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NOTA BIBLIOTECARULUI
Scriitorul american Tom Peters îşi imaginează „un sistem educaţional care recunoaşte că învăţarea este firească, că a-ţi face plăcere să înveţi este normal şi că învăţarea
autentică înseamnă învăţare pasionată. Un curriculum şcolar care apreciază întrebările
mai mult decît răspunsurile, creativitatea mai mult decît reproducerea informaţiilor, individualitatea mai mult decît conformismul şi excelenţa mai mult decît realizările standard”
(Papuc, I. Procesul decizional managerial în sfera educaţională. Cluj-Napoca, 2011, p. 5)
Prin volumul bibliografic, pe care il propunem, bibliotecarii doresc să demonstreze
că afirmările cercetătorului american sînt parţial confirmate în cele 850 de lucrări publicate la economie de profesorii şi studenţii universitari bălţeni.
Bălţiul este al doilea oraş ca mărime demografică şi economică în Republica Moldova, de aceea înfiinţarea învăţămîntului superior economic a fost o acţiune inerentă. La
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) acesta s-a dezvoltat cu precădere
după anul 1995, deşi instruirea economică a tinerilor a început în a doua jumătate a secolului douăzeci, cu puţin timp mai tărziu de înfinţarea Institului Învăţătoresc (1945) din
nordul Republicii Moldova. Drept mărturie sînt descrierile bibliografice şi chiar operele
originale ale cadrelor didactice, păstrate cu grijă la Biblioteca Ştiinţifică într-o colecţie
distinctă ce se numeşte Depozitul Obligatoriu Universitaria. Astăzi acest valoros segment
din colecţia enciclopedică, parte importantă a istoriei septuagenare a USARB conţine
mai bine de 2 400 de volume, circa 100 din ele fiind consacrate domeniului economic. Pe
lîngă aceastea cititorilor li se oferă mai bine de 10 000 unităţi bibliografice în peste 5 000
titluri pentru studiul economiei, finanţelor, băncilor, managementului şi marketingului.
Între anii 1963 şi 1995, cînd încă nimeni nu se gindea la deschiderea unei facultăţi de economie la Bălţi, au fost publicate sute de lucrări în care se poate urmări nu
numai situaţia economică a ţării din acele timpuri, dar şi aspecte de dezvoltare istorică,
geografică, socială, culturală, evoluţia învăţămîntului din Republica Moldova. Sînt bine
cunoscute numele profesorilor de atunci pe care le întîlnim în primele capitole ale acestui
volum: Gh. Plămădeală, C. Roitman, M. Frolova, L. Babii, Gh. Bulat, A. Trusevici, A.
Balînskii ş.a., unii din ei continuîndu-şi activitatea profesională pînă în prezent. Dumnealor se poziţionează şi printre liderii cu cele mai multe lucrări publicate în limbile română
şi rusă: A. Trusevici – 105 titluri; A. Balînskii – 86 titluri, Gh. Bulat - 72 titluri, L. Babii
– peste 50 de lucrări de o mare valoare ştiinţifică şi aplicativă.
Monografiile, studiile şi instrumentele didactice elaborate pentru un învăţămînt de
calitate au fost completate de publicaţiile cadrelor didactice tinere: C. Tcaci, L. Amarfii
– Railean, I. Movilă, D. Postolache, N. Branaşco ş.a., care promovează cunoştinţe ce le
permit absolvenţilor o integrare socială rapidă atît prin angajarea la firme particulare sau
cu capital de stat, cît şi la dezvoltarea unor afaceri personale.
Prin cadrele didactice care asigură cunoaşterea economică la Bălţi, USARB rămîne una dintre prestigioasele instituţii de învăţământ şi cultură din Republica Moldova
care contribuie la progresul ei economic şi social.
Calitatea instruirii economice şi sporirea eficienţei acesteia depinde foarte mult de
accesul studenţilor şi profesorilor la informaţii autentice şi credibile ce se găsesc în resursele tipărite şi electronice. Biblioteca Ştiinţifică USARB propune o mare varietate de reviste ştiinţifice din România, Rusia, SUA, o bogată colecţie de carte: tratate şi monogra3

fii, manuale fundamentale, asigurînd accesul la bazele de date naţionale şi internaţionale.
Clasată de Guvern la categoria superioară, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi http://libruniv.usarb.md este Centru Biblioteconomic,
Bibliotecă Depozitară Regională a Băncii Mondiale, membru al Consorţiului REM
(Resurse Electronice pentru Moldova), participantă în proiectele Naţionale SIBIMOL,
Memoria Moldovei - componentă a Bibliotecii Naţionale Digitale MOLDAVICA http://
www.moldavica.bnrm.md/ , Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality (2013 - 2016) http://misisq.usmf.md/index.php/en-us/ şi Proiectul
Servicii de informare inovatoare şi durabile pentru învăţămîntul superior din R.Moldova
(2014-2015), ce vor diversifica şi moderniza serviciile bibliotecare, creînd un spaţiu informaţional unic pentru cercetătorii din Moldova.
Biblioteca Științifică USARB este un furnizor major de resurse informaţionale
pentru educație de diferite niveluri, inclusiv pentru instruirea doctorală. Datorită unicului
corp (clădire modernă cu 4 nivele, o suprafaţă de circa 6 000 m2, dotată cu echipament
tehnic performant, Biblioteca asigură confortul şi normele estetice pentru 10 000 de utilizatori per an, care o vizitează de cca 300 mii ori şi împrumută prin 12 săli de lectură
(763 locuri) şi 4 săli de împrumut, mai bine de 800 mii documente. Pe site-ul Bibliotecii
sînt contorizate anual circa 60 mii de vizite virtuale, deschise 465 mii pagini, efectuate
2,7 mln accesări.
Colaborările naţionale şi internaţionale cu 30 de parteneri din Republica Moldova,
România, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Ucraina, Rusia, Franţa, Lituania, Germania
contribuie esenţial la creşterea infrastructurii informaţionale. Circa 26 de proiecte de investiţii, cercetare / dezvoltare / organizare au fost realizate în ultimii ani, printre ele remarcăm inaugurarea Bibliotecii Depozitare Regionale a Băncii Mondiale, a Centrului de
Documentare al ONU, Centrului de Informare al Uniunii Europene, Punctului de Informare şi Documentare NATO, Colecţiile: AGEPI, a Institutului Cultural Român, Institutului Goethe, Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi.
În conformitate cu misiunea sa de a spijini procesele educaţionale și de cercetare
Biblioteca dezvoltă colecţiile documentare. Anual sînt achiziţionate 10 mii unităţi materiale în 5 mii de titluri, sînt abonate 200 titluri de publicaţii periodice tipărite şi este asigurat accesul la 28 747 titluri de publicaţii periodice electronice, baze de date naţionale
şi internaţionale. Colecţia enciclopedică a Bibliotecii la 01.01.2015 constituie 1 022 mln
de documente în 294 mii titluri, în 57 de limbi., valoarea cărora estimează la 11 mln lei.
Infrastructura informaţională este suplinită de colecţiile electronice proprii: catalogul on-line http://tinread.usb.md:8888/tinread/tinread.jsp ce conţine 390 mii de înregistrări ori 73% din toate titlurile deţinute; SumarScanat - 700 de sumare ale revistelor şi
cărţilor în limbile engleză, germană şi rusă pe subiectele de profil ale Universităţii.
Creşterea vizibilităţii USARB se produce şi prin înregistrarea lucrărilor universitarilor bălţeni în Biblioteca digitală http://libruniv.usarb.md/ – 500 lucrări, Arhiva electronică instituţională - ORA USARB http://dspace.usarb.md:8080/jspui/ – 307 înregistrări,
Open Library https://openlibrary.org/people/librunivusb – 238 şi Calameo http://ru.calameo.com/accounts/1133349 – 160.
De pe site-ul Bibliotecii Ştiinţifice USARB pot fi lecturate conţinuturile integrale
ale revistelor editate de universitarii bălţeni: Artă şi educaţie artistică, Fizică şi tehnică,
Limbaj şi Context, Glotodidactica, Tehnocopia, NRF( Noua Revistă Filologică), SEMN.
Tot ceea ce realizează Oamenii Bibliotecii universitare, pornind de la achiziţia
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resurselor informaţionale, structurarea şi organizarea lor, gestionarea judicioasă, promovarea şi acordarea serviciilor info-bibliotecare, creativitatea şi inovarea, este orientat
spre susţinerea durabilă şi de calitate a învăţămîntului superior şi a cercetării ştiinţifice
din Republica Moldova.
Această lucrare bibliografică (a 95-a în palmaresul Bibliotecii Ştiinţifice), construită
după toate rigorile şi standardele de specialitate, exprimă respectul şi omagiul bibliotecarilor pentru Profesorii care îşi consacră viaţa creşterii şi educării viitorilor specialişti în
domeniul economic.
Elena Harconiţa, Directorul BŞ USARB
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EDUCAŢIE ŞI INOVARE – UN IMPERATIV AL ZILELOR NOASTRE
Trăim într-o lume bazată pe economia de piaţă, scopul acesteia fiind satisfacerea
cît mai deplină a necesităţilor membrilor comunității şi administrarea resurselor financiare într-o manieră cît mai eficientă. Dezvoltarea economică reprezintă o formă de manifestare a dinamicii social-politice a unui stat şi presupune un ansamblu de transformări
calitative, cantitative şi structurale în economie şi în viaţa socială. Cercetarea ştiinţifică
şi tehnologică, mecanismele şi structurile organizaţionale ale economiei, modul de gîndire şi de comportare al oamenilor constituie pilonii prosperităţii şi succesului societăţi
moderne.
Educaţia reprezintă un concept complex, o constantă care a dominat umanitatea
pe tot parcursul evoluției sale. De-a lungul secolelor educaţiei întotdeauna i s-a acordat
o deosebită importanţă, întrucît aceasta asigura progresul în plan social şi profesional.
Pe măsura dezvoltării economiei naţionale în condiţiile noi, instituţiile educaţionale își modifică funcţiile pe care le îndeplinesc în societate. Luînd în considerație transformările actuale şi noile obiective ale sistemului educaţional, la 01 iulie 1995, prin ordinul Ministerului Învăţământului nr. 251 din 14.06.1995, la Universitatea „Alecu Russo”
din Bălţi a fost fondată Facultatea de Economie şi Drept.
În anul 1997 această subdiviziune structurală este divizată în două facultăţi: Facultatea de Economie şi Facultatea de Drept. În octombrie 2013 Facultatea de Economie
fuzionează cu Facultatea de Ştiinţe Reale şi Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie devenind Facultate de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului.
Actualmente învăţămîntul economic în USARB este organizat de Catedra de ştiinţe
economice. La specialităţile economice îşi fac studiile peste 500 de studenţi. În cadrul
celor 15 promoţii de studii economice au fost pregătiți peste 7 000 de tineri specialişti,
care ulterior au fost angajaţi în diverse ramuri ale economiei naţionale din Republica
Moldova, precum şi în unele state din Europa.
Pregătirea specialiştilor este asigurată de către 26 cadre didactice, inclusiv 8 profesori angajaţi prin cumul. Din cele 18 cadre titulare sînt 2 doctori habilitaţi, profesori universitari; 16 doctori în ştiinţe economice: 11 conferenţiari universitari, 3 lectori superiori,
2 lectori universitari. Asistenţii universitari (8) nu deţin titluri ştiinţifice.
În organizarea procesului didactic sînt implicate cadre didactice de înalt profesionalism, economişti-practicieni din Bălţi şi Chişinău.
Investigaţiile ştiinţifice ale membrilor catedrei au drept obiect de cercetare aspectele actuale ale economiei Republicii Moldova: migraţia tinerilor şi metodele de diminuare
a acestui fenomen, eficienţa utilizării capitalului uman în condiţiile economiei de piaţă;
specificul pieţei regionale a muncii; aspectele financiare ale susţinerii micului business
în regiune; eficienţa producţiei în ramura vitivinicolă; viabilitatea sistemului economic şi
managerial al întreprinderilor; implementarea principiilor strategiilor de management la
întreprinderile din complexul agro-industrial; modalităţi de evaluare a activităţii de marketing; diagnosticul potenţialului economic al întreprinderii; metodologia valorificării
noilor Standarde Naţionale de Contabilitate; problemele auditului financiar.
Catedra de ştiinţe economice colaborează fructuos cu diverse instituţii de învăţămînt superior din ţară şi de peste hotare: ASEM (Chişinău), Universitatea de Stat din
Moldova (Chişinău), Universitatea Agrară de Stat (Chişinău), Universitatea de Stat „B.
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P. Haşdeu” (Cahul), Universitatea „Ştefan cel Mare” (Suceava, România), Universitatea
Petru Maior (Târgu-Mureş, România), Universitatea „I. Fedkovici” (Cernăuţi, Ukraina),
Universitatea „Al. Ioan Cuza” (Iași, România).
Cadrele didactice participă în diverse proiecte:
„Formarea strategică a potenţialului uman în învăţământ cu utilizarea tehnologiilor informaţionale ” (anii 2009-2010, proiect institutional);
„Problemele adaptării profesionale a specialiştilor profilului economic în
contextul necesităţilor pieţei muncii în Republica Moldova” (anii 2010-2011,
proiect intern);
„Cercetarea impactului strategiei dezvoltării potenţialului profesional al specialiştilor asupra creşterii competitivităţii întreprinderilor în condiţiile globalizării” (2011-2014, proiect instituțional);
„Managementul competitivităţii strategice a capitalului uman pe piaţa muncii
Republicii Moldova în condiţiile dezvoltării regionale” din cadrul Programului de stat „Dezvoltarea competitivităţii şi creşterea economică durabilă în
contextul economiei bazate pe cunoaştere, globalizare şi integrare regională
şi europeană” (2012-2013, proiect);
„ECO-CARPATI - Dezvoltarea de Eco-Business în Carpații de frontieră ca
o șansa pentru competitivitate economică mai bună”. Acord (MIS-ETC cod
1603) între partenerul principal și parteneri ai Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova (2007-2013, proiect internațional
trilateral);
„Crearea și promovarea de noi abordări și instrumente pentru consolidarea
competitivității sectorului primar și de inovare în Europa de Sud-Est” (APP4INNO); (proiect internațional multilateral (Italia, Grecia, Croația, Serbia,
Macedonia, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Slovenia și alt.))
Acțiuni externe ale Uniunii Europene - SEE/D/0223/1.2/X; (contract de
Grant);
„Elaborarea politicilor anticriză pentru asigurarea securităţii financiare a statului în conformitate cu standardele UE – INCE”.
Viitorii specialiști în economie sînt formaţi nu numai la orele de curs dar şi prin
activităţi extracurriculare, participări la conferinţe ştiinţifice studenţeşti, concursuri instituţionale şi interuniversitare; „Clubul tînărului economist” cu mese rotunde, dezbateri,
competiţii, (de exemplu, „Cum să gestionezi banii de buzunar” etc.); Balul Bobocilor,
Ziua studenţilor, burse de merit, burse de mobilitate etc.
Actualmente, în condiţiile trecerii instituţiilor de învăţămînt superior la autonomie
financiară, sloganul „Atractivitate, calitate şi competitivitate” a devenit cheia succesului pentru universitarii-economişti bălţeni. Astfel, învăţăm şi noi împreună cu studenţii,
mergînd cu cîţiva paşi înaintea lor, cercetînd, pe alocuri intuind şi anticipînd necesităţile
de mîine ale pieţei muncii şi tendinţele realităţii economico-sociale.
