
În atenția celor interesaţi  de dezvoltarea afacerii! 

Biblioteca Republicană Tehnico-Știinţifică pune la dispoziţia Dumneavoastră o colecție de cărţi achiziţionate 

recent în fondul  bibliotecii, din  acest domeniu.  

Case, Steve.  

 Al Treilea Val : viitorul în viziunea antreprenorului / S. Case. 

- Bucureşti : Niculescu, 2017. - 216 p. : il. -                             

ISBN 978-606-38-0075-7. 

În Al Treilea Val, autorul a conceput o hartă fascinantă a 

viitorului - una care ne ajută să înţelegem schimbările tehnologice 

care transformă economia şi lumea în care trăim.  

Steve Case ne propune o carte ce nu poate lipsi din biblioteca 

antreprenorilor şi a oricărei persoane care tinde să aibă succes în 

afaceri, dar şi pentru toţi aceia care încearcă să înţeleagă lumea 

aflată într-o continuă şi rapidă schimbare. 

CUPRINS:   

CAPITOLUL 1. Un drum sinuos 

CAPITOLUL 2. Transferul Americii în mediul online 

CAPITOLUL 3. Al Treilea Val  

CAPITOLUL 4. Prinzi avânt, prinzi viteză  

CAPITOLUL 5. Cei trei P  

CAPITOLUL 6. Scuzaţi deranjul  

CAPITOLUL 7. Restul se alătură  

CAPITOLUL 8. Investiții cu impact  

CAPITOLUL 9. O chestiune de încredere 

CAPITOLUL 10. Mâna vizibilă  

CAPITOLUL 11. America revoluţionată  

CAPITOLUL 12. Duşi de val. 

                                                            

Diaconu, Amelia.  

Economia fermelor agricole : marketing 

agroalimentar / A. Diaconu. - Bucureşti : Ed. Economică, 2018. - 

158 p. : il. - Bibliogr.: p. 143-145. - ISBN 978-973-709-854-2. 

    Ruralul românesc cuprinde numeroase zone defavorizate 

comparativ cu spaţiul urban, atât din punct de vedere al dezvoltării 

economice, cât şi sociale. În acelaşi timp este depozitarul celei mai 

însemnate părţi a resurselor naturale, în contrast evident cu faptul 

că economia rurală continuă să fie axată, în mare măsură, pe 

activităţi specifice sectorului primar al economiei. În cadrul 

acestuia, predominante sunt activităţile agricole, sector economic 

în cadrul căruia funcţionează fermele de subzistenţă şi 

semisubzistenţă, care, în mod tradiţional, a înregistrat performanţe 

economice ce l-au plasat într-o zonă marginală. 

 Marketingul agroalimentar se leagă organic de ideea de a 

cerceta procese şi fenomene specifice sistemului agroalimentar din 

România, în speţă cel al fermelor de subzistenţă şi 

semisubzistenţă. Demersul acesta, ancorat în teoria economică, are 

în acelaşi timp şi un semnificativ potenţial aplicativ de natură să 

susţină politicile şi managementul acţiunilor publice în spaţiul  

rural, în speţă în domeniul economiei fermelor familiale.               

https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ECase%3C/font%3E%3C/b%3E,%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ESteve%3C/font%3E%3C/b%3E
https://e-catalog.brts.md/CGI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CARTI&P21DBN=CARTI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Diaconu,%20Amelia


Dona, Ion.  

Economie rurală / I. Dona. - Bucureşti : Ed. Economică, 

2015. - 446 p. : il. – ISBN 978-973-709-771-2. 

 

Lucrarea reflectă valenţele multifuncţionale ale ruralului, atât 

prin conţinut, cât şi prin modul de structurare a cărţii.  

 Concepută în patru părţi distincte : 

I.     Economia rurală – ştiinţă teoretică şi aplicativă;  

II.   Economia agriculturii (sectorul primar); 

III.  Economia agroalimentară (sectorul secundar); 

IV.  Economie rurală nonagricolă. 

   Autorul încearcă să surprindă economia rurală într-o 

multitudine de ipostaze: sursă a creşterii economice, factor 

esenţial al bunăstării oamenilor, activitate importantă în cadrul 

politicilor de dezvoltare rurală şi modul de viaţă specific 

civilizaţiei rurale. 

 

 

 

Nie, Shengzhe.  

      Managementul afacerilor : calea chinezească / S. Nie ; 

prefaţă: K. Makoto, G. Rizescu ; trad. I. Voicu. - Bucureşti : 

Integral, 2018. - 153 p. : il. - ISBN 978-606-992-097-8 . 

 

Lucrarea de față este o premieră atât pentru spațiul editorial 

românesc, cât și mediul de afaceri est-european. Editura 

Integral propune o primă carte care tratează managementul 

afacerilor dintr-o perspectivă diferită, dar de mare succes. 

Există, desigur, numeroase volume care abordează, din diverse 

unghiuri, managementul afacerilor și multe lucrări valoroase au 

fost deja traduse în limba română. Aceasta este însă prima carte 

care abordează calea chinezească a managementul afacerilor și 

este de așteptat ca acest eveniment editorial să stârnească 

interesul atât al oamenilor de afaceri, cât și al publicului dornic 

să înțeleagă ce stă la baza miracolului economic care a făcut din 

China o mare putere economică a lumii.  

Nu este o carte de teorie a managementului, ci o carte de 

practică a managementului, o culegere de tehnici și proceduri, 

ale căror detalii fac diferența dintre reușită și eșec. Din această 

perspectivă, cartea se adresează celor ce fac lucrurile să se 

întâmple, celor ce își dezvoltă propria afacere,din întreprinderile 

mici, ca și angajaților din marile companii, mai obișnuiți cu 

rigoarea procedurilor corporatiste, și, nu în ultimă instanță, celor 

ce vor – sau măcar visează – să facă afaceri cu firme din China. 
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