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Management  
 

1. 005 
      S 14 Safta, Dan. Managementul conflictelor în organizaţie / Dan Safta. - Bucureşti : 
Trei, 2016. - 458 p. - Bibliogr.: p. 413-441. - ISBN 978-606-719-661-0. 
      "In cadrul organizaţiilor, conflictele sunt inevitabile şi apar în caz de dezacorduri privind 
volumul de lucru, problemele de comunicare, diferenţele individuale la nivel de nevoi, 
dorinţe, obiective, preferinţe sau comportamente, precum şi în cazul litigiilor dintre angajaţi 
şi angajatori. Vestea bună este că putem învata să gestionăm toate aceste tensiuni, în aşa fel 
încat ideea de conflict să ajungă să aibă o conotaţie mai curând pozitivă decât negativă. 
Atunci când intelegem şi apreciem latura constructivă a conflictului, avem puterea de a 
identifica problemele, de a ne angaja într-un dialog şi de a căuta repede şi clar modalităţi de 
soluţionare a divergenţelor. Căutăm şi găsim prieteni şi aliaţi, în loc de inamici şi rivali. 
Căutam obiectivele şi ţintele comune, împărtăţite. Nu suntem ostaticii nimănui, cu atât mai 
puţin ai propriei persoane, şi primim conflictul cu o atitudine deschisă, deoarece ştim cum să 
gestionăm şi cum să soluţionăm divergentele." (Autorul) Lucrarea este destinată managerilor, 
specialiştilor în resurse umane, juriştilor, studenţilor, precum şi celor implicaţi direct în 
gestionarea conflictelor organizaţtionale. 

 
Biblioteconomie 

 
2. 021 
      L 96  Lupu, Viorica. Organizarea şi funcţionarea bibliotecii ca sistem tehnologic / 
Viorica Lupu ; red. şti.: Nelly Ţurcan ; Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM. - Chişinău : S. n., 2016. - 100 p. - 
Referinţe bibliogr.: p. 68-72. - ISBN 978-9975-56-326-0. 

 
3. 025 
      M 79 Moldovan, Liliana. Introducere în managementul serviciilor de bibliotecă / 
Liliana Moldovan. - Ed. revăzută şi adăugită cuprinzând 100 de noi pagini cu : studii, 
articole, comunicări. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2017. - 217 p. - Bibliogr.:                              
p. 213-214. -  ISBN 978-606-730-310-0. 
       Universul managementului de bibliotecă este un spaţiu teoretic şi practic extrem de 
complex, aflat într-o permanentă schimbare. Evoluţia acestui sector al managementului 
cultural este determinată, în principal, de 2 factori esenţiali şi anume: 1. schimbările 
intervenite la nivelul expectanţei utilizatorilor în privinţa calităţii şi varietăţii serviciilor pe 
care le solicită din partea bibliotecii şi 2. extinderea rapidă a posibilităţilor de comunicare 
prin intermediul tehnologiilor informaţionale, odată cu creşterea numărului de utilizatori 
virtuali. Acesta este motivul pentru care am considerat necesar să alătur, ediţiei iniţiale a 
acestui volum, noi subiecte referitoare la: expectanţele utilizatorilor şi necesitatea schimbării 
imaginii bibliotecilor publice, dezvoltarea cataloagelor online şi organizarea bibliotecilor 
digitale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, pătrunderea serviciilor de bibliotecă în domeniul e-
learningului şi incursiunea bibliotecilor publice în sectorul educaţiei permanente a adulţilor. 
Este important să menţionez că lucrărille incluse în partea a 2-a a acestui volum au fost 
prezentate la diferite conferinţe şi întâlniri profesionale, ori au fost concepute pentru diferite 
publicaţii de specialitate. Închei nota asupra ediţiei cu speranţa că noile capitole ale cărţii vor 
fi receptate cu un real interes de colegii care doresc să adauge un plus de valoare pregătirii 
lor profesionale şi vor să acumuleze informaţii recente cu privire la modalităţile de depăşire a 
celor mai noi provocări cu care se confruntă bibliotecile contemporane. 
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Economie  
 