Catedra de ştiinţe economice astăzi îşi mai propune explorarea următoarelor dimensiuni: sporirea numărului de doctori în ştiinţe economice, creşterea angajabilităţii
absolvenţilor (care, de altfel, este una foarte înaltă), acreditarea ştiinţifică a profilului,
crearea şcolii doctorale.
Carolina Tcaci, dr., şef al Catedrei de ştiinţe economice,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
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CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE
1963
1. Радул, В. А. Предприятиям, производящим и перерабатывающим сельскохозяйственное сырье – единое руководство / В. А. Радул // Экономика сельского хозяйства. – 1963. – Nr 8. – Р. 86-89.
1965
2. Roitman, C. D. Despre timpul în afara lucrului şi timpul liber al oamenilor / C. D.
Roitman // Comunistul Moldovei. – 1965. – Nr 5. – P. 56-63.
***
3. Радул, В. А. Об аграрно-промышленных объединениях / В. А. Радул // Итоговая
научная конференция преподавательского состава института за 1965 г. (БГПИ) :
Тез. докл. – Бэлць, 1965. – Р. 17-19.
4. Ройтман, Ч. Д. Внерабочее время трудящихся / Ч. Д. Ройтман // Итоговая научная конференция преподавательского состава института за 1965 г. (БГПИ) : Тез.
докл. – Бэлць, 1965. – Р. 19-21.
1967
5. Амельченков, А. З. К вопросу о выравнивании условий воспроизводства рабочей силы города и села / А. З. Амельченков, Л. М. Драгунов // Итоговая научная
конференция преподавательского состава института за 1966 г. (БГПИ): Тез. докл.
– Бэлць, 1967. – Р. 46-49.
6. Драгунов, Л. М. О показателях эффективности социалистического производства / Л. М. Драгунов // Пути улучшения организации управления производством:
(Материалы науч.-производ. конф., июль 1966 г.) – Бэлць, 1967. – Р. 104-111.
7. Драгунов, Л. М. О сочетании материальных и моральных стимулов к труду / Л.
М. Драгунов // История коллективизации сельского хозяйства и укрепления колхозов Молдавии : Материалы науч. cессии, состоявшейся 25 янв. 1966 г. – К., 1967.
– Р. 100-108.
8. Мальский, С. П. Моральные стимулы – могучий фактор повышения трудовой
активности сельских тружеников / С. П. Мальский, Л. М. Драгунов // Итоговая научная конференция преподавательского состава института за 1966 г. (БГПИ) : Тез.
докл. – Бэлць, 1967. – Р. 42-44.
9. Ройтман, Ч. Д. О роли свободного времени в повышении эффективности общественного производства / Ч. Д. Ройтман // Итоговая научная конференция преподавательского состава института за 1966 г. (БГПИ) : Тез. докл. – Бэлць, 1967. – Р.
69-84.
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1968
10. Драгунов, Л. М. Синтез сельскохозяйственного и промышленного производства как фактор рационального использования труда на селе / Л. М. Драгунов //
Материалы итоговой научной конференции преподавательского состава института
за 1967 г. (БГПИ). – К., 1968. – Р. 10-17.
11. Ройтман, Ч. Д. Рациональное использование свободного времени и некоторые
проблемы становления коммунистического труда: (На материалах пром-сти Молд.
ССР) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук / Ч. Д. Ройтман. – М.,
1968. – 23 р.
12. Ройтман, Ч. Д. Участие трудящихся в управлении производством / Ч. Д. Ройтман // Материалы итоговой научной конференции преподавательского состава института за 1967 г. (БГПИ). – К., 1968. – Р. 21-25.
1969
13. Драгунов, Л. М. Некоторые вопросы воспроизводства рабочей силы / Л. М.
Драгунов // Производительность труда и факторы роста (по материалам Бэлц. гор.
экон. конф.). – Бэлць, 1969. – Р. 155-168.
14. Ройтман, Ч. Д. К вопросу о перспективном планировании / Ч. Д. Ройтман //
Производительность труда и факторы роста (по материалам Бэлц. гор. экон. конф.).
– Бэлць, 1969. – Р. 55-63.
15. Фролова, М. М. Экономическая роль личного подсобного хозяйства и воспроизводство рабочей силы / М. М. Фролова // Республиканская межвузовская научная
конференция по теме «В. И. Ленини и проблемы расширенного социалистического
воспроизводства». – К., 1969. – Р. 122-126.
1970
16. Ройтман, Ч. Д. Некоторые вопросы научной организации труда и производства
/ Ч. Д. Ройтман // По пути указанному жизнью: (Материалы науч.-практ. конф.). –
Бэлць, 1970. – Р. 51-60.
17. Фролова, М. М. Экономическая роль личного подсобного хозяйства в воспроизводстве рабочей силы колхозов / М. М. Фролова // По пути указанному жизнью:
(Материалы науч.-практ. конф.). – Бэлць, 1970. – Р. 132-140.
1974
18. Онофрейчук, Д. П. Непроизводственная сфера и культурно-технический уровень тружеников села / Д. П. Онофрейчук // Проблемы формирования нового человека в условиях развитого социалистического общества. – К., 1974. – Р. 63-72.
19. Онофрейчук, Д. П. Непроизводственная сфера и молодежь в условиях научно-технического прогресса / Д. П. Онофрейчук // Молодежь и научно-технический
прогресс: (Тез. докл. и выступлений). – М., 1974. – Р. 40-42.
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20. Политическая экономия. Капиталистический способ производства :
(Учеб.-метод. разраб. к семинар. занятиям для студентов) / cост.: Ч. Д. Ройтман
(отв. ред.), М. М. Фролова, С. В. Постолаке ; Бэлц. пед. ин-т им. Алеку Руссо,
Каф. философии и политэкономии. – Бэлць, 1974. – 49 р.
21. Постолаке, С. В. Роль бюджетов в повышении материального и культурного
уровня трудящихся / С. В. Постолаке // Проблемы формирования нового человека в
условиях развитого социалистического общества. – К., 1974. – Р. 84-91.
22. Ройтман, Ч. Д. К вопросу о роли рационального использования свободного
времени в социально-экономических достижениях трудящихся МССР / Ч. Д. Ройтман // Расцвет экономики и культуры Молдавии – торжество ленинской национальной политики : Материалы респ. науч. конф. – К., 1975. – Р. 265-270.
23. Фролова, М. М. Научно-технический прогресс и изменение рабочей силы в
сельском хозяйстве / М. М. Фролова // Проблемы формирования нового человека в
условиях развитого социалистического общества. – К., 1974. – Р. 36-46.
1976
24. Булат, Георгий Федорович. Качество продукции полеводства и экономические стимулы его повышения / Г. Ф. Булат, Н. Г. Козару. – К. : Картя Молдовеняскэ,
1976. – 59 р.
25. Онофрейчук, Д. П. Некоторые особенности развития непроизводственной
сферы села в условиях аграрно-промышленной интеграции / Д. П. Онофрейчук //
Всесоюзная научная конференция «Социально-экономические проблемы непроизводственной сферы услуг в свете решений 25 съезда КПСС» : Тез. докл. – Львов,
1976. – Р. 83-86.
26. Попов, Н. П. Об экономической природе капитальных вложений в непроизводственную сферу / Н. П. Попов // Информационный бюллетень научного совета
по комплексной проблеме «Экономическое соревнование двух систем». – М., 1976.
– Р. 39-41.
27. Попов, Н. П. Об экономической эффективности капитальных вложений в непроизводственную сферу / Н. П. Попов // Коммунист Молдавии. – 1976. – Nr 8. – Р.
63-68.
1978
28. Булат, Георгий Федорович. Пути повышения экономической эффективности
производства сахарной свеклы / Г. Ф. Булат // Возделывание сахарной свеклы. – К.,
1978. – Р.108-114.
29. Булат, Георгий Федорович. Резервы повышения эффективности озимого клина / Г. Ф. Булат. – К. : Картя Молдовеняскэ, 1978. – 55 р.
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30. Булат, Георгий Федорович. Эффективность производства семян полевых
культур / Г. Ф. Булат // Селекция и семеноводство. – 1978. – Nr 2. – Р.49-51.
31. Онофрейчук, Д. П. Экономическая природа труда в домашнем хозяйстве и его
связь с непроизводственной сферой / Д. П. Онофрейчук // Некоторые вопросы использования экономических законов в условиях развитого социализма : Межвуз.
сб. – К., 1978. – Р. 113-122.
32. Ройтман, Ч. Д. Рациональное использование рабочего и внерабочего времени
и проблема повышения эффективности общественного производства / Ч. Д. Ройтман // Некоторые вопросы использования экономических законов в условиях развитого социализма : Межвуз. сб. – К., 1978. – Р. 87-93.
33. Фролова, М. М. Роль статистических материалов в повышении эффективности преподавания политической экономии / М. М. Фролова // Вопросы общественных наук. – Киев, 1979. – Вып. 37. – Р. 39-47.
1981
34. Булат, Георгий Федорович. Совершенствовать экономический механизм хозяйствования / Г. Ф. Булат // Сельское хозяйство Молдавии. – 1981. – Nr 9. – Р. 13-15.
1982
35. Булат, Георгий Федорович. Сила морального фактора : Соц. соревнование в
агропром. комплексе / Г. Ф. Булат // Сельское хозяйство Молдавии. – 1982. – Nr 5.
– Р. 13-15.
36. Булат, Георгий Федорович. Совершенствование материального и морального стимулирования по конечным результатам труда в условиях развития агропромышленного комплекса / Г. Ф. Булат // Социальные резервы повышения эффективности производства в условиях агропромышленного комплекса : (Материалы
всесоюз.-респ. науч.-практ. конф., состоявшейся в г. Кишиневе 2 июля 1982 г.). – К.,
1982. – Р. 66-67.
1983
37. Методика построения проблемной лекции и семинарского занятия по политической экономии : (Метод, рекомендации) / cост. Г. Ф. Булат ; БГПИ им.
Алеку Руссо, Каф. философии и полит. экономии. – Бельцы, 1983. – 28 р.
38. Формы кооперации в организации поставок металлопроката и заготовок
предприятиям отрасли : метод. разработки / Р. Г. Соколов, И. Доморад, В. И.
Конуп, Ю. Ф. Яров ; ред. Л. Г. Сазельева ; Ин-т повышения квалификации рук.
работников и спец. судостроительной пром-сти. – Л., 1983. – 21 p.
1985
39. Конуп, Валерий Ильич. Комплексная программа рационального использования материальных ресурсов. Спец. 08.00.05 - экономика, планирование и организация управления народным хозяйством : Автореф. на соиск. учен. степ. канд. экон.
наук / В. И. Конуп. – Л., 1985. – 17 p.
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40. Соколов, Рудольф Георгиевич. Совершенствование материально-технического снабжения судостроительных предприятий : Конспект лекций / Р. Г. Соколов, В.
И. Конуп ; науч. ред. О. А. Новиков ; Ин-т повышения квалификации рук. работников и спец. судостроительной пром-сти. – Л., 1985. – 29 p.
1988
41. Indicații metodice pentru pregătirea de seminare la economia politică / C. D.
Roitman, Gh. Bulat, V. P. Cuţ [et al.] ; Catedra de filozofie şi economie politică. – Ch.
: IPC „S. Lazo”, 1988. – 53 p.
1990
42. Булат, Георгий Федорович. Воспитательный аспект проблемного обучения в
преподавании политической экономии / Г. Ф. Булат // Повышение эффективности
процесса обучения студентов в высших учебных заведениях республики : Сб. материалов респ. науч.-практ. конф. (22-23 мая 1990, Бэлць). – Бэлць, 1990. – Р. 96-97.
43. Трусевич, Алла Михайловна. Использование закона спроса и предложения в
сфере обращения средств производства : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
экон. наук / А. М. Трусевич ; Киев. гос. ун-т. – Киев, 1990. – 16 p.
1991
44. Булат, Георгий Федорович. Специфика и комплексность развития социальной
сферы в условиях перехода к рыночным отношениям / Г. Булат, Д. Онофрейчук //
Tranziția la economia de piață: probleme sociale = Переход к рыночной экономики :
соц. проблемы. – Ch., 1991. – P. 93-95.
45. Политическая пассивность в системе демократии / Н. Цуркан, Г. Булат, Г.
Нягу, Д. Онофрейчук // Tranziția la economia de piaţă : probleme sociale = Переход к
рыночной экономики : соц. проблемы. – Ch., 1991. – Р. 89-92.
46. Социальные факторы, повышающие эффективность производства в условиях рыночной экономики : (Социал. анкета) / Н. Цуркану, С. Сиволобов, Г.
Булат, Д. Онофрейчук. – Бэлць, 1991. – 12 р.
1992
47. Мосиевская, Тамара Ивановна. Выживем? : Социал.-экон. развитие г. Бэлць /
Т. И. Мосиевская // Голос Бэлць. – 1992. – 20 июня.
48. Трусевич, Николай Владимирович. Акционерная форма хозяйствования:
(Материалы для экон. образования) / Н. В. Трусевич ; Малое науч.-произв. предприятие „ОЙКОС”; Профком студентов Бэлц. гос. пед. ин-та им. Алеку Руссо. –
Бэлць, 1992. – 19 p.
49. Трусевич, Николай Владимирович. Основы экономической теории : учеб.
пособие для экон. образования : На правах рукописи = Bazele teoriei economice / Н.
В. Трусевич ; М-во науки и просвещения Республики Молдова ; БГПУ им. Алеку
Руссо. – Бэлць, 1992. – 391 p.
12

1995
50. Bulat, Gheorghe. Perfecționarea salariului în relațiile economiei de piață / Gh. Bulat
// Realizări şi deschideri științifice. Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 98.
51. Trusevici, Ala. Studiile economice în condițiile relațiilor de piaţă / A. Trusevici //
Realizări şi deschideri științifice. Conf. jubiliară : Tezele ref. – Bălţi, 1995. – P. 101.
1996
52. Plămădeală, Gheorghe. Lucrări practice şi de laborator la geografia fizică generală
/ Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Pedagogie şi Psihologie ; red.: N. Gorbatiuc, Z. Tărîţă, V. Buzdugan. – Bălţi, 1996. – 96 p.
***
53. Бабий, Леонид Иванович. Должники поневоле, или без вины виноватые: Бюджет нашего города / Л. И. Бабий // Голос Бэлць. – 1996. – 26 окт.
54. Бабий, Леонид Иванович. Как удержать цены? / Л. И. Бабий // Голос Бэлць. –
1996. – 27 нояб.
55. Балынский, Андрей Валентинович. Курс лекций по экономике и организации промышленного производства : (На правах рукописи) / А. В. Балынский ; БГУ
им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Бэлць, 1996. – 222 p.
56. Рабочая программа по курсу «Деньги и кредит» / БГУ им. Алеку Руссо, Каф.
экономики и менеджмента ; авт.-сост. А. В. Балынский. – Bălţi, 1996. – 18 p.
57. Трусевич, Алла Михайловна. Тезисы лекций по курсу «Макроэкономика» /
А. М. Трусевич ; Бэлц. Гос. ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Экономики и Права. – Бэлць,
1996. – 241 с. – Xerocopie.
1997
58. Programa analitică la disciplina „Statistica generală” : pentru specialităţi economice / aut.-alcăt.: Gh. Bulat ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie,
Catedra de economie şi management, Secția de contabilitate şi analiză economico-financiară. – Bălţi, 1997. – 10 p.
59. Programa analitică la disciplina: „Statistica social-economică” : (specialitatea contabilitate şi audit, finanțe şi contabilitate, managementul firmei) / aut.-alcăt.: Gh. Bulat ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de economie şi management. – Bălţi,
1997. – 13 p.
