac, Larisa Șpanciuc. – Chișinău : BNS, 2019. 

– 472 p. – ISBN 978-9975-3327-6-7 ; ISBN 978-9975-53-928-9 ; ISBN 978-9975-53-418-5. 

 

32. 338.4 

      B 33 Bazele managementului inovării : (pentru specialitatea turism) : manual / Ana 

Avornic,  Alexandru Gribincea, Victoria Ganea, Aliona Daniliuc, Svetlana Mihaila ; 

recenzenți:  Alexandru Stratan, Elena Fuior ; Universitatea de Studii Politice și Economice 

Europene. – Chișinău : INCE, 2014. – 232 p. – Bibliogr.: p. 218-219 (20 tit.). –                        

ISBN 978-9975-9932-8-9. 

 

33. 338.1 

      C 88 Creșterea economică în condițiile globalizării : bunastare și incluziune socială 

= Economic growth in conditions of globalization : welfare and social inclusion : 

conferința internațională știintifico-practică, ediția a 14-a, 10-11octombrie 2019 / Institutul 

Național de Cercetări Economice ; președintele com. șt.: Alexandru Stratan ; vicepresedinte 

com. șt.: Olga Gagauz . – Chișinău : INCE, 2019. – Vol. 1. – 376 p. – Bibliogr. la șf. art. – 

 ISBN 978-9975-3305-4-1 ;  ISBN 978-9975-3305-6-5.  

  

34. 338.4 

      D 89 Dumitru, Ilie. Dreptul și economia turismului : analiza pluridisciplinară națională 

și internațională / Ilie Dumitru. – București : Universul Juridic, 2018. – 600 p. –  Bibliogr.:        

p. 579-593. – ISBN 978-606-39-0347-2.   

In multe dintre statele în care industria turismului a ajuns sa dețină o contribuție însemnată 

la PIB, știința dreptului și-a îndreptat atenția și către acest sector al economiei și a contribuit 

prin mijloace specifice (studii, analize, propuneri de lege ferenda, practica judiciară etc.) la o 

și mai mare expansiune a fenomenului turistic. În acest context, Dreptul turismului s-a 

conturat înca din urma cu câteva decenii, în țări din Europa Occidentală în principal, atât ca 

o noua materie de studiu științific, cât și ca un nou domeniu de reglementare juridică. 

Lucrarea de față își propune să deschidă și în România drumul spre o dezvoltare 

binemeritată a acestei noi ramuri de drept, să atragă atenția specialiștilor spre necesitatea 

îmbunătățirii și completării reglementărilor legale din domeniul turismului, în scopul de a 

sprijini acest sector declarat de Guvernul României ca fiind de importanță strategică. 

Deopotrivă, ea expune, explică și analizează cadrul normativ național aplicabil tuturor 
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zonelor de activitate și problematicii care, în mod direct sau mijlocit, are implicații în 

sectorul turistic. Aceasta analiză este completată cu soluții juridice adoptate de alte state ori 

asumate la nivel regional și internațional. Inserțiile de analiză economică a unor aspecte ale 

industriei turistice oferă și ele o mai bună înțelegere a fenomenului, cu speranța de a lărgi 

nivelul de cunoaștere și de implicare în dezvoltarea turismului și în Romănia. Lucrarea va 

putea constitui un instrument de lucru util juristilor, fie ei teoreticieni sau practicieni 

interesați de aceasta nouă ramură de drept, tuturor celor care se pregatesc sau deja activează 

în domeniul turismului (studenți ai facultăților economice de turism, manageri ori simpli 

lucrători în structuri de cazare turistică, în agenții de turism sau alte entități cu activitate în 

turism), dar si turiștilor inșiși. 

 

35. 338.439 (03) 

      G 42 Ghid privind siguranța alimentară și standardele sanitare și fitosanitare 

pentru comerțul cu Uniunea Europeană. – Chișinău : EU4Business, 2019. – 24 p. 

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană 

“Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de 

Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 

programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană. 

