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Ştiinţa 
 

1. 001.8 
      N 34 Negru, Ecaterina. Impactul capitalului ştiinţific asupra dezvoltării 
socioeconomice şi competitivităţii economice internaţionale : autoref. tezei de doctor în 
ştiinţe economice : 521.02 / Ecaterina Negru ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău, 
2018. - 28 p. - Bibliogr.: p. 22-24.       

 
Management  

 
2. 005 
      G 61 Golovco, Vladimir. Eficienţa managementului afacerilor sustenabile în sectorul 
serviciilor poştale : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice: 521.03 / Vladimir Golovco ; 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - Chişinău, 2018. - 28 p. - Bibliogr.: p. 23. 

 
3. 005 
      M 90 Movilă, Irina. Managementul strategic al competitivităţii capitalului uman pe 
piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 
521.03 / Irina Movilă ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2018. -     
44 p. - Bibliogr.: p. 39-40. 

 
Economie  

 
4. 33 
      A 53 Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice / Institutul Naţional de 
Cercetări Economice ; red.-şef: Alexandru Stratan. - Ed. a IX-a. - Chişinău : Complexul 
Editorial al INCE, 2018. - 123 p. - Bibliogr. la sf. art. - ISSN 1857-3630. 

 
5. 339.1 
      B 41 Belostecinic, Igor. Brandingul în planificarea strategică de marketing = Брендинг 
в стратегическом планировании маркетинга : autoref. tezei de doctor în ştiinţe                 
economice : 521.04 / Igor Belostecinic ; Academia de Studii Economice din Moldova. - 
Chişinău, 2019. - 38 p. - Bibliogr.: p. 33. 

 
6. 339.1 
      B 78 Bortă, Grigori. Cercetarea economiei tenebre în domeniul tehnologiilor 
informaţionale : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 523.01 / Grigori Bortă ; 
Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2018. - 26 p. - Bibliogr.: p. 20-22. 

 
7. 336 
      C 11 Cadocinicov, Evgheni. Optimizarea portofoliului creditar al băncilor comerciale 
din Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 522.01 / Evgheni 
Cadocinicov ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău, 2018. - 30 p. - Bibliogr.:                        
p. 26-27. 

 
8. 339.9 
      C 36 Cazacu, Stela. Dezvoltarea relaţiilor economice moldo-greceşti : obstacole şi     
oportunităţi : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.02 / Stela Cazacu ; 
Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău, 2018. - 29 p. - Bibliogr.: p. 22-23. 
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9. 339.9 
      C 36 Cazacu, Stela. The development of the moldovan-greek economic relations : 
hindrances and opportunities : thesis summary of the PhD thesis in economic sciences : 
521.02 / Stela Cazacu ; Moldova State University. - Chişinău, 2018. - 29 p. - Bibliogr.:         
p. 21-22. 

 
10. 330.3 
      C 74 Conencov, Olga. Finanţarea investiţiilor în capitalul uman educaţional în 
perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii în Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în 
ştiinţe economice : 521.01 / Olga Conencov ; Academia de Studii Economice din Moldova. - 
Chişinău, 2018. - 31 p. - Bibliogr.: p. 26-27. 

 
11. 35 

C 83 Coşerin, Victor. Dezvoltarea şi perfecţionarea managementului administrării 
locale în condiţiile europenizării : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.03 / 
Victor Coşerin ; Universitatea Libera Internaţională din Moldova. - Chişinău, 2018. - 29 p. - 
Bibliogr.: p. 24. 

 
12. 31 

C 88 Creşterea Economică în Condiţiile Globalizării : competitivitate, inovativitate, 
sustenabilitate = Еconomic Growth in Conditions of Globalization : competitiveness, 
innovation, sustainability : conferinţa internaţională ştiinţifico-practică, ediţia a XIII-a,               
11-12 octombrie 2018. Sesiunea şţiinţifică "Transformări demografice şi priorităţi de 
politici" / Institutul Naţional de Cercetări Economice ; preşedintele comitetului 
organizatoric: Alexandru Stratan ; vicepreşedinte: Olga Gagauz ; membrii comitetului 
organizatoric: Gheorghe Paladi, Tudor Bajura, Inga Chistruga-Sinchevici, Galina                    
Savelieva. - Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2018. - 244 p. - Bibliogr. la sf. art. - 
ISBN 978-9975-3272-2-0. 