60. Trusevici, Ala. Activitatea de antreprenoriat în condițiile economiei de piaţă / A.
Trusevici // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser.
nouă). – Bălţi, 1997. – T. 18 : Limbi moderne. Științe socioumane. – P. 63-65.
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***
61. Балынский, Андрей Валентинович. Курс лекций по предмету «Финансы» :
(на правах рукописи) / А. В. Балынский ; Бэлц. гос. ун-т им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Бэлць, 1997. – 177 p. – Xerocopie.
62. Трусевич, Алла Михайловна. Роль маркетинга в рыночном хозяйстве : (Учеб.
пособие) / A. М. Трусевич ; БГУ им. Алеку Руссо. – Бэлць, 1997. – 91 p. – Xerocopie.
63. Трусевич, Николай Владимирович. Специфика развития свободной экономической зоны : учеб.-метод. материал : На правах рукописи / Н. В. Tрусевич ;
Бэлц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо. – Бэлць, 1997. – 54 p.
1998
64. Atlas economico-geografic al țărilor lumii / sel. şi aranjament: V. Buzdugan, Gh.
Plămădeală. – Bălţi, 1998. – 48 p.
65. Programa analitică la disciplina „Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii” : Spec. A : Contabilitate şi audit (la zi) ; B : Management în comerţ (la zi) /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de finanţe şi marketing ; elab. de A. Radu,
E. Radu. – Bălţi, 1998. – 28 p.
66. Programa analitică la disciplina „Managementul Resurselor Umane”. Spec. A
: Management în comerț (la zi); B : Management în învăţămînt (la zi) / Univ. de Stat
„Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi marketing ; elab.: A.
Radu. – Bălţi, 1998. – 19 p.
***
67. Балынский, Андрей Валентинович. Деньги и кредит / А. В. Балынский. –
Бэлць : [Б.и], 1998. – 141 p. – Xerocopie.
68. Балынский, Андрей Валентинович. Общая теория денег и кредита : Учеб.
пособие / А. В. Балынский. – К. : Еврика, 1998. – 230 p.
69. Булат, Георгий Федорович. Методические указания и контрольные задания по
курсу «Общая теория статистики» для студентов заоч. отд-ния / Г. Булат ; Бэлц. Гос.
ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Экономики и Права, Каф. экономики и менеджмента. –
Bălţi, 1998. – 23 p.
1999
70. Babii, Leonid. Județul Bălţi: starea, probleme şi perspective / L. Babii. – Bălţi, 1999.
– 30 p.
71. Balînschi, Andrei. Reclama face să dispară mărfurile de pe tejghea / A. Balînschi //
Profit. – 1999. – Nr 3(46). – P. 30-31.
72. Geografia economică şi socială mondială : (Curs liceal) : Programă analitică / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie ; alcăt. : Gh. Plămădeală. – Bălţi,
1999. – 19 p.
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73. Programa analitică la disciplina „Analiza economico-financiară a întreprinderilor” / L. Babii, Gh. Bulat ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie,
Catedra de economie şi management, Secţia de contabilitate şi analiză econ.-financiară.
– Bălţi, 1999. – 12 p.
74. Programa analitică la disciplina „Managementul întreprinderii” : pentru studenții an. 3, spec. - management în comerț , management în învăţămînt / aut.-alcăt. C.
Tcaci ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi
management. – Bălţi, 1999. – 12 p.
***
75. Бабий, Леонид Иванович. О некоторых тенденциях в экономике муниципия
Бэлць и укреплении социально-экономического положения / Л. И. Бабий // Голос
Бэлць. – 1999. – 19 нояб.
76. Бабий, Леонид Иванович. Экономический механизм реализации региональной (административно-территориальной) политики в сельском хозяйстве в условиях перехода к рынку / Л. И. Бабий. – Бэлць, 1999. – 31 p.
77. Плэмэдялэ, Георгий Семенович. Сеноманские гастроподы юго-запада восточно-европейской платформы / Г. С. Плэмэдялэ ; Бэлц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо.
– Бэлць, 1999. – 92 p.
2000
78. Balînschi, Andrei. Adnotație privind introducerea Registrului de evidenţă a controalelor / A. Balînschi // Plai bălțean. – 2000. – 16 iun.
79. Balînschi, Andrei. Cu o mentalitate veche în Europa nu vom răzbi / A. Balînschi //
Dialog. – 2000. – 11 febr.
80. Balînschi, Andrei. Județul Bălţi, realitate şi perspective : reportaj special / A. Balînschi ; realizat de Svetlana Toropei // Profit. – 2000. – Nr 1/2. – P. 54-58.
81. Balînschi, Andrei. Micul business : relații cotidiene / A. Balînschi // Curierul de
Nord. – 2000. – 14 apr.
82. Balînschi, Andrei. Surcica nu sare departe de trunchi : [activitatea băncilor comerciale] / A. Balînschi // Profit. – 2000. – Nr 11. – P. 29.
83. Plămădeală, Gheorghe. Geografia agriculturii mondiale : (Cursul de geografie economică) / Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie,
Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 43 p.
84. Plămădeală, Gheorghe. Lucrări practice la Geografia economică şi socială mondială : pentru studenții fac. de economie / Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 23 p.
15

85. Programa analitică a cursului Geografia Economică şi Socială Mondială : pentru studenții an.1, fac. de economie / aut.-alcăt.: Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000.
– 19 p.
86. Programa analitică la disciplina „Bazele managementului”: pentru studenții an.3
de la specialitatea - managementul firmei, management în învăţămînt, contabilitate şi
audit / aut.-alcăt.: Carolina Tcaci ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 20 p.
87. Programa analitică la disciplina „Activitatea publicitară”: pentru studenții specialităţii - Managementul firmei, an.4 de studii / aut.-alcăt.: N. Neagu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi,
2000. – 12 p.
88. Programa analitică la disciplina Bazele Managementului : pentru studenții an.
3 de la specialitatea - managementul firmei, management în învăţămînt, contabilitate şi
audit / aut.-alcăt.: C. Tcaci ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie,
Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 20 p.
89. Programa analitică la disciplina „Comerţ internaţional” / aut.-alcăt.: L. Leanca;
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 9 p.
90. Programa analitică la disciplina „Etica comunicării şi negocierii în afaceri” /
aut.-alcăt.: A. Rotaru ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra
de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 12 p.
91. Programa analitică la disciplina Managementul Întreprinderii : pentru studenții
an. 3, specialitatea - management în comerţ , management în învăţămînt / C. Tcaci ; Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie ; Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 12 p.
92. Programa analitică la disciplina „Managementul resurselor umane (de personal)”: pentru specialitatea A. Management sau instruire economică ; Inginerie şi Management ; B. Managementul firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: A. Rotaru. – Bălţi, 2000. – 33 p.
93. Programa analitică la disciplina „Marketingul mărfurilor” : (specialitatea Economie) / aut.-alcăt.: L. Leanca, R. Bogdan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac.
de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 12 p.
94. Programa analitică la disciplina „Marketingul serviciilor”: (specialitatea Economie) / aut.-alcăt. L. Leanca, R. Bogdan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; Fac. de
Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2000. – 11 p.
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***
95. Аналитическая программа по дисциплине «Страхование и перестра-хование» : для спец. «Бухгалтерский учет и аудит» / сост.: И. В. Зеленцева ; БГУ им.
Aлеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Бэлць, 2000. – 11 p.
96. Балынский, Андрей Валентинович. Бэлцкий уезд – Витебская область: подписано cоглашение о сотрудничестве / А. В. Балынский // Plai bălţean. – 2000. – 5
mai.
97. Балынский, Андрей Валентинович. Информация о работе промышленности
Бэлцкого уезда за I квартал 2000 года / А. В. Балынский // Plai bălţean. – 2000. – 19
mai.
98. Балынский, Андрей Валентинович. Информация о социально-экономическом положении Бэлцкого уезда за 1999 год / А. В. Балынский // Plai bălţean. – 2000.
– 12 mai.
99. Балынский, Андрей Валентинович. Создан Еврорегион «Верхний Прут» / А.
Балынский // Curierul de Nord. – 2000. – 11 febr.
100. Методические указания и контрольные задания по курсу «Экономико-финансовый анализ хозяйственной деятельности» / сост.: Г. Булат, Л. Бабий
; Бэлц. Гос. Ун-т им. Aлеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента, Секция «Бух.
учет и экономико-финансовый анализ». – Bălţi, 2000. – 37 p.
101. Программа по дисциплине «Страхование и перестрахование» для спец.
Бухгалтерский учет и аудит / авт.-сост.: И. В. Зеленцева ; Бэлц. Гос. Ун-т им. Aлеку
Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Bălţi, 2000. – 11 p.
102. Программа по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях» / авт.-сост.: А. М.
Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. Alecu Руссо, Каф. экономики и менеджмента, Секция «Бух. учет и анализ финансово-экон. деятельности». – Bălţi, 2000. – 24 p.
103. Программа по курсу «Основы Бухгалтерского учета» / авт.-сост.: А. М.
Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. Aлеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента,
Секция «Бух. учет и анализ финансово-экон. деятельности». – Bălţi, 2000. – 23 p.
104. Программа по курсу «Основы технологии и товароведения» / авт сост.: А.
М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. Aлеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента.
– Bălţi, 2000. – 30 p.
105. Программа по курсу «Управленческий учет» / авт.-сост.: А. М. Владычек ; Бельц. Гос. Ун-т им. Aлеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента, Секция
«Бух. учет и анализ финансово-экон. деятельности». – Bălţi, 2000. – 23 p.
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106. Рабочая программа курса «Рынок ценных бумаг» / авт.-сост. В. П. Шенягин ; БГУ им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента. – Bălţi, 2000. – 20 p.
2001
107. Balînschi, Andrei. Comunicat cu privire la ședința Consiliului Euroregiunii „Prutul
de Sus”: [care a avut loc la 10 august 2001 în municipiul Botoşani, România] / A. Balînschi // Plai bălțean. – 2001. – 24 aug.
108. Balînschi, Andrei. Declinul economic a fost stopat... : [Dialog cu Andrei Balînschi,
dir. Direcției Generale Economie şi Reforme a Consiliului Județean Bălţi despre situaţia
econ. din Bălţi] / a intervievat Nicolae Leahu // Plai bălțean. – 2001. – 19 ian.
109. Bogdan, Rodica. Marketingul serviciilor : (notițe de curs) / R. Bogdan ; Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. –
Bălţi, 2001. – 43 p.
110. Bogdan, Rodica. Rolul publicității în mixul de marketing / R. Bogdan, C. Tcaci
// Psihologie managerială şi management relațional : conf. şt. a studenților şi cadrelor
didactice (19-20 dec. 2001, Bălţi). – Bălţi, 2001. – P. 45-46.
111. Leanca, Lilia. Mijloace de comunicație în marketing / L. Leanca, R. Bogdan //
Psihologie managerială şi management relațional : conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 42-43.
112. O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de
drept, conf. teoretico-şt. int. (2000; Bălţi). O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept : Materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 29-30 noiem. 2000, mun. Bălţi = Успешная реформа – решающий фактор в совершенствовании
экономической правовой деятельности / coleg. de red. A. Roşca, L. Babii, Gh. Costachi [et al.]. – [S. l.], 2001. – 171 p. – Antetit.: Inst. de Filosofie, Sociologie şi Drept al
Acad. de Ştiințe din Moldova ; Acad. Int. de Informatizare (Moscova) ; Inst. Nistrean de
Economie şi Drept, Bălţi. – ISBN 9975-9631-1-0.
113. Plămădeală, Gheorghe. Resursele naturale ale Republicii Moldova: (cursul de
Economie naţională a Moldovei) / Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2001. – 23 p.
114. Plohotniuc, Stanislav. Marketingul sait-ului WEB al întreprinderii / Stanislav Plohotniuc // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser. nouă).
– Bălţi, 2001. – T. 19, fasc. d : Drept, Economie. – P. 63-67.
115. Programa analitică a cursului „Economia naţională a Moldovei”: pentru studenții fac. economie / alcăt. Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de
Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2001. – 19 p.
116. Programa analitică a cursului „Geografia economică şi socială mondială”: pentru studenţii an. 1, fac. de economie / alcăt.: Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu
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Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2001.
– 18 p.
117. Programa analitică la disciplina „Activitatea economică externă a firmei”: pentru studenții specialitatea - Managementul firmei, an. 4 de studii / aut.-alcăt. N. Neagu ;
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2001. – 11 p.
118. Programa analitică la disciplina „Bazele marketingului” / aut.-alcăt.: R. Bogdan
; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2001. – 11 p.
119. Programa analitică la disciplina „Bazele merceologiei” / L. Leanca ; Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. –
Bălţi, 2001. – 9 p.
120. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea financiară” / aut.-alcăt.: V. Bordianu ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi
management, Secţia de contabilitate şi analiză economico-financiară. – Bălţi, 2001. – 9 p.
121. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea întreprinderilor bugetare” /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de economie şi management, Secţia de
contabilitate şi analiză economico-financiară ; aut.-alcăt.: S. Moscalu. – Bălţi, 2001. – 18 p.
122. Programa analitică la disciplina „Economia mondială” / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.:
M. Frolov, L. Leanca. – Bălţi, 2001. – 10 p.
123. Programa analitică la disciplina „Economia politică” : (pentru fac. neeconomice)
/ Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: L. Pînzari. – Bălţi, 2001. – 11 p.
124. Programa analitică la disciplina „Istoria economiei şi doctrinele economice” /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: A. Trusevici. – Bălţi, 2001. – 11 p.
125. Programa analitică la disciplina „Logistica mărfurilor” / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: L.
Leanca. – Bălţi, 2001. – 8 p.
126. Programa analitică la disciplina „Macroeconomie” / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra economie şi management ; aut.-alcăt.: A. Trusevici.
– Bălţi, 2001. – 11 p.
127. Programa analitică la disciplina „Marketingul firmei”: (specialitatea- managementul firmei) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de
economie şi management ; aut.-alcăt.: N. Neagu, R. Bogdan. – Bălţi, 2001. – 10 p.
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128. Programa analitică la disciplina „Microeconomie” / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: A. Trusevi. – Bălţi, 2001. – 11 p.
129. Programa analitică la disciplina „Sisteme informaţionale în contabilitate” /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de economie şi management, Secţia de
contabilitate şi analiză economico-financiară ; aut.-alcăt.: O. Petelca ; rec.: V. Conup. –
Bălţi, 2001. – 8 p.
130. Programă analitică la disciplina „Statistică juridică” : Specialitatea – drept, drept
administrativ, drept şi activitate vamală, drept penal, drept civil (pentru studenții fac. de
drept) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de economie şi management,
Secţia de contabilitate şi analiză economico-financiară ; aut.-alcăt.: L. Cernica. – Bălţi,
2001. – 10 p.
131. Programul analitic la disciplina „Standardizare şi certificarea calităţii”: (pentru
specialităţile econ. - contabilitate şi audit, management în comerţ) / M. Taran ; Univ. de
Stat „Alecu Russo”, Catedra de economie şi management, Secţia de contabilitate şi analiză econ.-financiară. – Bălţi, 2001. – 8 p.
132. Programa analitică la disciplina „Teoria antreprenoriatului”: pentru studenții
specialităţii - managementul firmei, an. 3 de studii / Univ. de Stat „Alecu Russo”, Fac. de
Economie, Catedra de economie şi management ; alcăt.: N. Neagu. – Bălţi, 2001. – 16 p.
133. Programa cursului „Contabilitatea în industrie” / Univ. de Stat „Alecu Russo”,
Fac. de Economie, Secţia de contabilitate şi analiză economico-financiară ; aut.-alcăt.: V.