 

36. 338.1 

     G 60 Goldin, Ian. În căutarea dezvoltării : creșterea economică, schimbările sociale și 

ideile / Ian Goldin ; prefața: Paul Dobrescu ; trad.: Viorela-Valentina Dima, Raluca-Elena 

Hurduzeu, Elena Talmacian. – București : Comunicare.ro, 2017. – 266 p. – Bibliogr.: p. 

246-250. – ISBN 978-973-711-586-7.       

     Autoarea prezintă rezultatele mai multor cercetări pe care le-a efectuat în domeniul 

Antreprenoriatului Social, atât la nivel național, cât și internațional. Cartea este structurată în 

trei părți: ea debutează cu prezentarea conceptului de Antreprenoriat Social dintr-o 

perspectivă teoretică, pentru ca în cea de a doua parte accentul să cadă pe analiza diferitelor 

modele de afaceriî în întreprinderile sociale, așa cum se conturează în principal în urma 

interviurilor derulate cu diverși antreprenori sociali. Cel de-al treilea capitol prezintă 

rezultatele unei cercetări cantitative, sub forma unei anchete pe baza de chestionar, realizate 

în țara noastră, referitoare la intențiile antreprenoriale și atitudinile față de antreprenoriatul 

social. 

 

37. 338.439 

I 76 Ion, Raluca Andreea. Securitate și siguranța alimentară / Raluca Andreea Ion. – 

București : ASE, 2017. – 176 p. – Bibliogr.: p. 165-176 (169 tit.). –                                                      

ISBN 978-606-34-0160-2. 

Cartea prezintă principalele aspecte ale problemei alimentare în lume, dintr-o abordare 

conceptuală și ca demers practic de estimare a stării securității și siguranței alimentare. 

Conținutul lucrării oferă studenților, cercetătorilor, specialiștilor în domeniu, precum ți altor 

persoane care lucrează în domeniul economiei și politicilor agroalimentare posibilitatea să se 

informeze cu privire la instrumentele și mecanismele agriculturii și pieței agricole mondiale, 

resursele funciare, umane și tehnico-materiale ale agriculturii mondiale și caracteristicile 

acestora, problemele alimentare în lume, subalimentația și supraalimentația, comerțul 

mondial cu produse agroalimentare etc.  Lucrarea este structurată în două părti principale. In 

prima parte, este prezentată conceptual securitatea alimentară și legatura acesteia cu celelalte 

probleme mondiale: criza de mediu, criza petrolului, criza financiară, sărăcia. Accentul este 

pus pe agricultura mondială și capacitatea acesteia de a furniza hrana suficientă pentru 

populație. Cea de-a doua parte a lucrării evidențiază aspectele privind siguranța alimentară, 

ca problemă publică importantă din perspectiva faptului că îmbolnăvirile legate de alimente 
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sunt cauzate de agenții patogeni. Se prezintă sistemele de management al siguranței 

alimentare, ca instrumente de prevenire a contaminării și degradării alimentelor. Protecția 

consumatorilor, stabilitatea și calitatea alimentelor sunt, de asemenea, evidențiate ca vectori 

ai asigurării siguranței alimentare.   

 

 

38. 338 

X 58 Xi, Jinping. The Belt and Road Initiative / Jinping Xi. – Beijing : Foreign 

Languages Press, 2019. – 310 p. – ISBN 978-7-119-09057-3. 

 

39. 338 (043) 

      Я 622 Яниогло, Алина. Комплексная система обеспечения экономической 

безопасности предприятия : (на примере АТО Гагаузия) : автореф. дис. ... д-ра экон. 

наук: 521.03 / А. Яниогло ; Молд. Эконом. Акад. – Кишинэу, 2017. – 31 p. – Библиогр.: 

с. 25 (21 назв.). 

 

 

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială 

 

40. 339 

      B 18  Balina, Irina. Evaluarea riscurilor economice în activitatea bancară internațională : 

autoref. tezei de doctor în economie: 08.00.14 / Irina Balina ; Universitatea Cooperatist-

Comercială din Moldova. – Chișinău, 2013. – 33 p. 