4. 334 
      D 51 Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, 
practică, perspective = The Innovative, Collaborative, Inclusive, Development of 
Cooperatives : theory practice perspectives : conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 
13-14 septembrie 2018. Vol. 1 / Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, 
MOLDCOOP ; copreşedinte comitetului ştiinţific : Larisa Savga, Alexandru Stratan. - 
Chisinau : Complexul Editorial al INCE, 2018. - 272 p. - Bibliogr. la sf. art. -                                 
ISBN 978-9975-8-3272-5-1,  ISBN 978-9975-8-3272-6-8. 

 
5. DN 
      5539 T Munteanu, Corneliu. Asigurarea securităţii economice durabile a Republicii 
Moldova în procesul asocierii la Uniunea Europeană : teza de doctor în ştiinţe economice : 
521.01 / Corneliu Munteanu ; conducător şti.: Dumitru Moldovan ; Academia de Studii 
Economice din Moldova. - Chişinău, 2016. - 191 p. - Bibliogr.: p. 150-162. 

 
6. 339.1 
      R 42 Remeşovschi, Natalia. Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de 
servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piaţa serviciilor de cleaning : 
autoref. tezei de doctor în economie : 521.04 / Natalia Remeşovschi ; Academia de Studii 
Economice a Moldovei. - Chişinău, 2018. - 32 p. - Bibliogr.: p. 27-28. 

 
7. 338.4 
      R 73 Roitman, Irina. Impactul megatendinţelor economiei mondiale asupra turismului 
internaţional şi naţional : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 521.02 / Irina 
Roitman ; Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău, 2018. - 27 p. - Bibliogr.: 
p. 22-23. 

 
8. DN 
      5544T Sireţeanu (Vragaleva), Veronica. Perfecţionarea administrării fiscale în 
Republica Moldova în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene : autoref. tezei 
de doctor în economie : 521.03 / Veronica Sireţeanu (Vragaleva) ; conducator şti.: Alexandru 
Stratan ; Institutul Naţional de Cercetări Economice. - Chişinău, 2019. – 31 p. - Bibliogr.:     
p. 25-26. 

 
9. 336 
      S 64 Sireţeanu (Vragaleva), Veronica. Perfecţionarea administrării fiscale în 
Republica Moldova în contextul armonizării cu standardele Uniunii Europene” : teza de 
doctor în economie : 521.03 / Veronica Sireţeanu (Vragaleva) ; Institutul Naţional de 
Cercetări Economice. - Chişinău, 2019. - 195 p. - Bibliogr.: p. 148-156. 
 
10. 339.1 
      S 67 Slutu, Rodica. Marketingul resurselor umane şi posibilităţi de aplicare în 
condiţiile Republicii Moldova : aspect regional : autoref. tezei de doctor în ştiinţe     
economice : 521.04 / Rodica Slutu ; Academia de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău, 
2019. - 31 p. - Bibliogr.: p. 30. 
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11. 338.24 
      T 52 Ţîbuleac, Ana. Efectele economico-financiare ale abuzului de poziţie dominantă 
asupra entităţilor economice : autoref. tezei de doctor în ştiinţe economice : 522.01 / Ana 
Ţibuleac ; Universitatea de Stat din Moldova. - Chişinău, 2018. - 31 p. - Bibliogr.: p. 25. 
 
12. 336 
      T 62 Tîrlea, Mariana Rodica.  Abordări sistemice ale fiscalităţii în Români. Vol. 1 : 
Fiscalitatea. Fundamentare teoretică conceptuală / Mariana Rodica Tîrlea. -                              
Chişinău : Complexul Editorial al INCE, 2018. - 188 p. - Bibliogr.: p. 185-187. -                                                             
ISBN 978-9975-3272-4-4. 