Bordianu. – Bălţi, 2001. – 9 p.
134. Programa examenului de licență complex la „Management-Marketing” / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management
; C. Tcaci, R. Bogdan, A. Rotaru, Iu. Beşliu. – Bălţi, 2001. – 10 p.
135. Programa examenului de licență complex la „Teoria economică” / Univ. de Stat
„Alecu Russo”, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management ; aut.-alcăt.: A.
Trusevici. – Bălţi, 2001. – 13 p.
136. Tcaci, Carolina. Sistemul informațional al întreprinderii în condițiile tranziției la
economia de piaţă - unul din elementele mecanismului de conducere / Carolina Tcaci,
A. Trusevici, L. Leancă // Psihologie managerială şi management relațional : conf. şt. a
studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 47-49.
137. Trusevici, Ala. Managementul activităţii economice a firmei / A. Trusevici, C. Tcaci
// Psihologie managerială şi management relațional : conf. şt. a studenţilor şi cadrelor didactice, 19-20 dec. 2001. – Bălţi, 2001. – P. 49-50.
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***
138. Аналитическая программа курса «Международные валютно-финансовые
отношения» / БГУ им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Секция «Бух. учет и анализ»
; сост. И. В. Зеленцева. – Бэлць, 2001. – 18 p.
139. Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет затрат» / БГУ
им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Секция «Бух. учет и экономико-финансовый
анализ» ; сост. Л. В. Савчук. – Бэлць, 2001. – 23 p.
140. Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» / БГУ им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента,
Секция «Бух. учет и экономико-финансовый анализ» ; сост. Л. В. Савчук. – Бэлць,
2001. – 18 p.
141. Балынски, Андрей. Информатизация и современность / А. Балынски // Acta
Academia 2001. – Ch., 2001. – Р. 122-125.
142. Балынски, Андрей. История и эволюция рекламы / А. Балынски // O reformă
valoroasă – factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept : Materiale ale
conf. teoretico-şt. int., (29-30 noiem. 2000, mun. Bălţi). – Bălţi, 2001. – P. 37-46.
143. Лянка, Лилия. Маркетинг товаров: (конспект лекций) / Л. Лянка ; БГУ им.
Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф. экономики и менеджмента. – Бэлць, 2001. – 90 p.
144. Программа комплексного лицензионного экзамена «Менеджмент-Маркетинг» / Гос. Ун-т. им. Алеку Руссо ; Фак. Экономики, Каф. экономики и менеджмента ; К. К. Ткач, А. В. Ротару, Л. А. Лянка. – Бэлць, 2001. –11 p.
145. Программа комплексного лицензионного экзамена по «Экономической
теории» / БГУ им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф. экономики и менеджмента;
А. М. Трусевич, Г. С. Плэмэдялэ, Л. А . Пынзарь. – Бэлць, 2001. – 15 p.
146. Программа по курсу «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» / Л. В. Савчук ; Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента,
Секция Бухучет и экономико-финансовый анализ. – Bălţi, 2001. – 18 p.
147. Программа по курсу «Финансы предприятий» для студентов спец. «Бухгалтерский учет и аудит» / Т. И. Мосиевская ; Бэлц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо,
Каф. экономики и менеджмента. – Bălţi, 2001. – 7 p.
148. Рабочая программа по дисциплине «Стратегический менеджмент» / Бэлц.
Гос. Ун-т. им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф. экономики и менеджмента ; И.
В. Зеленцева. – Бэлць, 2001. – 19 p.
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149. Рабочая программа курса «Финансы предприятий» : для студентов спец.
„Бухгалтерский учет и аудит” / БГУ им. Алеку Руссо, Каф. экономики и менеджмента ; сост. Т. И. Мосиевская. – Бэлць, 2001. – 6 p.
2002
150. Babii, Leonid. Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă / L. Babii
; rec. A. Trusevici ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Ch. : [S.n.], 2002. – 84 p.
151. Balînschi, Andrei. Euroregiunea „Prutul de Sus” : viziuni de activitate în anul 2002
/ A. Balînschi // Plai bălțean. – 2002. – 1 mar.
152. Balînschi, Andrei. Pronosticul vieții pentru anii apropiați / A. Balînschi // Plai bălțean. – 2002. – 25 oct.
153. Bulat, Gheorghe. Gestiunea financiară - promotorul compartimentului rațional al
firmei / Gh. Bulat, O. Petelca // Perfecționarea contabilității, fiscalității şi auditului în
sectorul agroalimentar: viziuni, contribuții şi recomandări : Culeg. interuniv. de lucrări
şt. – Ch., 2002. – Pt. 2. – P. 88-90.
154. Bulat, Gheorghe. Sistemul de apreciere a credibilității întreprinderii şi metoda de
analiză / Gh. Bulat, N. Amarfii // Perfecționarea contabilității, fiscalității şi auditului în
sectorul agroalimentar: viziuni, contribuții şi recomandări : Culeg. interuniv. de lucrări
şt. – Ch., 2002. – Pt. 2. – P. 85-88.
155. Cernica, Ion. Criza transferului de căldură la fierberea în canale orizontale / I. Cernica, L. Cernica // Lucrările celei de a XII-a conferințe naționale de termotehnică cu
participare internaţională, (14-16 noiem. 2002, Constanța). – Constanţa, 2002. – Vol.
1. – P. 433-438.
156. Cernica, Ion. Studiul crizei fierberii în canale orizontale / I. Cernica, L. Cernica //
Lucrările celei de a XII-a conferințe naționale de termotehnică cu participare internaţională, (14-16 noiem. 2002, Constanța). – Constanța, 2002. – Vol. 1. – P. 425-432.
157. Plămădeală, Gheorghe. Geografia resurselor energetice şi energetica mondială :
(cursul de geografie economică) / Gh. Plămădeală ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2002. – 47 p.
158. Plămădeală, Gheorghe. Resursele umane şi piața muncii din Republica Moldova :
(Cursul de Economie naţională a Moldovei) : Texte de prelegeri în ajutorul studenților /
Gh. Plămădeală ; Univ. de stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2002. – 25 p.
***
159. Булат, Георгий Федорович. Мотивационные критерии анализа трудовой
деятельности работников компании / Г. Булат, И. Зеленцева // Perfecționarea contabilității, fiscalității şi auditului în sectorul agroalimentar: viziuni, contribuții şi recomandări : Culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch., 2002. – Partea 2. – P. 83-85.
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160. Булат, Георгий Федорович. Оценка платежеспособности АО «БасарабияНорд» / Г. Ф. Булат // Perfecționarea contabilității, fiscalității şi auditului în sectorul
agroalimentar: viziuni, contribuții şi recomandări : culeg. interuniv. de lucrări şt. – Ch.,
2002. – Partea 1. – P. 196-198.
161. Рабочая программа по курсу «Инвестиционный менеджмент» / Бэлц. Гос.
Ун-т. им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф. экономики и менеджмента ; сост. И.
В. Зеленцева. – Бэлць, 2002. – 18 p.
2003
162. Amarfii, Nelli. Diagnosticul competitivității producției întreprinderii pe piață prin
analiza venitului din vânzări şi valori adăugate / N. Amarfii // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a :
Economie. – P. 124-128.
163. Analele științifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi : Ser. nouă.
T.XX, fasc. a Economie / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; coleg. de red.: Gh.
Plămădeală, A. Trusevici, M. Rumleanschi. – Bălţi : Presa universitară bălțeană, 2003.
– 133 p.
164. Babii, Leonid. Realitățile planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă / L. Babii // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a : Economie. – P. 5-9.
165. Beşliu, Iurie. Evaluarea necesității de creditare în vederea finanțării capitalului circulant în sistemul managerial modern / I. Beşliu, O. Petelca // Analele ştiinţifice ale
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a
: Economie. – P. 82-85.
166. Beşliu, Iurie. Semnificația şi importanța diagnosticului economico-financiar în managementul financiar modern al întreprinderii / I. Beşliu, // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a :
Economie. – P. 85-87.
167. Bogdan, Rodica. Planul de marketing la întreprindere / R. Bogdan // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX,
fasc. a : Economie. – P. 68-69.
168. Burlacu, N. Etapele remodelării întreprinderii în condițiile afirmării economiei de
piaţă / N. Burlacu, C. Tcaci // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi (Ser. nouă). – Bălţi, 2003. – T. XX, fasc. a : Economie. – P. 12-16.
169. Cernica, Liusia. Alimentația populației în contextul energetic şi social-economic
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întreprinderii” : pentru studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03
- finanţe şi contabilitate, 1802.01 - managementul firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanţe şi contabilitate ; aut.-alcăt : Gh. Bulat,
L. Cernica. – Bălţi, 2005. – 24 p.
238. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea bancară” : pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei şi 1806 - contabilitate şi audit / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ;
aut.-alcăt.: V. Bogdaniuc, V. Dogotaru ; rec. A. Balînschi. – Bălţi, 2005. – 16 p.
239. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea bugetară” : pentru studenții
specialităţii 1806 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei / Univ.
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ;
aut.-alcăt. : A. Tighineanu, L. Savciuc. – Bălţi, 2005. – 22 p.
240. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea financiară” : pentru studenții
specialităţii 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1810 - contabilitate, 1806.01 - con30

tabilitate şi audit / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: V. Conup, R. Grumeza, R. Ioxa. – Bălţi, 2005. – 27 p.
241. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea în ramuri” : pentru studenții
specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: L. Atamaniuc. – Bălţi, 2005. – 14 p.
242. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea întreprinderilor micului business” : pentru studenții specialităţii 1806 - contabilitate şi audit”, 1805 - finanțe şi
contabilitatea firmei” / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra
de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: V. Dogotaru, L. Savciuc. – Bălţi, 2005. – 12 p.
243. Programa analitică la disciplina „Contabilitatea managerială” : pentru studenții
specialităţii 1806 - contabilitate şi audit, 1805 - finanțe şi contabilitatea firmei, 1803 managementul firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra
de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: V. Dogotaru, A. Vladîcec; rec. V. Conup. – Bălţi,
2005. – 16 p.
244. Programa analitică la disciplina „Control financiar şi expertiza de gestiune” :
pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt. V.
Dogotaru. – Bălţi, 2005. – 20 p.
245. Programa analitică la disciplina „Finanțele publice” : pentru studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1803.01
- managementul firmei (BAC, ŞM) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: V. Conup, V. Dogotaru ; rec. L.
Babii. – Bălţi, 2005. – 30 p.
246. Programa analitică la disciplina „Organizarea contabilității” : pentru studenții
specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei /
Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt. V. Dogotaru ; rec.: V. Conup. – Bălţi, 2005. – 8 p.
247. Programa analitică la disciplina „Relații valutar financiare internaționale” :
pentru studenții de la specialitatea 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei”, 1806.01
-contabilitate şi audit, 1810 – contabilitate / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac.
de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt. I. Zelenţeva, R. Ioxa. –
Bălţi, 2005. – 11 p.
248. Programa analitică la disciplina „Sisteme informaţionale în contabilitate” : pentru
studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea
firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi
contabilitate ; aut.-alcăt.: V. Dogotaru, R. Ioxa. – Bălţi, 2005. – 8 p.
31

249. Programa analitică la disciplina „Sistemul Fiscal” : pentru studenții de la specialitatea 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1806.01 - contabilitate şi audit, 1810 contabilitate, 1802 - management, 1802.01 - managementul firmei / Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: L.
Savciuc, R. Ioxa – Bălţi, 2005. – 15 p.
250. Programa analitică la disciplina „Statistica generală” : pentru specialitățile economice (contabilitate şi audit, contabilitate, finanțe şi contabilitate, managementul firmei) / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi
contabilitate ; aut.-alcăt.: Gh. Bulat. – Bălţi : [S.n.], 2005. – 19 p.
251. Programa analitică la disciplina „Statistica social-economică” : pentru studenții specialităţii 1810 - contabilitate, 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanţe şi
contabilitate”, 1802.01 - managementul firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: G. Bulat, L. Cernica.
– Bălţi, 2005. – 14 p.
252. Programa analitică pentru promovarea Practicii de stat : pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Fac. de Economie, Catedra de finanțe şi contabilitate ; aut.-alcăt.: L. Cernica, V. Dogotaru. – Bălţi, 2005. – 16 p.
253. Tcaci, Carolina. Diagnosticul – fază premărgătoare procesului de restructurare a
întreprinderii / C. Tcaci // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării :
Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 105-109.
254. Tcaci, Carolina. Necesitatea implementării mixului de marketing în instituţiile de
învăţămînt superior / C. Tcaci // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior:
strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P.
33-35.
255. Vladîcec, Ana. Componența consumurilor la producerea spirtului şi căile de reducere a acestora / A. Vladîcec // Economica. – 2005. – Nr 1. – P. 75–79. – ISSN 1810-9136
***
256. Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет в акционерных
обществах» : для студентов, обучающихся по спец. : 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1806.01 – бух. учет и аудит / БГУ им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф. финансов и бух. Учета ; авт. - сост. Л. В. Савчук ; рец. В. И. Конуп.
– Бельцы, 2005. – 20 p.
257. Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет в торговле» :
Для студентов обучающихся по спец. : 1806.01 - бух. учет и аудит, 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1810 - бухгалтерский учет» / БГУ им. Алеку
Руссо, Фак. Экономики, Каф. финансов и бух. учета ; авт.-сост.: Л. В. Савчук. –
Бельцы, 2005. – 32 p.
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258. Аналитическая программа по курсу „Деньги и кредит” для студентов, обучающихся по спец. 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1806.01 -бухгалтерский учет и аудит, 1810 - бухгалтерский учет, 1802 - менеджмент, 1802.01
- менеджмент фирмы / Бельц. Гос. ун-т им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф.
финансов и бух. учета ; авт.-сост.: А. Балынский ; рец. : Г.Ф. Булат. – Бэлць : Издво БГУ им. Алеку Руссо, 2005. – 20 p.
259. Аналитическая программа по курсу «Статистика финансов» : Для студентов обучающихся по спец. 1805.03 - финансы и бух. учет / БГУ им. Алеку Руссо, Фак.
Экономики, Каф. бух. учета ; авт.-сост.: И. В. Зеленцева. – Бельцы, 2005. – 16 p.
260. Аналитическая программа по курсу «Стоимость, цены, тарифы» : для студентов, обучающихся по спец. 1810 - бух. учет, 1805.03 - финансы и бухгалтерский
учет, 1802.01 - менеджмент фирмы / БГУ им. Алеку Руссо, Фак. Экономики, Каф.
финансов и бух. учета ; авт.- сост. И. В. Зеленцева ; реч. В. И. Конуп. – Бельцы,
2005. – 14 p.
261. Аналитическая программа по курсу „Страхование и перестрахование”:
для студентов, обучающихся по спец. 1810 - бухгалтерский учет, 1805.03б-финансы
и бухгалтерский учет, 1802.01 - менеджмент фирмы / БГУ им. Алеку Руссо, Фак.
Экономики, Каф. финансов и бух. учета ; авт.- сост.: И. В. Зеленцева; рец. С. И.
Фотеску. – Бельцы, 2005. – 21 p.
262. Балынский, Андрей. Методология научных исследований : учебник / А. Балынский. – Ch. : Marketing Plus, 2005. – 207 p. – ISBN 9975-9970-0-7.
263. Балынский, Андрей Валентинович. Микроэкономика : (конспект лекций на
правах рукописи) / А. Балынский ; рец. Г. Ф. Булат ; БГУ им. Алеку Руссо, Каф.
экономики и менеджмента. – Бельцы, 2004. – [63] p. – Xerocopie.