 

41. 339.5 (03) 

      G 42 Ghidul procedurilor vamale în comerțul cu Uniunea Europeană. – Chișinău : 

EU4Business, 2018. – 33 p. 

Această publicație este produsă în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană 

“Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de 

Asociere/Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA) în cadrul 

programelor de asistență finanțate de Uniunea Europeană. 

 

42. 339 (043) 

      А 655 Андреева, Татьяна. Влияние прямых иностранных инвестиций на 

экономический рост Республики Молдова : автореф. дис. ... д-ра в экономики :       

08.00.14 / Т. Андреева ; Междунар. независимый ун-т Молдовы. – Кишинэу, 2013. –                                        

34 p. – Библиогр.: с. 30. 

 

34 Drept. Jurisprudență 

 

347 Drept civil 

 

43. 347 

           M 24 Managementul proprietății intelectuale / Iurie Badar, Vasile Bucur, Tatiana 

Bulimaga, Marian Jalencu, Natalia Mogol, Alexandra Novac, Liudmila Stihi, Ion Țîganaș. – 

     Chisinau : s. n., 2018. – 311 p. – Bibliogr.: p. 307-311. –  ISBN 978-9975-144-56-8.  

 

44. 347 

      P 84 Popescu, Nela. Tranzacții comerciale / Nela Popescu. – Ediția a 2-a, rev. și 

adăugită. – București : ASE, 2016. – 212 p. – Bibliogr.: p. 201-205 (67 tit.). –                                 

ISBN 978-606-34-0099-5.  
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35 Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară 

 

45. 35 

     T 36 Teoria și practica administrării publice : materialele ale conferinței științifico-

practice cu participare internațională, 17 mai 2019 / Academia de Administrare Publică ; col. 

red.: Oleg Balan, Aurel Sîmboteanu, Silvia Dulschi, Peter Dostal, Aurelia Ţepordei, Angela 

Zelenschi, Tatiana Tofan, Rodica Rusu, Silvia Goriuc, Ella Mamontova, Mihail Manea. – 

Chișinău : AAP, 2019. – 660 p. – Bibliogr. la sf. art. – ISBN 978-9975-3240-4-5.  

 

 

5 Matematică. Științe naturale 
 

52 Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spațiului. Geodezie 

 

46. 52      

      B 78 Borșevici, Victor. Black Holes and Genesis of the Universe : Physics and 

Astrophysics of Spherical Photon Condensates in Their Own Gravitational Fields Черные 

дыры и рождение Вселенной : физика и астрофизика сферических фотонных 

конденсатов в собственных гравитационных полях / Victor Borșevici ; Intern. Informatiz. 

Acad., Branch Rebublic of Moldova. – Chișinău : Stratum Plus, 2019. – 174 p. – Bibliogr.:  

p. 173 (14 tit.). –  ISBN 978-9975-3198-5-0. 

 

57 Științe biologice în general 

 

47. 57 (03) 

      Д 266 Дедю, Ион И. Энциклопедия по экологии / Ион И. Дедю ; Академия наук 

Молдовы, Институт экологии и географии. – Chișinău : Știința, 2019. – 564 с. – 

Библиогр.: с. 551-563. – ISBN 978-9975-85-148-0.  

 

6   Științe aplicate. Medicină. Tehnologii 
 

62 Inginerie. Tehnică în general 

 

48. 621.313 

      S 21 Sapovalov, Veaceslav. Perfecționarea dispozitivelor de protecție a motoarelor 

electrice asincrone trifazate utilizate în agricultură : autoref. tezei de doctor în științe tehnice:  

255.01 / Veaceslav Sapovalov ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. – Chișinău, 2019. 

– 29 p. 

 

63 Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Exploatare 

 

49. 631.15 

       G 85 Grinciuc, Liliana. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului pomicol în Republica 

Moldova : (în baza datelor întreprinderilor agricole din Regiunea de Dezvoltare Nord): 

rezumatul tezei.de doctor în științe economice : 521.03 / Liliana Grinciuc ; Universitatea 

Agrară de Stat din Moldova. – Chișinău, 2019. – 30 p. – Bibliogr.: p. 24-25 (12 tit.). 