 
13. 330.3 
      U 54 Ungur, Cristina. Dezvoltarea potenţialului investiţional al pieţei de asigurări din 
Republica Moldova : autoref. tezei de doctor în economie : 521.01 / Cristina Ungur ; 
Institutul Naţional de Cercetări Economice. - Chişinău, 2018. - 31 p. 

 
14. DN 
      5538 T Левитская, Алла. Управление инновационным развитием региональной 
экономики : на основе АТО Гагаузия : дис. д-ра хабилитат экон. наук : 521.03 = 
Managementul dezvoltării inovaţionale a economiei regionale : în baza UTA Gagauzia / 
Алла Левитская ;  науч. консультант: Ала Котелник ; Комратский государственный 
университет. - Комрат, 2017. - 297 с. - Библиогр.: с. 209-225. - ISBN 978-9975-100-83-0. 

 
Drept  

 
15. DE 
      347 Boreschievici, Bogdan. George Botezat = Gheorge de Bothezat [Resursă 
electronică] Bogdan Boreschievici. - Bucureşti : [S. n.], 2018. - ISBN 978-973-0-28003-6. - 
CD-ROM. 

 
Tradiţii. Folclor 

 
16. 398 
      К 562 Ковалов, Александр. Календарная обрядность болгар Республики                  
Молдова / Александр Ковалов ; науч. ред.: Вячеслав Степанов ; Академия наук 
Республики Молдова, Институт культурного наследия - Кишинэу : Б. и, 2017. - 260 p. - 
Bibliogr.: p. 181-199. - ISBN 978-9975-58-129-5. 
 

Astronomie  
 

17. 52 
      S 81 Stavinschi, Magda. Astronomul Nicolae Donici : enigme descifrate / Magda 
Stavinschi ; coord.: Basarab Nicolescu, Magda Stavinschi. - Bucureşti : Curtea veche, 2015. - 
352 p. -  Bibliogr.: p. 327-336. - ISBN 978-606-588-845-6.  
      Se prezintă viaţa şi opera ştiinţifică ale astronomului Nicolae Donici (1874-1960), unul 
din cei mai importanţi savanţi ai secolului XX, membru de onoare al Academiei Române, 
membru fondator al Uniunii Astronomice Internaţionale, observator al unui număr 
impresionant de eclipse de Soare, din Spania până în Cambodgia, din Portugalia până în 
Crimeea, din SUA până în Rusia, dar şi al altor fenomene astronomice. A fondat în 1908 
Observatorul astronomic de la Dubăsarii Vechi, în acelaşi an în care Spiru Haret semna actul 
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de înfiinţare a Observatorului din Bucureşti. Viaţa lui a urmărit-o pe cea a românilor de peste 
Prut: născut la Chişinău în 1874, a studiat la St. Petersburg, pe care-l părăseşte după prima 
revoluţie din februarie 1917, se mută la Odessa, unde bolşevicii îi vor distruge în 1920 tot 
(laboratorul, biblioteca), apoi la Dubăsarii Vechi, pe care-l părăseşte în 1940 pentru 
Bucureşti, de unde pleacă în Franţa, unde va lucra până la sfârşitul vieţii. În urma unor 
cercetări laborioase în biblioteci, arhive dar şi a unei munci perseverente de detectiv, 
autoarea descoperă aspecte neştiute ale vieţii marelui astronom, inclusiv data şi locul morţii 
sale. Cartea s-a bucurat de comentariile unor specialişti din Republica  Moldova sau de la 
Odessa, care au abordat aspecte mai particulare legate de Donici: Alexandru Roman, Iurie 
Colesnic, Serghei Andrievski sau Veaceslav Ursachi, precum şi de amintirile celor care l-au 
cunoscut, inclusiv nepoata lui, Maria Brunswig, care trăieşte în Brazilia. 