264. Балынский, Андрей Валентинович. Микроэкономика: проблемы переходного периода / А. Балынский ; рец. Г. Ф. Булат. – Бельцы, 2005. – 201 p.
265. Балынский, Андрей. Проблемы развития малого и среднего бизнеса на
региональном уровне / А. Балынский // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 15-23.
266. Балынский, Андрей. Роль научных исследований в формировании
специалистов высшей квалификации / А. Балынский // Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. int. consacrate
aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5-7 oct. 2005. –
Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 35-39.
267. Булат, Георгий Федорович. Объективная необходимость проблемной лекции
по экономическим дисциплинам / Г. Ф. Булат // Calitatea formării specialiştilor în
învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele Conf. şt. int. consacrate ani33

versării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 5-7 oct. 2005. –
Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 77-80.
268. Булат, Георгий Федорович. Сборник тестов и задач по социально–экономической статистике : Для студентов экон. спец. / Г. Ф. Булат, И. В. Зеленцева ; рец.:
М. Сербушка, В. И. Конуп ; Бэлц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо. – Bălţi : Presa universitară bălțeană, 2005. – 58 p. – ISBN 978-9975-50-010-4 ; http://tinread.usarb.md:8888/
tinread/fulltext/bulat/sbornik_testov.pdf
269. Булат, Георгий Федорович. 120 задач по общей статистики : для студентов
экон. спец. / Г. Ф. Булат, И. В. Зеленцева ; Бэлц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо. – Бэлць
: Presa universitară bălțeană, 2005. – 72 р. – ISBN 9975-931-73-1 ; http://tinread.usarb.
md:8888/tinread/fulltext/bulat/120_zadaci.pdf
270. Зеленцова, Ирина В. (Movilă I.) Основные направления исследования
интеллектуального потенциала менеджеров предприятия (на примере предприятия
АО Бельцкий Хлебокомбинат) / И. В. Зеленцева // Economia regională: problemele
şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P.
109-117.
271. Зеленцева, Ирина В. (Movilă I.) Формирование интеллектуального потенциала
– одно из стратегических направлений менеджмента в образовании / И. В. Зеленцева
// Calitatea formării specialiştilor în învăţămîntul superior: strategii, forme, metode : Materialele conf. şt. int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi, 5-7 oct. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 2. – P. 130-133.
272. Конуп, В. И. Общие подходы к определению существенности в аудите / В. И.
Конуп, И. М. Балан // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării :
Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 20-24.
273. Лянка, Лилия. Качественные и количественные методы оценки эффективности
маркетинга / Л. Лянка // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării :
Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. II. – P. 117-121.
274. Методические указания по выполнению и защите лицензионных работ
для студентов, обучающихся по специальности 1805.03 - финансы и бухгалтерский
учет фирмы, (дневное и заочное обучение) / Бельц. Гос. Ун-т им. Алеку Руссо, Фак.
Экономики, Каф. финансов и бух. учета ; авт.-сост. А. В. Балынский, Е. А. Скурту. – Бэлць : Изд-во БГУ им. Алеку Руссо, 2005. – 56 p.
275. Общая теория статистики : Сб. задач и метод. указания по их решению (для
студентов всех экон. спец. очного и заочного обучения : В 2 ч. / Гос. Аграр. Ун-т
Молдовы, Каф. экономики, статистики и анализа ; сост.: А. Цуркан, Г. Ф. Булат, И.
В. Зеленцева [et.al ; коорд. Е. Тимофти. – K. , 2005. – Ч. 1-2.
Ч. 1 : Тема 1-5. – 52 p. – ISBN 9975-64-030-3.
Ч. 2 : Тема 6-10. – 54 p. – ISBN 9975-64-031-3.
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276. Трусевич, Алла. Роль и значение внеурочного капитала в развитии
предпринимательской деятельности / А. Трусевич // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării : Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P.
89.95.
277. Трусевич, Н. В. Теория человеческого капитала в концепциях экономического
роста / Н. В. Трусевич // Economia regională : Problemele şi perspectivele dezvoltării :
Conf. şt. int., 24-25 iun. 2005. – Bălţi, 2005. – Vol. 1. – P. 150-155.
2006
278. Zelenţeva, Irina (Movilă). Analiza comparativă a pieţelor de muncă din România
şi Moldova în contextul integrării Europene / I. Zelenţeva // Economica. – 2006. – Nr 4
(56). – P. 73-76. – ISSN 1810-9136.
***
279. Балынский, Андрей Валентинович. От гражданского общества - к
консолидации общества / А. В. Балынский // Democrație şi Drepturile Omului : Volum
consacrat Aniversării de 60 ani de la fondarea ONU şi a 58 ani de la adoptarea Declarației
Universale a Drepturilor Omului. – Bălţi, 2006. – P. 174-177.
280. Балынский, Андрей. Перспективы производства биодизеля в контексте экономического развития регионов / А. В. Балынский // Moldova Urbană. – 2006. – Nr
6/7. – P. 21-22.
281. Mовилэ, И. Принципы формирования системы мотивации в стратегическом
менеджменте персонала / И. Mовилэ // Мотивационное поведение экономических
субъектов и их социумов в теории и практике современной жизнедеятельности :
Материалы второй междунар. конф. – Калининград, 2006. – Т. 2. – P. 256-258.
2007
282. Amarfii-Railean, Nelli. Modelele factoriale de diagnosticare ale potențialului economic al întreprinderii în condițiile actuale de dezvoltare / N. Amarfii-Railean // Analele
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a : Economie. – P. 11-19.
283. Babii, Leonid. Calitatea produselor vinicole şi infrastructura productivă / L. Babii //
Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc.
a. : Economie. – P. 199-202.
284. Babii, Leonid. Rolul armoniei obștești în realizarea problemelor economice ale Republicii Moldova / L. Babii // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă).
– Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a : Economie. – P. 203-206.
285. Beşliu, Iurie. Aplicarea analizei factoriale la diagnosticul performanțelor financiare
în baza raportului privind rezultatele financiare ale întreprinderii / Iu. Beşliu // Analele
Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a : Economie . – P. 28-34.
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286. Beşliu, Iurie. Gestiunea valorii întreprinderii - delimitarea paradigmei financiare de
cea contabilă / Iu. Beşliu, O. Petelca // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi.
(Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a : Economie. – P. 53-58.
287. Beşliu, Iurie. Implicații financiare şi strategice asupra gestiunii valorii întreprinderilor: aspecte teoretice şi practica autohtonă / Iu. Beşliu, O. Petelca // Analele Universităţii
„Alecu Russo” din Bălţi : (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a. : Economie. – P.
46-52.
288. Bogdan, Rodica. Bazele marketingului [Resursă electronică] : (Notițe de curs) / R.
Bogdan ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2006-2007. – 51 p. ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/
fulltext/bogdan/baz_market.pdf
289. Bogdan, Rodica. Piața forței de muncă în Republica Moldova: realități şi perspective / R. Bogdan // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi,
2007. – T. 21, fasc. a : Economie. – P. 167-175.
290. Branaşco, Natalia. Activitate publicitară : Notițe de curs / N. Branaşco ; Univ. de
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Economie, Catedra de economie şi management.
– Bălţi, 2007. – 39 p. ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/branasco/activit_publicit.pdf
291. Branaşco, Natalia. Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii [Resursă

electronică] : Notițe de curs / N. Branaşco ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Fac. de Economie, Catedra de economie şi management. – Bălţi, 2007. – 51 p. ;
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/branasco/manag_intr_mm.pdf
292. Branaşco, Natalia. Structura şi factorii migrației forței de muncă feminine / N. Branaşco // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T.
21, fasc. a. Economie. – P. 131-134.
293. Dodu, Maria. Particularităţile implementării strategiilor în companiile străine
McDonald’s, Honda, Daewoo şi în companiile de producere a lactatelor din România /
M. Dodu // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. –
T. 21, fasc. a : Economie. – P. 117-120.
294. Dogotari, Victoria. Asigurarea depozitelor: actualitate şi perspectivă / V. Dogotari
// Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă). – Bălţi, 2007. – T. 21, fasc.
a : Economie. – P. 35-39.
295. Dumbrăveanu, Lilia. Costurile - un instrument indispensabil în activitatea de producție / L. Dumbrăveanu // Analele Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. (Serie nouă).
– Bălţi, 2007. – T. 21, fasc. a : Economie. – P. 20-24.
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296. Filip, Nelly. Sărăcia - factor determinant al migrării forței de muncă / N. Filip, N.
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materialelor Î.M. „BEERMASTER” S.A.) : Teză de master 772
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S.R.L.). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 717
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baza materialelor S.R.L „AQUA HITREI”). Specializarea „Management financiar” :
Teză de master 803
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Evaluarea şi gestiunea portofoliului de credite ale băncii comerciale (pe baza materialelor Băncii Comerciale „EXIMBANK” S.A. GRUPPO VENETO BANCA). Specialitatea
„Management financiar” : Teză de master 634
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Norme de reglementare a salarizării personalului şi perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu angajaţii. Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 678
Notițe de curs la Management comparat [Resursă electronică] : pentru studenții fac. de
economie, specialitatea – management, business şi administrare 300
O
O reformă valoroasă - factor decisiv în relansarea activităţii economice şi de drept : Materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 29-30 noiem. 2000, mun. Bălţi 112
Optimizarea activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova (în
baza materialelor băncilor comerciale din Republica Moldova) : Teză de master în Economie 780
Optimizarea fluxilor financiare în cadrul intreprinderii (in baza materialelor S.A.
„RĂUT”). Specializarea „Managementul financiar” 701
Optimizarea procesului de planificare a gamei de produse în activitatea de marketing a
întreprinderii (în baza materialelor ÎCS „KNAUF-GIPS” S.R.L.). Specialitatea „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 711
Optimizarea structurii financiare a agenţilor economici - metodă de prosperare în
condiţiile actuale (în baza materialelor S.A. „BARZA ALBĂ”). Specializarea „Management financiar” : Teză de master 718
Organizarea achiziţiilor publice prin licitaţie şi tender (în baza materialelor Judecătoriei
Glodeni). Specialitatea „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 802
Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi materiale conform SNC şi gestiunea
acestora în cadrul entităţii economice (pe materialele S.C. „FILATURA-UNGHENI”
S.R.L.). Specializarea „Contabilitate”: Teză de master 683
Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi materiale conform SNC şi gestiunea
acestora în cadrul întreprinderii (pe baza datelor S. A. „RED NORD-VEST”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 778
Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale impozitul de
venit (pe materialele Combinatului de Panificaţie Făleşti). Specializarea „Contabilitate”
: Teză de master 759
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Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale aferente taxei
pe valoarea adăugată (pe materialele I. M. „AGROELIT” SRL). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 761
Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit în Republica Moldova (în baza materialelor S.R.L. „BURVASCOM”) : Teză
de master 845
Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiunilor fiscale aferente taxei
pe valoare adăugată (în baza materialelor S.C. „SERVICE” S.R.L.) : Teză de master 832
Organizarea contabilităţii şi principii de determinare a obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit în Republica Moldova (în baza materialelor S.R.L. „BURVASCOM”) : Teză
de master 845
Organizarea contabilităţii veniturilor conform Standardelor Naţionale şi Internaţionale de
Contabilitate (pe materialele Î.S. „AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 636
Organizarea procesului de desfacere în întreprinderea de producţie în condiţiile crizei
economice (în baza materialelor S.A. „INCOMLAC`) : Teză de master 776
Organizarea procesului de distribuţie a mărfurilor la întreprinderea S.R.L. „TOTAL
COMPUTER” : Teză de master 752
Organizarea şi eficienţa managmentului de risc bancar în cadrul băncilor comerciale. Pe
baza datelor B.C. „VICTORIABANK” S.A. Specialitatea „Managment financiar” : Teză
de master 770
Organizarea şi perfecţionarea contabilităţii mijloacelor fixe în cadrul întreprinderilor
transportului aerian (pe materialele Î.S. „AEROPORTUL INTERNATIONAL MARCULESTI”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 625
Organizarea teritorială a metalurgiei mondiale : Note de curs la „Geografia economică şi
socială mondială” 234
Organizarea, analiza şi perfecţionarea priorităţilor activităţii de distribuţie a complexului
agroindustrial al RM (în baza materialelor S.A. „INCOMLAC”). Specialitatea: „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 848
P
Particularităţi ale contabilităţii operaţiilor de depozit şi perfecţionarea acesteia în sistemul bancar (în baza materialelor B.C. „VICTORIABANK” S.A.). [Specializarea] „Contabilitate”: Teză de master 782
Particularităţi ale managementului corporativ în Republica Moldova şi impactul ei asupra activităţii financiare a întreprinderii (în baza materialelor S.A. „RED-NORD”). Specializarea „Management financiar“ : Teză de master 807
Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de creditare şi perfecţionarea acestora în
sistemul bancar (în baza meterialelor B.C. „ENERGBANK” S.A.). Specialitatea „Contabilitate”: Teză de master 840
Particularităţile contabilităţii operaţiunilor de depozit şi perfecţionarea acesteia în
sistemul bancar (în baza meterialelor B.C „ENERGBANK” S.A.). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 827
Particularităţile contabilităţii şi analiza activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut
(pe materialele A.E.Î. „CREDITE-BÎRNOVA”). Specializarea „Contabilitate” : [Teză de
master] 660
Particularităţile contabilităţii şi determinarea costului produselor la întreprinderile de alimentaţie publică (pe materialele „UNIVERSUL RESTAURANTELOR” S.R.L.). Spe136

cializarea „Contabilitate” : Teză de master 675
Particularităţile contabilităţii veniturilor din activitatea operaţională şi analiza volumului
de vânzări (în baza materialelor S.A. „FABRICA DE UNT DIN FLORESTI”) : [Specialitatea] „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 823
Particularităţile datoriei externe a Republicii Moldova 577
Particularităţile implementării strategiilor în companiile străine McDonald’s, Honda,
Daewoo şi în companiile de producere a lactatelor din România 293
Particularităţile metodologiei de cercetare a potenţialului uman în managementul strategic al personalului 233
Perfecţionarea analizei situaţiei financiare a întreprinderii în baza rapoartelor financiare
(în baza materialelor S.R.L. „GLORIA”. Specialitatea „Management financiar” : Teză de
master 676
Perfecționarea calculării costului producției sfeclei pentru zahăr 226
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor entităţii economice şi metode de diagnostică a
acestora (pe materialele „POLIMOBIl” S.R.L.). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de
master 708
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi analiza acestora (în baza materialelor SA
„Barza Albă”). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 670
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi analiza acestora (pe baza materialelor S.R.L.
„Aedenplus” şi S.R.L. „VASLARIX”). [Specializarea] „Contabilitate” : Teză de master
785
Perfecţionarea contabilităţii cheltuielilor şi auditul acestora (în baza meterialelor S.A.