 

50. 638(036) 

      W 26 Waring, Claire. Manual de creștere a albinelor : ghid complet, pas cu pas, de 

creștere a albinelor / Claire Waring, Andrian Waring. – București : MAST, 2011. - 259 p, 

Manualul de creștere a albinelor este o carte de referință completă și ușor de citit care 

face o incursiune în lumea interesantă a albinei melifere și meșteșugului creșterii albinelor. 

Destinată novicilor, dar continând în același timp destule informatții pentru a stârni interesul 

crescătorului de albine experimentat.  – ISBN 978-973-1822-94-5.  

 

65 Conducere și organizare in industrie, comerț și comunicații 

 

51. 657 

      B 52 Beșliu, Iurie. Gestiunea valorii - instrument de redresare a întreprinderii în situație 

de criză : rezumatul tezei de doctor în științe economice : 521.03 / Iurie Beșliu ; Consorțiul 

Academic Universitar al Universității. de Stat "DC", Școala Doctorală Științe Economice și 

Demografice. – Chișinău, 2019. – 32 p. – Bibliogr.: p. 26-27 (16 tit.). 

 

52. 658.15 

      M 95 Muntean, Neli. Analiza stabilității financiare în sector corporativ : monografie / 

Neli Muntean. – Chișinău : Cartier : ASEM, 2019. – 152 p. – Bibliogr.: p. 136-148. – 

ISBN 978-9975-86-407-7.  

 

53. 658 (043) 

М 901 Мулик, Андрей. Оптимизация управления финансами : автореф. дис. ... д-ра 

в обл. экономики : 08.00.10 / Андрей Мулик ; Гос. ун-т Молдовы. – Кишинэу, 2012. 

– 29 p. 

 

66 Tehnologie chimică. Industrii chimice și înrudite 

 

54. 664 

      P 93 Procesarea produselor agricole : lucrări aplicative / coord.: Dan Boboc, 

Georgiana-Raluca Ladaru, Luxita Rasnoveanu, Cristian Teodor, Mariana Carmen Burtea, 

Maria Claudia Diaconeasa. – București : ASE, 2017. – 149 p. – Bibliogr.: p. 147-149. –

  ISBN 978-606-34-0219-7.  

Lucrarea de față a fost elaborată cu scopul de a ajuta studenții să elaboreze și să utilizeze 

tehnologiile de producție pentru agricultura durabilă și să definească principiille și metodele 

de apreciere a calității produselor agricole. Prin intermediul acesteia, ei au prilejul să 

efectueze o serie de evaluîri, care le vor fi de folos ca viitori specialisti. Cunoașterea 

legislației în domeniul calității produselor agro-alimentare, participarea la expunerea unor 

concepte de înalt nivel teoretic și practic în domeniul agricol și la activității de cercetare ii 

va ajuta să constientizeze necesitatea protecției mediului inconjurator, pentru a evita 

poluarea biosferei și pentru a dezvolta concepția de producere de hrana sanatoasă pentru om 

și animale. Cunoașterea compoziției chimice a produselor vegetale și animale cu ajutorul 

unor metode chimice și fizico-chimice de analiză este utila viitorilor specialiști, pentru 

aprecierea oportunității și eficienței de valorificare a acestora în industria alimentară, 

farmaceutică, în medicină și cosmetică, dar și pentru îmbunătățirea calității produselor 

agricole. 
 



7 Arte 

 
55. 7 

S 78 Spînu, Constantin. Arta decorativă din RSS Moldovenească / Constantin Spînu ; 

Institutul Patrimoniul Cultural, Centrul Studiul Artelor. – Chișinău : Epigraf, 2018. – 559 p. 

– Bibliogr.: p. 530-559 (362 tit.). .– ISBN 978-9975-60-315-7.  