 
Medicină  

 
18. 61 
      G 71 Grădinaru, Natalia. Cunoştinţe şi practici de medicină populară din Basarabia : 
aspecte istorico-etnografice / Natalia Grădinaru ; Academia de Ştiinte a Moldovei, Institutul 
Patrimoniul Cultural. - Chişinău : S. n., 2017. - 232 p. - Bibliogr.: p. 178-193. -                
ISBN 978-9975-84-049-1. 
       Monografia este logic şi coerent structurată, informaţile find concentrate in trei capitole 
fundamentale, care reprezintă informatiă inedite şi valoroase despre cele mai diferite 
cunoştinţe de medicină populă practicate în Basarabia. Lucrarea este o interpretare şi analiză 
istorico-etnografică a dezvoltdrii medicinii populare din Basarabia. Este un mesaj de 
conlucrare şi colaborare intru utilizarea eficienă a cunoştintelor de medicină populara 
acumulate de-a lungul timpului. Proprietăţile tămăduitoare ale plantelor medicinale sau 
efectele curative ale terapiei prin muzică, arte plastice, dans declamarea versurilor etc. nu au 
fost contestate de medicina profesionistă. Remarcăm în acest context arealul tematic 
multilateral, reflectat cu atenţie şi devotament de autoare în monografia de fată. De la cel mai 
obişnuit tratament cu plante medicinale, practicat în majoritatea famililor din localităţile 
basarabene, sa ajuns la cercetarea telnicilor de psihoterapie populă, obstetrică şi chiar 
chirurgie, bazate pe cunoştinţe de medicină populară, transmise pe parcursul secolelor din 
generaţie în generaţie.  

Tehnică  
19. DE 
      348 Integrarea şi funcţionarea centralelor eoliene şi a instalaţiilor fotovoltaice în 
sistemul electroenergetic [Resursă electronică] / Fănică Vatră, Petru Postolache,                       
Cristiana Andreea Vatră, Ana Poida. - Bucureşti : SIER, 2012. - 612 p. - CD-ROM. -                                                   
ISBN 978-973-87456-3-6. 
     Această carte urmăreşte tematica cursului Integrarea şi Funcţionarea Centralelor Eoliene 
şi a Instalaţiilor Fotovoliaice în Ststeml Electroenergetic. Oferă informatii "proaspete", 
pentru cursanţii care au absolvit acest curs şi util celor care iau, pentru prima dată, contact 
cu subiectele abordate în această carte. Autorii sunt conţtienţi că prezenta lucrare, find prima 
de acest fel din România, poate fi perfecţionată şi sunt recunoscîtori tuturor celor care vor 
contribui, prin observaţii şi sugestii, la imbunătăţirea ei. 

 
Arte  

20. 73 
      M 30 Marian, Ana. Compoziţii tematice în sculptura moldovenească : anii 1940-2010 / 
Ana Marian ; Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. - Chişinău : Ştiinţa, 
2018. - 272 p. - Bibliogr.: p. 262-265. - ISBN 978-9975-85-149-7. 
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       Studiul monografic prezintă apariţia, evoluţia şi metamorfozele stilistice ale compoziţiei 
sculpturale ca gen în Basarabia, începând cu perioada interbelică şi încheind cu tendinţele din 
ultimii ani. Estetica diferită e condiţionată de schimbările socio-politice (Basarabia 
interbelică din componenţa Regatului României; RSSM ca parte a Uniunii Sovietice; 
Republica Moldova independenţă), care au determinat teme şi stiluri, au permis ori au 
restricţionat libertatea de creaţie. Începuturile se proiectează în contextul artei naţionale 
româneşti; epoca sovietică a subordonat lucrările principiilor betonate ale realismului 
socialist; iar ultima perioadă se caracterizează printr-o deschidere largă spre Occident, spre 
tendinţele universale în arta fără frontiere, caracteristică vremii. Studiul include informaţii şi 
analize la compoziţii tematice create de sculptorii din Moldova, anii 1940-2010. Cartea este 
adresată specialiştilor în arta plastică, profesori, studenţi, artişti.i consumatorilor de artă, 
celor interesaţi de evoluţia sculpturii ca gen, în special a compoziţiilor tematice. 
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