„INCOMLAC”). Specializarea: „Contabilitate” : Teză de master 838
Perfecționarea contabilității consumurilor indirecte de producție ale sectorului zootehnic
230
Perfecţionarea contabilităţii datoriilor în cadrul entităţii economice şi analiza acestora (în
baza materialelor S.C. „AGRAMACON-INVEST” S.R.L.). Specialitatea „Contabilitate”
: Teză de master 671
Perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii şi analiza acestora în entităţile economice. Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 725
Perfecţionarea contabilităţii impozitelor şi organizarea relaţiilor financiare a entităţii economice cu bugetul de stat (în baza meterialelor S.R.L. „CALEA ZAICANILOR”). [Specialitatea] „Contabilitate”: Teză de master 836
Perfecţionarea contabilităţii mijloacelor băneşti şi prezentarea acestora în rapoartele financiare (pe materialele S.R.L. „VINEVI-CONSULTING”, mun. Bălţi). Specialitatea
„Contabilitate” : Teză de master 652
Perfecţionarea contabilităţii privind decontările cu personalul în cadrul entităţii economice (pe materialele S.A. „SÎNGUREANCA”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de
master 623
Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare ale entităţii economice şi analiza acestora (pe materialele Î.C.S. „DRA DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” S.R.L.. Specialitatea „Contabilitate“: Teză de master 775
Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare ale entităţii economice şi analiza acestora (pe materialele S.R.L. „CRUZEIRO”). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 658
Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare ale entităţilor economice şi analiza
137

acestora (în baza meterialelor S.R.L. „MARCANT-AGRO”) la specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 837
Perfecţionarea contabilităţii rezultatelor financiare şi diagnosticul acestora (în baza materialelor S.C. „AGROMACON-INVEST” S.R.L.). Specialitatea „Contabilitate” : Teză
de master 749
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul creanţelor şi datoriilor pe termen lung în cadrul
entităţilor economice. Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 746
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul datoriilor în cadrul entităţii economice (în baza
materialelor S.A. „ZIMBRU NORD”). [Specialitatea] „Contabilitate” : Teză de master
818
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul datoriilor în cadrul entităţii economice (pe materialele S.R.L. „LICORENT-AGRO”). [Specializarea]. Specialitatea „Contabilitate” : Teză
de master 794
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul datoriilor pe termen scurt (pe materialele S.A. „ZIMBRU - NORD”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 735
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul decontărilor cu personalul privind retribuirea
muncii (pe materialele S.A. „ACORD”). Specializarea: „Contabilitate” : Teză de master
656
Perfecţionarea contabilităţii şi auditul veniturilor întreprinderii (în baza materialelor S.A.
„RED NORD”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 809
Perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi analiza acestora (pe materialele Î.S. „ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ BĂLŢI”). Specializarea „Contabilitate” :
Teză de master 662
Perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor din activitatea operaţională (pe
materialele FILIALEI BĂLŢI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A RM). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 779
Perfecţionarea contabilităţii veniturilor şi diagnosticul acestora (pe materialele S.A.
„COMBINATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI”) : Teză de master 784
Perfecţionarea culturii corporative a organizaţiei - element al gestiunii anticriză (în baza
materialelor S.R.L. „CLEMANTIN”, mun. Bălţi. [Specialitatea] „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 790
Perfecţionarea metodelor de evaluare a activelor întreprinderii şi de formare a surselor de
finanţare a acestora (în baza materialelor S.A. „INCOMLAC”). Specializarea „Management financiar” : Teză de master 846
Perfecţionarea metodelor de evaluare şi prognozare a situaţiilor financiare a întreprinderii
(în baza materialelor S.A. „INCOMLAC”). Specializarea „Management financiar” : Teză
de master 833
Perfecţionarea metodelor de gestiune a riscurilor în cadrul băncii comerciale (pe materialele B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.). Specialitatea „Management financiar” : Teză de master 691
Perfecționarea modului de calcul şi a contabilității datoriilor față de personal privind
retribuirea muncii 498
Perfecţionarea organizării planificării financiare curente şi impactul acesteia asupra sporirii eficienţei activităţii întreprinderii (pe materialele S.A. „INCOMLAC”). Specializarea „Management financiar”: Teză de master 672
Perfecţionarea politicii de depozit a băncilor comerciale din Republica Moldova în condiţiile actuale (pe materialele B.C. „EXIMBANK” GRUPPO VENETO BANCA S.A.).
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Specializarea „Management financiar”: Teză de master 687
Perfecţionarea procesului de aprovizionare la întreprindere (în baza materialelor S.R.L.
„DROSERA”) : Teză de master în Economie 765
Perfecţionarea procesului de stimulare a vînzărilor produselor în condiţiile crizei economice (în baza materialelor S.R.L. „CUPTORUL FERMECAT”) : Teză de master 798
Perfecționarea salariului în relațiile economiei de piață 50
Perfecţionarea sistemului de remunerare a muncii angajaţilor în condiţiile de criză (în
baza materialelor S.R.L. „VATRA”). [Specialitatea] „Administrarea Afacerilor Comerciale”: Teză de master 774
Piața forței de muncă în Republica Moldova: realități şi perspective 289
Planificare strategică 535
Planul de marketing la întreprindere 167
Politica de depozit şi rolul ei în dezvoltarea băncilor comerciale (pe materialele Băncii
Comerciale „EXIMBANK” GRUPPO VENETO BANCA S.A). Specialitatea „Management financiar” : Teză de master 638
Politica valutară a Băncii Naţionale a Moldovei: evoluţie şi tendinţe în condiţiile crizei
financiare actuale. Specialitatea „Management Financiar” : Teză de master 669
Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii mijloacelor băneşti (în
baza materialelor S.C. „NORDPROF-LUX”). Specialitatea „Contabilitate” : Teză de
master 713
Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii veniturilor. Specialitatea
„Contabilitate” : Teză de master 722
Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii cheltuielilor. Specializarea: Contabilitate : Teză de master 728
Politici contemporane şi direcţii de perfecţionare a contabilităţii consumurilor şi calculaţia costului unor produse concrete (în baza materialelor S.A. „PRODUSE CEREALIERE”). Specializarea „Contabilitate” : Teză de master 729
Politici contemporane şi direcţiile de perfecţionare a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi
materiale. Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 715
Politici regionale prin prisma analizelor sociologice și social-economice : Compendium
de studii a necesităților și oportunităţilor dezvoltării regionale 459
Populația şi localitățile umane ale județului Bălţi la sfîrşitul secolului XX 173
Poziţionarea băncii autohtone în cadrul pieţei naţionale (în baza materialelor B.C. „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.). [Specialitatea] „Administrarea afacerilor comerciale”
: Teză de master 814
Pregătirea specialistului din sectorul bancar în condiţiile globalizării financiare 432
Pregătirea specialiştilor profilului economic cu utilizarea noului produs al tehnologiilor
informaţionale – declarația rapidă fiscală 352
Premisele dezvoltării economiei naționale în contextul crizei economice”, conf. şt.-practică (2010 ; Bălţi) 366
Prezentul şi viitorul pieței hîrtiilor de valoare din Republica Moldova 536
Principii de determinare a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit şi căi de perfecţionare a contabilităţii acestuia : Specialitatea „Contabilitate” : Teză de master 820
Principiile finanțării întreprinderii în contextul politicii sale financiare 461
Problema șomajului în Republica Moldova 555
Problematica granturilor pentru Republica Moldova: aspecte contabile şi fiscale 579
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Problemele analizei şi evaluării riscului în condiţiile economiei de piată . Specialitatea
„Management financiar” : Teză de master 637
Problemele asigurării echilibrului financiar al întreprinderii în condițiile de risc şi incertitudine 358
Problemele asigurării securităţii informaţionale în sistemele financiare (în baza materialelor B.C. „VICTORIABANK” S.A.). Specializarea „Management financiar : Teză de
master 795
Problemele asigurării stabilităţii financiare a băncilor comerciale din Republica Moldova
în condiţiile actuale. Specializarea „Management financiar” : Teză de master 668
Problemele asigurării stabilităţii financiare a băncilor comerciale din Republica Moldova
în condiţiile actuale. Specializarea „Management financiar” : Teză de master 686
Problemele asigurării viabilităţii financiare a băncilor comerciale din Republica Moldova
în codiţii contemporane (în baza materialelor B.C. „VICTORIABANK” S.A.). Specialitatea „Management financiar”: Teză de master 810
Problemele cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova pe piața muncii 582
Problemele dezvoltării businessului mic şi mijlociu în condițiile proceselor integrării europene 221
Problemele implementării tehnologiilor informaţionale în domeniul bancar 359
Problemele managementului operaţiunilor comerciale şi soluţionarea lor în condiţiile crizei economice. Specialitatea „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 828
Problemele politicii macroeconomice şi monetare în domeniul pieţei derivatelor financiare 515
Problemele pregătirii specialiştilor serviciului audit intern 402
Problemele sporirii eficienţei activităţii financiare a întreprinderilor mici şi mijlocii în
Republica Moldova (în baza materialelor S.R.L. „CENTAUR”). Specializarea „Management financiar” : Teză de master 819
Problemele şi căile de perfecţionare a contabilităţii impozitelor şi analiza lor (pe baza
materialelor de la S.R.L. „BILDING COMPANI” şi S.R.L. „ART SISTEM”. Spec. 18.06
: Teză de magistru în Contabilitate 618
Problemele şi căile de sporire a gestiunii eficiente a finanţelor societătii pe acţiuni. Specialitatea „Management financiar“: Teză de master 697
Problemele şi perspectivele tinerilor pe piața muncii a Republicii Moldova 462
Problemele utilizării mai eficiente a activelor curente ale întreprinderii (în baza materialelor S.A. „GLODENI REPARATIE”) : Specialitatea „Management Financiar” : Teza
de master 786
Problems and perspectives of biodiesel production in the Republic of Moldova in the
context of TACIS CBC „Alter-Energy” project results 338
Program pentru calculator. Programul pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor la disciplinele economice: Teoria economică şi Finanţele întreprinderii 387
Programa analitică a cursului „Economia naţională a Moldovei”: pentru studenții fac.
econ. 115
Programa analitică a cursului „Geografia economică şi socială mondială”: pentru studenţii an. 1, fac. de economie 116
Programa analitică a cursului „Geografia economică şi socială mondială”: pentru studenții an. 1, fac. de drept, specialitatea - drept şi activitate vamală 192
Programa analitică a cursului „Geografia economică şi socială mondială”: pentru studenții an. 1, fac. de economie 193
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Programa analitică a cursului Geografia Economică şi Socială Mondială : pentru studenții
an.1, fac. de economie 85
Programa analitică la disciplina „Activitatea bancară” : pentru studenții specialităţii
1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei”, 1806.01 - contabilitate şi audit 236
Programa analitică la disciplina „Activitatea economică externă a firmei”: pentru studenții specialitatea - Managementul firmei, an. 4 de studii 117
Programa analitică la disciplina „Activitatea publicitară”: pentru studenții specialităţii Managementul firmei, an.4 de studii 87
Programa analitică la disciplina „Analiza activităţii economico-financiare a întreprinderii” : Spec. : A : Contabilitate şi audit (la zi). B : Management în comerţ (la zi) 65
Programa analitică la disciplina „Analiza activităţii economico-financiară a întreprinderii” : pentru studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanţe şi
contabilitate, 1802.01 - managementul firmei 237
Programa analitică la disciplina „Analiza economico-financiară a întreprinderilor” 73
Programa analitică la disciplina „Bazele contabilității” 194
Programa analitică la disciplina „Bazele managementului”: pentru studenții an.3 de la
specialitatea - managementul firmei, management în învăţămînt, contabilitate şi audit 86
Programa analitică la disciplina „Bazele marketingului” 118
Programa analitică la disciplina „Bazele merceologiei” 119
Programa analitică la disciplina „Comerţ internaţional” 89
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea bancară” : pentru studenții specialităţii
1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei şi 1806 - contabilitate şi audit 238
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea bugetară” : pentru studenții specialităţii
1806 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 239
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea financiară” : pentru studenții specialităţii
1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1810 - contabilitate, 1806.01- contabilitate şi
audit 240
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea financiară” 120
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea impozitului” : pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 195
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea internaţională” : pentru studenții specialităţii 1806 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 196
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea în ramuri” : pentru studenții specialităţii
1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 241
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea întreprinderilor bugetare” 121
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea întreprinderilor micului business” : pentru studenții specialităţii 1806 - contabilitate şi audit”, 1805 - finanțe şi contabilitatea
firmei” 242
Programa analitică la disciplina „Contabilitatea managerială” : pentru studenții specialităţii 1806 - contabilitate şi audit, 1805 - finanțe şi contabilitatea firmei, 1803 - managementul firmei 243
Programa analitică la disciplina „Control financiar şi expertiza de gestiune” : pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei 244
Programa analitică la disciplina „Economia mondială” 122
Programa analitică la disciplina „Economia politică” : (pentru fac. neecon.) 123
Programa analitică la disciplina „Etica comunicării şi negocierii în afaceri” 90
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Programa analitică la disciplina „Finanțele publice” : pentru studenții specialităţii 1806.01
- contabilitate şi audit, 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1803.01 - managementul
firmei (BAC, ŞM) 245
Programa analitică la disciplina „Gestiunea finanțelor publice” : pentru studenții specialităţii 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 197
Programa analitică la disciplina „Istoria economiei şi doctrinele economice” 124
Programa analitică la disciplina „Logistica mărfurilor” 125
Programa analitică la disciplina „Macroeconomie” 126
Programa analitică la disciplina „Managementul întreprinderii” : pentru studenții an. 3,
spec. - management în comerț , management în învăţămînt 74
Programa analitică la disciplina „Managementul resurselor umane (de personal)”: pentru
specialitatea A. Management sau instruire economică ; Inginerie şi Management; B. Managementul firmei 92
Programa analitică la disciplina „Managementul Resurselor Umane”. Spec. A : Management în comerț (la zi). B : Management în învăţămînt (la zi) 66
Programa analitică la disciplina „Marketingul firmei”: (specialitatea- managementul firmei) 127
Programa analitică la disciplina „Marketingul mărfurilor” : (specialitatea Economie) 93
Programa analitică la disciplina „Marketingul serviciilor”: (specialitatea Economie) 94
Programa analitică la disciplina „Microeconomie” 128
Programa analitică la disciplina „Organizarea contabilității” : pentru studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 246
Programa analitică la disciplina „Piaţa de capital” : pentru studenții specialităţii 1806.01
- contabilitate şi audit 198
Programa analitică la disciplina „Piaţa hîrtiilor de valoare” : pentru studenții specialităţii
1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1806.01 - contabilitate şi audit, 1810 - contabilitate” 199
Programa analitică la disciplina „Relații valutar financiare internaționale” : pentru studenții de la specialitatea 1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei”, 1806.01 -contabilitate
şi audit, 1810 – contabilitate 247
Programa analitică la disciplina „Sisteme financiare internaționale” : pentru studenții
specialităţii 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 200
Programa analitică la disciplina „Sisteme informaţionale în contabilitate” 129
Programa analitică la disciplina „Sisteme informaţionale în contabilitate” : pentru studenții specialităţii 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanțe şi contabilitatea firmei 248
Programa analitică la disciplina „Sistemul Fiscal” : pentru studenții de la specialitatea
1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei, 1806.01 - contabilitate şi audit, 1810 - contabilitate, 1802 - management, 1802.01 - managementul firmei 249
Programa analitică la disciplina „Statistica generală” : pentru specialităţi econ. 58
Programa analitică la disciplina „Statistica generală” : pentru specialitățile econ. (contabilitate şi audit, contabilitate, finanțe şi contabilitate, managementul firmei) 250
Programa analitică la disciplina „Statistica social-economică” : pentru studenții specialităţii 1810 - contabilitate, 1806.01 - contabilitate şi audit, 1805.03 - finanţe şi contabilitate”, 1802.01 - managementul firmei 251
Programa analitică la disciplina „Teoria antreprenoriatului”: pentru studenții specialităţii
- managementul firmei, an. 3 de studii 132
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Programa analitică la disciplina Bazele Managementului : pentru studenții an. 3 de la
specialitatea - managementul firmei, management în învăţămînt, contabilitate şi audit 88
Programa analitică la disciplina Managementul Întreprinderii : pentru studenții an. 3,
specialitatea - management în comerţ , management în învăţămînt 91
Programa analitică la disciplina: „Statistica social-economică” : (specialitatea - contabilitate şi audit, finanțe şi contabilitate, managementul firmei) 59
Programa analitică pentru petrecerea Practicii de stat : pentru studenții specialităţii
1805.03 - finanţe şi contabilitatea firmei 252
Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea Contabilitate,
anul de studii 2012-2013 403
Programa curriculară la disciplina Audit financiar avansat, specializarea 361.1 Contabilitate, anul de studii 2012-2013 404
Programa curriculară la disciplina Contabilitatea financiară aprofundată, specializarea
Contabilitate, Ciclul 2 - masterat, anul de studii 2012-2013 405
Programa cursului „Contabilitatea în industrie” 133
Programa examenului de licență complex la „Management-Marketing” 134
Programa examenului de licență complex la „Teoria economică” 135
Programă analitică la disciplina „Statistică juridică” : Specialitatea – drept, drept administrativ, drept şi activitate vamală, drept penal, drept civil (pentru studenții fac. de drept)
130
Programe, factori, etape, forme, procedee şi metode de adaptare profesională a angajaților: particularități şi analiză 435
Programul analitic la disciplina „Standardizare şi certificarea calităţii”: (pentru specialităţile econ. - contabilitate şi audit, management în comerţ) 131
Promovarea antreprenoriatului ca factor-cheie pentru dezvoltarea economică a RDN 503
Pronosticul vieții pentru anii apropiați 152
Protecţia socială a salariaţilor întreprinderilor din zona de nord a Republicii Moldova în
contextul managementului strategic al potenţialului uman 298
Publicitatea şi societatea : etica şi cadrul legislativ 589
R
Realitățile planificării şi pronosticării activităţii întreprinderii în economia de piaţă 164
Realizări şi tendințe în dezvoltarea strategiilor sectorului de prelucrare a laptelui din Republica Moldova 301
Reclama face să dispară mărfurile de pe tejghea 71
Recompensarea activităţii de muncă - factor de stimulare şi motivare a performanței resurselor umane 174
Regionalizarea economică – proces al integrării economice 583
Regiunea de dezvoltare „Nord” model de creare a centrului regional de resurse 325
Reglementarea salarizării personalului şi perfecţionarea contabilităţii decontărilor cu angajaţii (pe materialele CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE, FILIALA BĂLŢI).