Lucrarea reprezintă rodul cercetărilor de ani de zile în fondurile muzeale și de arhivă, 

care s-au soldat cu identificarea și analiza teoretică a operelor de valoare ale artei decorative 

din RSS Moldovenească. Acestea au vizat în special reflectarea problemelor cu care s-au 

confruntat artiștii din republică în procesul de revitalizare a tradițiilor folclorului plastic 

național și de edificare a artelor decorative profesioniste în perioada postbelică, precum și 

interacțiunea plasticienilor cu industria producătoare de bunuri de larg consum. Structurat 

după determinarea veridică a etapelor de dezvoltare a artelor decorative din perioada 1944-

1991, studiul monografic elucidează particularitățile stilistice ale creației personalităților 

notorii ale artelor decorative din perioada postbelică și reflectă contribuția incontestabilă a 

artiștilor plastici la valorificarea culturii naționale. 

 

8 Limbi. Lingvistică. Sport 
 

56. 8 

      B 20 Balzac, Honore de. Strălucirea și suferințele curtezanelor. Vol. 1 / Honore de 

Balzac ; trad.: B. Theodor. – București : Orizonturi, 2014. – 318 p. – (Romane Celebre ; 35. – 

ISBN 978-973-736-249-0.  

Romanul face parte din monumentalul ciclu Comedia Umană, care cuprinde 95 de lucrări 

terminate şi 48 neterminate. Personajul principal al cărţii este Jaques Collin, un ocnaş ce 

reuşise să evadeze de mai multe ori şi care ajunge şeful unei bande de răufăcători. Devenit 

abatele Carlos Herrera, ca rezultat al unei acţiuni criminale, el îl întâlneşte pe tânărul Lucien 

în momentul în care acesta încerca să-şi pună capăt zilelor. Cei doi ajung prieteni de 

nedespărţit, urmărind cu înverşunare un singur scop: parvenirea în înalta societate. În 

realizarea acestui plan este folosită frumoasa curtezană Esther în scopul obţinerii a cât mai  

mai mulţi bani de la un baron, îndrăgostit nebuneşte de ea. Dar curtezana are şi ea 

sensibilităţi ca orice femeie. Relaţia sa pasională cu Lucien este tratată cu toată indiferenţa 

de Jaques Collin, gata să calce pe cadavre pentru a-şi atinge ţelul. Se ajunge la o situaţie 

dramatică pentru Esther şi pentru Lucien care, la rândul său, îi împărtăşea iubirea. În timp, 

lucrurile încep să se complice din ce în ce mai mult, luând o turnură neaşteptată. 

 

57. 8 

      D 49 Developing writing skills in business english / P. Grozav, A. Mamaliga,                  

S.  Vasilachi, N. Bolgari, S. Apachita ; coord.: Gh. Moldovanu ; Acad. of Econ. Studies of 

Moldova, The Dep. of Modern languages. – Chișinău : ASEM, 2019. - 288 p. - Bibliogr.:                         

p. 147 (10 tit.). – ISBN 978-9975-75-969-4.   

 

58. 8 

      K 33 Kennedy, Adam. Principiul dominoului / Adam Kennedy ; trad.: Mihnea 

Columbeanu. – București : Orizonturi, 2012. –  229 p.  –  (Romane Celebre ; 11).   –

 ISBN 978-973-736-176-9.  

Este povestea unor destine umane care adună la un loc toate piesele dominoului. 

Personajul principal Roy Tucker, condamnat la mulți ani de detenție, este vizitat în 

inchisoare de niste bărbați misterioși care îi fac o propunere tentanță. In schimbul unui 

serviciu pe care trebuie sa-l îndeplinească, i se oferă libertatea și implicit întoarcerea la soție, 

care penru Roy reprezintă totul, și în același timp punctul său slab. Un plan elaborat 

minuțios, la fracțiune de secunda. Numai că realitatea confirmă încă o dată că nici un plan 
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nu este perfect, fiind suficient să cadă o singură piesă a dominoului pentru a se prăbuși 

intregul edificiu. Acțiunea romanului este o cursă disperată a nervilor, urcând spre cel mai 

zguduitor și de neuitat punct culminant pe care l-ați citit vreodată. 