 
13. 339.1 

D 84 Duca, Dragoş. Marketingul ca factor strategic al afacerii în condiţiile 
intensificării concurenţei : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice: 521.04 / Dragoş 
Duca ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2018. - 31 p. - Bibliogr.:   
p. 26. 

 
14. DN 
      5541T Ganea, Victoria. Finanţarea activităţii inovaţionale din perspectiva 
macroeconomică : teza de doctor habilitat în ştiinţe economice : 522.01 / Victoria Ganea ; 
conducător şti.: Galina Ulian ; Universitatea de Stat din Moldova. – Chişinău, 2014. -            
293 p. - Bibliogr.: p. 232-248. 

 
15. 331 
      G 18 Garbuz, Veronica. Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialişti cu 
studii superioare pe piaţa muncii din Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în ştiinţe 
economie : 521.03 / Veronica Garbuz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - 
Chişinău, 2018. -  31 p. - Bibliogr.: p. 26-27. 

 
16. DN 
      5543 T Garbuz, Veronica. Perfecţionarea procesului de integrare a tinerilor specialişti 
cu studii superioare pe piaţa muncii din Republica Moldova : teza de doctor în ştiinţe 
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economice : 521.03 / Veronica Garbuz ; conducător şti.: Anatolii Rojco ; Institutul Naţional 
de Cercetări Economice. - Chişinău, 2018. - 214 p. - Bibliogr.: p. 146-162. 

 
17. 35 
      H 33  Haşegan-Mareş, Gabriela-Adina. Impactul auditului managerial intern asupra 
administrării instituţiilor publice : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.03 / 
Gabriela-Adina, Haşegan-Mareş ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. - 
Chişinău, 2018. - 29 p. - Bibliogr.: p. 23. 

 
Învăţămănt  

18. DN 
      5537T Ben Shabo, Rina. Decentralization of schools in Israel in the context of new 
managerialism = Descentralizarea şcolilor din Israel în contextul noului managerialism : teza 
de doctor în economie : 521.03 / Rina Ben Shabo ; conducător şti.: Olga Blagorazumnaia ; 
Free International University of Moldova. - Kishinev, 2018. - 190 p. - Bibliogr.: p. 154-164. 

 
19. DN 
      5542 T Creciun, Ala. Perfecţionarea sistemului de gestiune financiară în cadrul 
instituţiilor de învaţamânt superior : teza de doctor în ştiinţe economice : 522.01 / Ala 
Creciun ; conducător şti.: Ludmila Cobzari ; Academia de Studii Economice a Moldovei. – 
Chişinău, 2017. - 173 p. - Bibliogr.: p. 138-148.     
 
20. 37 
      S 17 Saleh, Naji. Impactul autogestiunii economice şi tehnologiei asupra realizărilor în 
şcolile elementare arabe din Israel : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.03 / 
Naji Saleh ; Universitatea Libera Internaţională din Republica Moldova. - Chişinău, 2018. - 
31 p. - Bibliogr.: p. 24-26.  

 
21. 37 
      S 17 Saleh, Naji. The impact of self economic management and technology on 
elementary schools achievements at arab schools in Israel : abstract of the thesis of PhD in 
economic sciences : 521.03 / Naji Saleh ; Free International University of Moldova. - 
Chişinău, 2018. - 31 p. - Bibliogr.: p. 24-26. 

 
22. 37 
      S 64 Sîrbu, Adrian. Managementul performanţei în învăţămantul superior agronomic 
şi cercetare în Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.03 / 
Adrian Sîrbu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău, 2018. - 30 p. - 
Bibliogr.: p. 25-26. 