Specializarea Contabilitate” : Teză de master 758
Relevanţa gestiunii mijloacelor băneşti în asigurarea echilibrului financiar al întreprinderii 409
Responsabilitatea socială - demers de performanță a firmelor 327
Restructurarea sistemului managerial al întreprinderilor producătoare în condițiile economiei de piaţă. Specialitatea 08.00.05-economie şi management... : Autoref. tz. dr. în şt.
Economice 176
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Resursele naturale ale Republicii Moldova : (cursul de Economie naţională a Moldovei)
113
Resursele umane şi piața muncii din Republica Moldova : (Cursul de Economie naţională
a Moldovei) : Texte de prelegeri în ajutorul studenților 158
Resursele umane şi rolul lor pentru o competitivitate sporită în turism 480
Reţelele sociale - un instrument revoluționar de promovare al secolului al XXI-lea 596
Rezultatele economice ale realizărilor proiectului 337
Riscul bancar şi instrumentele derivate de credit 458
Riscul financiar şi stabilitatea firmei în economia de piaţă 150
Riscurile economice actuale şi impactul acestora asupra activităţii financiare şi economice a întreprinderii 763
Riscurile financiare: apariţie, identificare, evaluare, finanţare (în baza materialelor: B.C.
„ENERGBANK” S.A., B.C. „FINCOMBANK”, S.A. „BANCA SOCIALĂ” S.A.). Specializarea „Management financiar” : [Teză de master] 707
Rolul armoniei obștești în realizarea problemelor economice ale Republicii Moldova
284
Rolul cercetărilor de marketing în cadrul unui studiu de piaţă 599
Rolul derivatelor financiare în apariţia şi dezvoltarea crizei financiare 433
Rolul fondurilor europene în economiile naționale 578
Rolul IFRS în activitatea bancară 512
Rolul investiţiilor străine în economia naţională. Specialitatea „Management financiar” :
Teză de master 646
Rolul neofactorilor de producţie în sporirea eficienţei activităţii economice 385
Rolul opțiunilor exotice în diminuarea riscurilor bancare 474
Rolul publicității în mixul de marketing 110
Rolul sistemului bancar în dezvoltarea economiei naţionale. Specialitatea „Management
financiar” : Teză de master 645
Rolul şi particularităţile canalelor şi reţelelor de distribuţie (în baza materialelor S.A.
„INCOMLAC”). Specializarea „Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master
673
Rolul şi poziția cursului de schimb valutar în economia de piaţă 597
Rolul tehnologiilor informaţionale în pregătirea profesională a specialiştilor profilului
economic”, conf. şt.-practică intern. (2010 ; Bălţi) 367
S
Sărăcia - factor determinant al migrării forței de muncă 296
Sectorul de microfinanţare - aria oportunităților pentru cei săraci 594
Segmentarea strategică şi particularitățile acesteia pentru companiile de fabricare a produselor lactate 340
Semnificația şi importanța diagnosticului economico-financiar în managementul financiar modern al întreprinderii 166
Sisteme de plăţi electronice: Probleme şi tendinţe de dezvoltare (în baza materialelor
B.C. „VICTORIABANK” S.A.). Specializarea „Management financiar” : Teză de master
704
Sistemul de apreciere a credibilității între-prinderii şi metoda de analiză 154
Sistemul de plăţi electronice: probleme şi tendinţe de dezvoltare. Specialitatea „Management financiar” : Teză de master 641
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Sistemul informațional al întreprinderii în condițiile tranziției la economia de piaţă - unul
din elementele mecanismului de conducere 136
Small Business Bălţi 2004 : II-a Expoziție-târg intern. a întreprinderilor mici şi mijlocii,
21-23 mai 2004 : catalog 201
Some methods of sales volume forecasting 235
Specificații şi probleme de învăţămînt în contextul migrației internaționale a forței de
muncă 339
Specificul angajării tinerilor specialişti în Republica Moldova: probleme şi soluţii 418
Specificul conducerii activităţii de marketing a întreprinderii micului business (în baza
materialelor S.R.L. „LADONASPRIM” şi S.R.L. „AUTODERMAX”). [Specialitatea] „
Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 847
Specificul managementului în administraţia publică (în baza materialelor „CTAS
BĂLŢI”): Teză de master 841
Specificul predării teoriei economice în societatea informaţională 375
Sporirea competitivității economiei naționale 554
Strategia de desfacere a producţiei intreprinderii. Specializarea „Ştiinţe economice. Administrarea afacerilor comerciale” : Teză de master 680
Strategii de dezvoltare a rețelei asociațiilor de economii şi împrumut în condițiile crizei
economice 353
Strategii de management ale personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării 509
Strategii de sporire a competitivității în economia contemporană 532
Structura etnică a populației Republicii Moldova în anul 2004 şi particularitățile ei teritoriale 304
Structura şi factorii migrației forței de muncă feminine 292
Studiile economice în condițiile relațiilor de piaţă 51
Studiu de caz real – metodă de predare a analizei economico-financiare în condiţiile exigenelor businessului modern 216
Studiul crizei fierberii în canale orizontale 156
Surcica nu sare departe de trunchi : [activitatea băncilor comerciale] 82
Sursele de finanţare a întreprinderii şi optimizarea structurii capitalului. Specialitatea
„Management financiar” : Teză de master 768
Sursele de finanţare la întreprindere şi problemele asigurării echilibrului financiar 384
Systemic banking crises: evolutions and causes 516
T
Tehnici moderne de finanţare a activităţii antreprenoriale (în baza materialelor : „MAIB
LEASING” S.A.; ICS „EXPRESS LEASING” S.R.L. şi ÎM. „EURO LEASING” S.R.L.).
Specializarea „Management financiar” : Teză de master 740
Tehnologiile informaţionale în pregătirea economiştilor cu studii superioare: rezultatele
cercetării şi perspectivele utilizării lor 363
Tendinţe şi perspective de dezvoltare a pieţei de valori în Republica Moldova (în baza
materialelor FINN „CREDO INVEST” S.A.). Specializarea „Management financiar” :
Teză de master 716
Tendinţe şi perspective de dezvoltare a pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova
(în baza materialelor „REAL-REGISTR” S.A.). Specialitatea „Administrarea afacerilor
comerciale” : [Teză de master] 748
Tendinţe şi perspective de dezvoltare a pieţei valutare în Republica Moldova (în baza
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materialelor CSV „PRIMCILICOM” S.R.L.). Specializarea „Management financiar” :
Teză de master 737
Teoria economică şi doctrinele economice : [Resursă electronică] : (notițe de curs pentru
studenții fac.de drept) 224
Teoria sistemelor: de la sisteme cibernetice la sisteme economice 370
Teoriile liderismului în managemtntul strategic al personalului 203
The Approach of the Concept of Investment as a Factor in Ensuring Economic Growth
427
The financing of the investment activity of the company through the term engagements
510
The impact of self-financing policy on ensuring the company financial stability 410, 457
The investment potential of the company seen through the necessary funding sources and
finance 467
The management of professional adaptation of young specialists in the organizations of
the Republic of Moldova 362
The Role of the Investments’ Activity in Economic Development of the State 428
The Role of the Investments’ Activity in Economic Development of the State investiționale 468
The strategic development of human resources as a priority policy in the agriculture of
the Republic of Moldova 423
Tipologia strategiilor dezvoltării businessului şi perfecţionarea lor la întreprinderile Republicii Moldova. Specializarea „Management financiar“: Teză de master 705
Transparența politicii de personal și influența ei asupra activității lucrătorilor întreprinderilor Republicii Moldova 424
Turismul rural – experiență mondială 560
Turismul rural – factor de creștere a competitivității Republicii Moldova 481
U
Unele aspecte ale evaluării eficienței economice în vinificație 218
Unele aspecte de creștere a eficienței economice şi particularitățile crizei economice in
agricultură 355
Unele aspecte metodologice de evaluare a eficienței economice de funcționare a ramurii
viti-vinicole 219
Unele aspecte privind evaluarea potențialului de producție al întreprinderilor vitivinicole
în condițiile relațiilor de piaţă 336
Utilitatea derivatelor de credit 412
Utilizarea instrumentarului de marketing în conducerea strategică a întreprinderii (în
baza materialelor S.A. „JLC”). [Specialitatea] „Administrarea afacerilor comerciale” :
Teză de master 821
Utilizarea instrumentelor pieţei valorilor mobiliare primare la încurajarea investiţiilor în
Republica Moldova : Teză de master 842
Utilizarea marketingului intern în scopul orientării întreprinderii către client 519
Utilizarea tehnologiilor informaţionale ca factor al creșterii procesului de învăţămînt de
profil economic 357
V
Valorificarea capitalului uman prin perfecționarea procesului de integrare a specialistului
cu studii superioare pe piața muncii 416
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Variante de restructurare a întreprinderii în perioada afirmării relațiilor de piaţă 177
Vânzarea cu succes a afacerii 302
Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză 408
***
А
Адаптация систем мотивации персонала на предприятиях Молдовы : Дис. работа
на соиск. степ. магистра в Менеджменте – 1802 610
Акционерная форма хозяйствования: (Материалы для экон. образования) 48
Анализ демографической ситуации в Республике Молдова в контексте регионального развития 539
Анализ логистической системы распределения продукции (на основе материалов
А.О. „КОНСТРУКТОРУЛ”) : Магистер. Работа 844
Анализ методов управления персоналом в современных управленческих системах:
(Дис. работа на соиск. степ. магистра в менеджменте 1802) 620
Анализ показателей, характеризующих эффективность использования основных
фондов на предприятии 324
Анализ расходов и совершенствование их учета (по материалам предприятия S R L
«POVLADAR»). Специализация «Бухгалтерский учет» : Магистер. дис. 793
Анализ факторов конкурентоспособности человеческого капитала в условиях
регионального развития 485
Аналитическая программа курса «Международные валютно-финансовые отношения» 138
Аналитическая программа по дисциплине «Страхование и перестрахование» : для
спец. «Бухгалтерский учет и аудит» 95
Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет в торговле»: Для студентов обучающихся по спец. : 1806.01 - бух. учет и аудит, 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1810 - бухгалтерский учет» 257
Аналитическая программа по курсу „Деньги и кредит” для студентов, обучающихся по спец. 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1806.01 -бухгалтерский учет и аудит, 1810 - бухгалтерский учет, 1802 - менеджмент, 1802.01 - менеджмент фирмы 258
Аналитическая программа по курсу „Страхование и перестрахование” для студентов, обучающихся по спец. 1810 - бухгалтерский учет, 1805.03б-финансы и бухгалтерский учет, 1802.01 - менеджмент фирмы 261
Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет в акционерных обществах» для студентов, обучающихся по спец. : 1805.03 -финансы и бухгалтерский
учет фирмы, 1806.01 – бух. учет и аудит 256
Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет затрат» 139
Аналитическая программа по курсу «Бухгалтерский учет на предприятиях малого
бизнеса» 140
Аналитическая программа по курсу «Основы маркетинга» для студентов, обучающихся по спец. 1802 - менеджмент, 1802.01 - менеджмент фирмы, 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1806.01 - бухгалтерский учет и аудит 204
Аналитическая программа по курсу «Планирование бизнеса» для студентов, обучающихся по спец. 1802 - менеджмент, 1802.01 - менеджмент фирмы 205
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Аналитическая программа по курсу «Рекламная деятельность» для студентов, обучающихся по спец. 1802 - менеджмент, 1802.01 - менеджмент фирмы 206
Аналитическая программа по курсу «Статистика финансов» : Для студентов обучающихся по спец. 1805.03 - финансы и бух. Учет 259
Аналитическая программа по курсу «Стоимость, цены, тарифы» для студентов,
обучающихся по спец. 1810 - бух. учет, 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет,
1802.01 - менеджмент фирмы 260
Аналитическая программа по курсу «Экономико–финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятий» 207
Аспекты международной миграции рабочей силы Республики Молдова 552
Б
Будут и другие рынки : [интервью с директором АО „Barza Albă” Л. И. Бабием] 309
Бэлцкий уезд – Витебская область : подписано cоглашение о сотрудничестве 96
В
Влияние рынка труда на профессиональное развитие и конкурентоспособность
специалистов 488
Влияния капитала в обеспечение финансового равновесия предприятия 445
Внерабочее время трудящихся 4
Воспитательный аспект проблемного обучения в преподавании политической
экономии 42
Выживем? : Социал.-экон. развитие г. Бэлць 47
Выявление факторов окружающей среды для отрасли по производству хлеба и свежих кондитерских изделий Молдовы на основе РЕСТ – анализа 486
Д
Деньги и кредит 67
Диагностика и совершенствование бухгалтерского учета расходов предприятия.
Cпец. «Бухгалтерский учет» : Магистер. дис. 699
Диагностика использования основных средств и организация их бухгалтерского
учета (по материалам S.A. „COMBINATUL DE PÎINE” DIN BĂLŢI). Спец. «Бухгалтерский учет» : Мастер. pабота 799
Диагностика финансового состояния предприятия в целях усовершенствования эффективности его деятельности (на основе материалов ООО «ФИНПЛАСТПРИМ»).