 

59. 8 

      M 41 Maupassant, Guy de. Mont-Oriol / Guy de Maupassant ; trad.: Nicolae 

Constantinescu. – București : Orizonturi, 2013. – 285 p. – (Romane Celebre ; 20). –

 ISBN 978-973-736-198-1.                                                         

       O intrigă amoroasă, tandră și sfășietoare,dublată de o altă financiară,carora li se adaugă o 

satiră acidă  mediului medical din stațiunea balneară Enval. Captivat de mirajul banilor, un 

important om de afaceri ajunge sa-si neglijeze soția. Și, ca în multe astfel de momente, 

prietenul familiei salvează situația. Doar pentru moment, pentru că aceasta poveste 

sentimentală ia o turnură nefericită. Intrigile, aventurile și farsele se succed intr-un ritm 

alert. Descrierea peisajelor este demna de o operă de artă, iar scenele de iubire sunt de-a 

dreptul tulburătoare si neasteptate. Totodata, evidențierea comportamentului și stărilor 

sufletești ale personajelor ce releva natura profundă a omului, reușesc să-l țină pe cititor cu 

sufletul la gură. 

 

60. 8 

      M 84 Moravia, Alberto. Ciociara / Alberto Moravia ; trad.: Adriana  Lazarescu. – 

București : Orizonturi, 2014. – 350 p. – (Romane Celebre ; 37).  –- ISBN 978-973-736-252-0.  

 

61. 8 

      S 26 Savin, Emilia. Dictionar german-roman / Emilia Savin, Ioan Lazarescu, Katharina 

Tantu ; coord.: Emilia Savin. – Ediția a 2-a. – București : Meteor Press, 2019. – 768 p. – 

ISBN 978-606-910-093-6.  

În dicționarul de față autorii au abordat un vocabular actual, prioritate avănd formele vii 

ale limbilor română și germană, fiind inserați, în afară de cuvintele din fondul principal, 

termeni ce apar cu o frecvență sporită în limbajele de specialitate. S-a acordat, de asemenea, 

o atenție deosebită sintagmelor și propozițiilor exemplificative, iar în nenumarate cazuri s-au 

facut referiri la nivelul stilistic. Autorii au considerat necesar includerea unui aparat 

informațional fonetic și morfosintactic amânunțit, ceea ce face că lucrarea să capete 

caracterul unui dictionar gramaticalizat. 

 

9 Geografie. Biografie. Istorie 

 
62. 9 

      B 92 Buga, Ion. Basarabia română la cumpâna de milenii : antologie, 1988-2010 / Ion 

Buga. – Chișinău : Litera, 2011. – 656 p. – ISBN 978-9975-74-220-7.  

 

63. 9 

     N 27 National Memory: Remarkable Moments in the History of the People's 

Republic of China / ed.: Yingxin Zhao. – Beijing : China Interconinental Press : China 

Pictorial Press, 2019. – 285 p. – ISBN 978-7-5085-4280-5.  

From the covers of people's pictorial since its inception, nearly a hundred of them are 

selected, and the stories behind the covers and related pictures are elaborately compiled, 

which are composed of the birth records of people's pictorial, the cover interpretation, the 

national imprints and the romantic figures, to sort out, show and look back at the real people 

and vivid events in the history of new China. By connecting the cover of people's pictorial 

and the stories behind it, readers can feel the pulse of The Times. This book is not only a 

memory of new China, but also a feast of visual sharing. 
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Dobrescu, Paul 36 (prefața) 

Dodu, Aliona 20 

Dorogaia, Irina 4 

Dostal, Peter 45 (red.) 

Draganel, Angela 7 

Dulschi, Silvia 45 (red.) 

Dumbravanu, Lilia 4 

Dumitru, Ilie   34 

Enache, Calcedonia 14 

Feuraș, Eugenia 12; 15 

Fuior, Elena 32 (recenzent) 

Gagauz, Olga 33 (vicepresedinte com. șt.) 