 
Tehnică  

 
23. 621.31 
      C 16 Calitatea energiei electrice : manual pentru profesionişti. Vol. 2 / Fănică Vatră, 
Ana Poida, Cristiana Andreea Vatră, Petru Postolache, Mauriciu Sufrim, Cornel Toader. - 
Bucureşti : SIER, - 2015. - Vol. 2. - 646 p. - Bibliogr. la sf. cap. - ISBN 978-973-87456-9-8.   
       Volumul 2 prezintă şi analizează subiecte ale calităţii energiei electrice: armonice şi 
interarmonice, fluctuaţii de tensiune (flicker), influenţa convertoarelor statice asupra calităţii 
energiei electrice din reţelele electrice de alimentare, compensarea puterii reactive în regim 
deformant, nesimetrii de tensiune şi curenţi electrici, influenţa surselor de energie distribuite 
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şi a sistemelor de stocare a energiei asupra calităţii energiei electrice, sistemele/instalaţii de 
legare la pămant, si .. lista poate continua. Este oferit cititorului profesionist, care este 
interesant să afle noi informaţii atât teoretic cât şi practic.  
 
24. 628.4 
      G 48 Gîrbăcea, Dumitru. Managementul deşeurilor din azbest / Dumitru Gîrbăcea. - 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015. - 118 p. - Bibliogr.: p. 115-116. -                                               
ISBN 978-606-17-0783-6. 
Acest material a demonstrat că pe cât de ieftin este ca preţ, pe atât de periculos poate fi 
pentru sănătatea omului. Fiind un material ieftin cu reale caracteristici tehnice, a fost folosit 
în tot ceea ce înseamnă industria materialelor de construcţii şi, implicit, în construcţii. In 
plus, aceasta utilizare a azbestului nu s-a facut intr-un mod organizat, ci în mod aleatoriu, 
fără a exista o evidenţă specializată a dinamicii folosirii azbestului sub diferite forme. 
Indiferent că au fost materiale izolatoare, izolaţii termice, produse din azbociment pentru 
acoperişuri, cordoane de azbest pentru instalaţiile ignifuge sau simple plăci de etanşare, toate 
aceste produse fine au un puternic grad de pericol fiind generatoare de cancer. 

 
25. 624.012 
      M 88  Moşoarcă, Marius. Comportarea seismică a pereţilor structurali din beton armat 
cu goluri decalate / Marius Moşoarcă, Valeriu Stoian. - Timişoara : Ed. Politehnică, 2013. - 
353 p. - Bibliogr.: p. 343-353. - ISBN 978-606-554-648-6. 

 
26. 621.38 
       Z 78 Zlatian, Radu. Fiabilitatea echipamentelor electronice : verificarea şi testarea                
proiectării / Radu Zlatian. - Craiova : Aius, 2017. - 91 p. - Bibliogr.: p. 88-91. -                                    
ISBN 978-606-562-699-7. 
Competiţia globală obligă producătorii să dezvolte produse şi servicii cu o calitate permanent 
îmbunătăţită din punct de vedere al performanţelor tehnice, protecţiei mediului, securităţii în 
exploatare şi funcţionării fără defecte, o perioadă de timp mai lungă. Creşterea calităţii 
produselor este limitată de o multitudine de factori tehnici, funcţionali, de reglementare, 
economici şi organizatorici. În lucrarea de faţă ne interesează proiectarea care a ajuns la un 
înalt grad de eficienţă tehnică care nu va putea fi pe deplin perfectă. O proiectare apropiată 
de perfecţiune necesită costuri mari ceea ce poate fi un factor de insucces pe piaţă. 
Producatorii sunt supusi unei duble presiuni - pe de o parte performantele produselor, iar pe 
de alta parte eficienţa economică. Pe piaţa concurenţială aprecierea echipamentelor se 
realizează prin comparaţii. Pentru ca un echipament sa fie mai fiabil decât altul trebuie să 
beneficieze de proiectare, fabricaţie, condiţii de instalare şi exploatare mai bune. În cadrul 
etapelor de proiectare, se verifică daca fiabilitatea stabilită prin cerinţele iniţiale poate fi 
respectată. În toate etapele de proiectare, fiabilitatea se previzionează şi se compară cu cea 
stabilită prin cerinţe - proiectul se rafinează până când această condiţie este îndeplinită. Se 
realizează unul sau mai multe modele care sunt supuse unor teste pentru verificare 
îndeplinirii cerinţelor tehnice, funcţionale şi de fiabilitate. După îndeplinirea acestor condiţii 
au fost îndeplinite proiectul poate căpata forma finală şi transmis fabricantului. Toate aceste 
etape sunt prezentate din punctul de vedere al inginerului proiectant, cautănd să se explice 
fenomenele şi cauzalitatea lor fără a apela la un aparat matematic sofisticat. Desigur, cartea 
poate fi completată cu alte aspecte relevante pentru proiectare cum ar fi fizica defectelor, 
analiza critică a modului de defectare sau arborele defectelor. 
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27. 620.9 
       К 897  Кукларос, Людмила.  Этапы развития молдавской энергетики. Vol. 1 : 
(1909-1965 годы) / Людмила Кукларос). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Кишинэу : Б. и, 
2013. - 696 p. - Bibliogr.: p. 696. - ISBN 978-9975-100-83-0.  