Ganea, Victoria 24 (director de proiect); 32 

Ghimpu, Natalia 7 

Godiac, Maria 31 (red.) 
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Goia, Simona Irina    21 

Goldin, Ian 36 

Goriuc, Silvia 45 (red.) 

Gribincea, Alexandru 32 

Grinciuc, Liliana 49 

Grozav, P. 57 

Gutium, Tatiana 15 

Hurduzeu, Raluca-Elena 36 (trad.) 

Iliadi, Gheorghe 24 (executor) 

Ion, Raluca Andreea 37 

Iordachi, Victoria 24 (executor) 

Jalencu, Marian 43 

Kennedy, Adam 58 

Lazarescu, Adriana  60 (trad.) 

Lazarescu, Ioan 61 

Ladaru, Georgiana-Raluca 54 (coord.) 

Mamaliga, A. 57 

Mamontova, Ella 45 (red.) 

Manea, Mihail 45 (red.) 

Manole, Tatiana 25  

Maupassant, Guy de 59 

Mazuric, A. 24 (executor) 

Mihaila, Svetlana 32 

Miroiu, Andrei 11 (prefațâ) 

Mocanu,  Iurie 31 (red.) 

Mogol, Natalia 43 

Moldovanu, Gh.   57 (coord.) 

Moravia, Alberto 60 

Movilă, Irina                     4; 4 (coord.) 

Muntean, Neli 52 

Neacsu, Ioan 10 

Nicoara, Rodica 19 

Naval, Elvira 16 

Novac, Alexandra 43 

Oglinda, Lilia 26 

Osoianu, Vera 7; 7 (coord.) 

Patratii, I. 24 (executor) 

Perciun, Rodica 25 (red.șt.) 

Pischina, Tatiana  12 

Pîrțachi,  Ion  16 (red. șt.)  

Popa, Valentina 7 

Popa, Viorica 27; 28 

Popescu, Nela 44 

Popovici, Gheorghe  1 

Racu, Lilia 31 (red.) 

Rasnoveanu, Luxita 54 (coord.) 

Rotaru,  V. 24 (executor) 

Rusu, Rodica 45 (red.) 

Sanduța, Tatiana  29 
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Sapovalov, Veaceslav 48 

Savin, Emilia 61; 61 (coord.) 

Sîmboteanu, Aurel 45 (red.) 

Slutu, Rodica 4 

Șpanciuc, Larisa  31 (red.) 

Spînu, Alexandru                                               1 

Spînu, Constantin 55 

Spătaru, Aurelia 31 (red.) 

Stihi, Liudmila 43 

Stratan, Alexandru 32 (recenzent); 33 (președintele com. 

șt.) 

Suslenco, Alina 4 

Șchiopu, Irina 5 

Talmacian, Elena 36 (trad.) 

Tantu, Katharina  61 

Teodor, Cristian 54 (coord.) 

Theodor. B. 56  (trad.) 

Tofan, Tatiana 45 (red.) 

Tomșa, Aurelia 15; 15 (coord.) 

Tuhari, E. 15 

Țăruș, Victoria 15 

Ţepordei, Aurelia 45 (red.) 

Țîganaș, Ion 43 

Ungur, Cristina 25 

Ungureanu, Radu-Sebastian 11 

Valcov, Vitalie 31 (red.) 

Vasilachi, S. 57 

Waring, Andrian. 50 

Waring, Claire 50 

Xi, Jinping 38 

Zelenschi, Angela 45 (red.) 

Zhao, Yingxin  63 (ed.) 

Андреева, Татьяна 42 

Билоокая, Светлана   30 

Дедю, Ион И. 47 

Долгов, Юрий Александрович 17 

Колоскова, Наталья Викторовна 17 

Мулик, Андрей 53 

Навал, Эльвира 18 

Пышкина, Татьяна 13 

Феураш, Евгения 13 

Яниогло, Алина 39 
 

 