 
Contabilitate 

28. 657 
      T 95 Ţurcanu, Tatiana. Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile 
sectorului tehnologiilor informationale şi comunicaţiilor : autoref. tezei de doctor în ştiinţe 
economice : 521.03 / Tatiana  Turcanu ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - 
Chişinău, 2018. - 30 p. - Bibliogr.: p. 27-29. 

 
Agricultură  

29. DN 
      5540 T  Memeţ, Diana. Eficienţa economică a intensificării ramurii fitotehnice în aspect       
regional : în baza datelor întreprinderilor agricole din regiunile de dezvoltare ale Republicii 
Moldova : teza de doctor în ştiinţe economice : 521.03 / Diana Memeţ ; conducător şti.: 
Elena Timofti ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău, 2012. - 207 p. - 
Bibliogr.: p. 145-157. 

 
30. 631.1 
      S 46 Semionova, Elena. Dezvoltarea exploataţiilor agricole familiale din Republica 
Moldova în contextul integrării europene : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 
521.03 / Elena Semionova ; Universitatea Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău, 2018. -                      
28 p. - Bibliogr.: p. 23-24. 

Arte 
31. 746 
      M 78 Moisei, Ludmila. Ornamentul : fenomen artistico-estetic / Ludmila Moisei ; 
Academia de Ştiinte a Moldovei, Institutul Patrimoniul Cultural, Centrul de Etnologie. - 
Chişinău : Pontos, 2017. - 273 p. - Bibliogr.: p. 216-225. - ISBN 978-9975-51-905-2. 
Monografia Ludmilei Moisei vine să pună în valoare un domeniu de prima mărime al culturii 
tradiţionale româneşti cel al ornamenticii ţesăturilor. Vechimea şi frecvenţa cu care au fost 
practicate, în virtutea utilității, inclusiv multiplele lor funcţii, dar şi suprafaţa mare a acestor 
obiecte, toate impreună au contribuit la dezvoltarea şi perpetuarea unui fond ornamental 
considerabil după mărime şi după importantă. Scrutarea acestui segment cultural, excelent 
prin simbioza rosturilor practice şi estetice, este si foarte atractivă, şi foarte dificilă, pentru că 
reprezintă locul de intâlnire a doua inteligente majore - a creatorilor acestei moşteniri şi a 
cercetătorilor care au studiat-o, pentru a o face relevantă. Beneficiarul procesului este 
societatea modernă interesată de cunoaşterea acestei sfere inteligibile, pentru a-şi defini 
Sinele colectiv antrenat in procese identitare ample destructive şi constructive totodată. 
Timpul apariției acestei cărti este propice proceselor actuale de reconsiderare a fondului de 
simboluri în contextul căutării, construirii, promovării şi demonstrării identităţii culturale a 
societăţii noastre - moştenitoarea acestui patrimoniu. Cunoaşterea acestei bogăţii cultivă şi 
responsabilitatea pentru transmiterea ei către viitor. După locul pe care il are în cultura 
tradiţională, cercetarea domeniului ornamenticii ar putea fi mereu actuală, dar este reluată 
arareori sau ori de câte ori apar noi viziuni, capabile să elucideze anumite probleme în 
masură să avanseze cunoaşterea acestui fenomen captivant. 
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