[Спец.] «Администрирование Коммерческих Сделок» : [Магистер. работа] 843
Должники поневоле, или без вины виноватые: Бюджет нашего города 53
E
Eфективнiсть методiв професiйноi адаптацii випусникiв економiчних вищих
навчальних закладiв у контекстi потреб ринку працi в РМ 398
З
Зрелое предприятие, как выдержанный коньяк: отдает людям все лучшее, от мастеров искрящихся напитков 208
И
Иностранные инвестиции как фактор развития экономики в Республике Молдова.
Специальность: Управление коммерческим бизнесом : [Магистер. дис.] 751
Информатизация и современность 141
Информация о работе промышленности Бэлцкого уезда за I квартал 2000 года 97
Информация о социально-экономическом положении Бэлцкого уезда за 1999 год
98
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Использование в научных экономических исследованиях логических законов и
правил 537
Использование закона спроса и предложения в сфере обращения средств производства : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук 43
Использование инструментов маркетинга в управленческой деятельности
предприятия 378
Использование маркетинга как ведущей функции управления предприятием 345
Использование первичных инструментов рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций в Республику Молдова. Спец. «Финансовый Менеджмент» : Магистер.
работа 842
Использование секьюритизации кредитов и кредитных деривативов для управления
кредитными рисками в банковском секторе 450
История и эволюция рекламы 142
К
К вопросу о выравнивании условий воспроизводства рабочей силы города и села 5
К вопросу о перспективном планировании 14
К вопросу о роли рационального использования свободного времени в социально-экономических достижениях трудящихся МССР 22
К вопросу платежеспособности и ликвидности баланса предприятий 314
Как удержать цены? 54
Качественные и количественные методы оценки эффективности маркетинга 273
Качество продукции полеводства и экономические стимулы его повышения 24
Количественная оценка эффективности работы предприятия с точки зрения финансовой диагностики (по материалам предприятия SRL «Stroy Lux»). Специальность
«Финансовый менеджмент» : [Магистер. дис.] 753
Комплексная программа рационального использования материальных ресурсов.
Спец. 08.00.05 - экономика, планирование и организация управления народным хозяйством : Автореф. на соиск. учен. степ. канд. экон. Наук 39
Конспект лекций по cтратегическому менеджменту: [Resursă electronică] : для студентов фак. экономики. Cпец. 1802 - менеджмент 319
Концепция системного подхода к менеджменту в контексте обеспечения жиснеспособности предприятия 489
Концепция стратегического управления человеческим потенциалом на
предприятиях Республики Молдова 184
Курс лекций по предмету «Финансы» : (на правах рукописи) 61
Курс лекций по экономике и организации промышленного производства : (На правах рукописи) 55
М
Малый бизнес в великой стране 180, 210
Маркетинг как фактор профессиональной адаптации специалистов 447
Маркетинг товаров: (конспект лекций) 143
Международная интеграция в образовании и ее эффективность 382
Международная торговля в мировой экономике 316
Менеджмент малых и средних предприятий : [Resursă electronică] : заметки по курсу 312
Методика оценки состояния маркетинга на предприятии 333
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Методика построения проблемной лекции и семинарского занятия по политической экономии : (Метод, рекомендации) 37
Методические указания и контрольные задания по курсу «Общая теория статистики» для студентов заоч. отд-ния 69
Методические указания и контрольные задания по курсу «Экономико-финансовый
анализ хозяйственной деятельности» 100
Методические указания по выполнению и защите курсовых работ для студентов,
обучающихся по спец. 1802 - менеджмент, 1802.01 - менеджмент фирмы, 1805.03
- финансы и бухгалтерский учет фирмы, 1806.01 – бух.учет и аудит, (дневное и заочное обучение) 211
Методические указания по выполнению и защите лицензионных работ для студентов, обучающихся по специальности 1805.03 - финансы и бухгалтерский учет фирмы, (дневное и заочное обучение) 274
Методические указания по выполнению и защите лицензионных работ для студентов, обучающихся по специальности 364.1 - «Финансы и Банки» (дневное и заочное обучение) 379
Методология научных исследований : учебник 262
Методы оценки банковской деятельности (по материалам В.С. „BANCA SOCIALĂ”
S.A.). Специальность «Финансовый менеджмент» : Магистер. дис. 754
Методы оценки эффективности маркетинговых мероприятий 483
Микроэкономика : (конспект лекций на правах рукописи) 263
Микроэкономика: проблемы переходного периода 264
Моральные стимулы – могучий фактор повышения трудовой активности сельских
тружеников 8
Мотивационные критерии анализа трудовой деятельности работников компании
159
Мотивация и системы стимулирования персонала : Дис. работа на соиск степ. магистра в Менеджменте – 1802 611
Мотивация и стимулирование управленческой команды : Дис. работа на соиск.
степ. магистра в менеджменте 1802 622
Мотивы производительной работы персонала предприятия в обычных условиях и в
условиях стратегических изменений (сравнительный аспект) 346
Н
Направления инвестиционных вложений в человеческий капитал компании 189
Научно-технический прогресс и изменение рабочей силы в сельском хозяйстве 23
Некоторые вопросы воспроизводства рабочей силы 13
Некоторые вопросы научной организации труда и производства 16
Некоторые особенности развития непроизводственной сферы села в условиях
аграрно-промышленной интеграции 25
Непроизводственная сфера и молодежь в условиях научно-технического прогресса
19
Непроизводственнаясфера и культурно-технический уровеньтружеников села 18
О
О некоторых тенденциях в экономике муниципия Бэлць и укреплении социальноэкономического положения 75
О показателях эффективности социалистического производства 6
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О роли свободного времени в повышении эффективности общественного производства 9
О сочетании материальных и моральных стимулов к труду 7
Об аграрно-промышленных объединениях 3
Об экономической природе капитальных вложений в непроизводственную сферу
26
Об экономической эффективности капитальных вложений в непроизводственную
сферу 27
Обеспечение эффективности организационных изменений 490
Общая теория денег и кредита : Учеб. пособие 68
Общая теория статистики : Сб. задач и метод. указания по их решению (для студентов всех экон. спец. очного и заочного обучения : В 2 ч 275
Общие подходы к определению существенности в аудите 272
Объективная необходимость проблемной лекции по экономическим дисциплинам
267
Он удивителен и дивен - благородный наш дивин : [интервью с директором АО
„Barza Albă” Л. И. Бабием] 310
Оптимизация финансовых потоков на предприятии (по материалам SA „Răut”).
Спец. «Финансовый менеджмент» : [Магистер. дис.] 701
Организация бухгалтерского учета и принципы определения налоговых обязательств по подоходному налогу в Республике Молдова (на примере предпрития
S.R.L. „BURVASCOM”) : Магистер. работа 845
Организация нормативного хозяйства на предприятии 186
Организация сбыта продукции и системы товародвижения на предприятии S.R.L
«TOTAL COMPUTER» : [Магистер. дис.] 752
Организация, анализ и совершенствование преимуществ сбытовой деятельности
на предприятии агропромышленного комплекса Республики Молдова (на основе
А.О. «ИНКОМЛАК»). Специальность «Администрация коммерческой деятельности» : [Магистер. работа] 848
Основные направления исследования интеллектуального потенциала менеджеров
предприятия (на примере предприятия А.О. БЕЛЬЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ) 270
Основные направления плана маркетинга и контроль его исполнения 484
Основные направления повышения качества профессиональной подготовки
специалистов в высших учебных заведениях страны 452
Основные направления развития организационной культуры на предприятии в условиях формирования рыночных отношений : Дис. работа на соиск. степ. магистра
в Менеджменте – 1802 609
Основы маркетинга [Resursă electronică] : Курс лекций : На правах рукописи 318
Основы экономической теории : учеб. пособие для экон. образования : На правах
рукописи = Bazele teoriei economice 49
Особенности и пути совершенствования бухгалтерского учета товаров в розничных коммерческих организациях (по материалам ООО «ТАВЕРНА-ИВАНЕСКО»).
Cпец. «Бухгалтерский учет» : Магистер. дис. 700
Особенности технологии дистанционного образования 321
От гражданского общества - к консолидации общества 279
Оценка и улучшение финансовой деятельности акционерного общества (по материалам предприятия S.A. „LEMNAR”). Специализация «Финансовый менеджмент» :
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Магистер. работа 797
Оценка платежеспособности А.О. «БАСАРАБИЯ-НОРД» 160
Оценка экономической эффективности затрат на рабочую силу и организация бухгалтерского учета расчетов с персоналом (по материалам S.A. «COMBINATUL DE
PÎINE DIN BĂLŢI»). Cпец. «Бухгалтерский учет» : Магистер. дис. 702
П
Перспективы и риски кредитных деривативов в развитии банковского сектора 487
Перспективы производства биодизеля в контексте экономического развития регионов 280
Планирование бизнеса: (краткий конспект лекций на правах рукописи) 181
Подходы к стратегическому менеджменту персонала и программа исследования
человеческого потенциала предприятий 334
Показатели и методы расчета социально-экономической эффективности
образования 323
Политическая пассивность в системе демократии 45
Политическая экономия. Капиталистический способ производства : (Учеб.-метод.
разраб. к семинар. занятиям для студентов) 20
Предприятиям, производящим и перерабатывающим сельскохозяйственное сырье,
– единое руководство 1
Преимущества и риски производных финансовых инструментов 451
Приемы и методы анализа рисков в коммерческом предприятии (по материалам
S.R.L. „AGROPIESE TGR GRUP”). Специальность „Administrarea afacerilor comerciale” : Магистер. дис. 755
Принципы формирования системы мотивации в стратегическом менеджменте
персонала 281
Приоритеты воспроизводства прогрессивных технологий 188
Проблемы обеспечения информационной безопасности в финансовых системах
(на основе материалов В.С. «VICTORIABANK» S.A.). Специализация «Финансовый менеджмент»: Магистер. работа 795
Проблемы обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков Республики Молдова в современных условиях (по материалам B.C. «VICTORIABANK»
S.A.). Спец. «Финансовый менеджмент» : Магистер. дис. 649
Проблемы обновления инвестиционной политики муниципальной экономики в
пост кризисный период 394
Проблемы развития инновационных процессов в малых и средних фермерских
хозяйствах Республики 538
Проблемы развития малого и среднего бизнеса на региональном уровне 265
Проблемы разработки эффективного инвестиционного паспорта муниципального
образования 376
Проблемы учета кредитных операций в банках и анализ кредитоспособности заемщика : Магистер. дис. 650
Проблемы формирования инвестиционного климата и инвестиционной
привлекательности муниципального образования в кризисных условиях 377
Программа комплексного лицензионного экзамена «Менеджмент-Маркетинг» 144
Программа комплексного лицензионного экзамена по «Экономической теории»
145
Программа по дисциплине «Страхование и перестрахование» для спец. Бухгалтер152

ский учет и аудит 101
Программа по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях» 102
Программа по курсу «Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса» 146
Программа по курсу «Основы Бухгалтерского учета» 103
Программа по курсу «Основы технологии и товароведения» 104
Программа по курсу «Управленческий учет» 105
Программа по курсу «Финансы предприятий» для студентов спец. «Бухгалтерский
учет и аудит» 147
Прямые иностранные инвестиции - инструмент для структурной перестройки молдавской экономики. Специальность «Финансовый менеджмент» : Магистер. дис.
756
Пути и методы повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия: (на примере S.R.L. „ALCOLUX”). Specializarea „Management financiar” :
Teză de master 777
Пути и методы повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия: (на примере S.R.L. „ALCOLUX”). Specializarea „Management financiar” :
Teză de master 796
Пути повышения экономической эффективности производства сахарной свеклы
28
Пути повышения эффективности производства 190
Р
Рабочая программа курса «Рынок ценных бумаг» 106
Рабочая программа курса «Финансы предприятий»: для студентов спец. „Бухгалтерский учет и аудит” 149
Рабочая программа по дисциплине «Стратегический менеджмент» 148
Рабочая программа по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях» 212
Рабочая программа по курсу «Деньги и кредит» 56 Рабочая программа по курсу
«Инвестиционный менеджмент» 161
Рабочая программа по курсу «Основы бухгалтерского учета» 213
Рабочая программа по курсу «Управленческий учет» 214
Разработка инструментария для проведения исследования стратегического менеджмента человеческого потенциала на предприятии 331
Рациональное использование рабочего и внерабочего времени и проблема повышения эффективности общественного производства 32
Рациональное использование свободного времени и некоторые проблемы становления коммунистического труда : (На материалах пром-сти Молд. ССР) 11
Региональная политика и ее роль в процессе европейской интеграции 209
Резервы повышения эффективности озимого клина 29
Рекламная деятельность : [Resursă electronică] : конспект лекций 313
Роль бюджетов в повышении материального и культурного уровня трудящихся 21
Роль и значение внеурочного капитала в развитии предпринимательской
деятельности 276
Роль инвестиционных технологий в повышении уровня развития молдавской
экономики 453
Роль маркетинга в рыночном хозяйстве : (Учеб. пособие) 62
Роль научных исследований в формировании специалистов высшей квалификации
266
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Роль образования в информационном обществе 347
Роль статистических материалов в повышении эффективности преподавания политической экономии 33
С
Сборник тестов и задач по социально-экономической статистике : Для студентов
экон. спец. 268
Сеноманские гастроподы юго-запада восточно-европейской платформы 77
Сила морального фактора: Соц. соревнование в агропром. Комплексе 35
Синтез сельскохозяйственного и промышленного производства как фактор рационального использования труда на селе 10
Совершенствование бухгалтерского учета и аудита обязательств экономического
субъекта. [Спец.] «Бухгалтерский учет» : Магистер. дис. 794
Совершенствование материального и морального стимулирования по конечным результатам труда в условиях развития агропромышленного комплекса 36
Совершенствование материально-технического снабжения судостроительных
предприятий : Конспект лекций 40
Совершенствование методов определения потребности предприятия в
материальных ресурсах 187
Совершенствование методов оценки активов предпрития и формирования источников их финансирования (по материалам А.О. «ИНКОМЛАК»). Специализация:
36 «Финансовый Менеджмент» : Магистер. работа 846
Совершенствование методов оценки и прогнозирования финансового положения
предприятия (по материалам предприятия S.A. „LEMNAR”). Специализация «Финансовый менеджмент» : [Магистер. работа] 800
Совершенствования финансового механизма управления компанией для
обеспечения финансовой стабильности 395
Совершенствовать экономический механизм хозяйствования 34
Современные тенденции экономического развития в контексте теории предвидения
Н. Д. Кондратьева 444
Создан Еврорегион «Верхний Прут» 99
Социальные программы и их роль в стратегическом менеджменте персонала 185
Социальные факторы, повышающие эффективность производства в условиях рыночной экономики : (Социал. анкета) 46
Специфика и комплексность развития социальной сферы в условиях перехода к
рыночным отношениям 44
Специфика образовательных услуг в условиях рыночной экономики 332
Специфика развития свободной экономической зоны : учеб.-метод. материал : На
правах рукописи 63
Специфика управления маркетинговой деятельностью предприятия малого бизнеса (на основе материалов ООО «ЛадонасПрим» и ООО «.....). [Специальность]
«Администрирование Коммерческих Сделок» : Магистер. Работа 847
Статистика : Курс лекций для студентов экон. спец. 315
120 задач по общей статистики : для студентов экон. спец. 269
Стратегии и возможности использования хеджирования в банковском секторе 540
Стратегическое развитие человеческого потенциала через рыночно-ориентированное обучение 317
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Стратегическое управление персоналом предприятия в условиях экономического
кризиса 380
Сущность и значение маркетинговых концепций трудовых ресурсов 344
Т
Тезисы лекций по курсу «Макроэкономика» 57
Тенденции и перспективы развития биржевой деятельности в Республике Молдова
: Магистер. дис. 750
Тенденции развития рынка труда Республики Молдова 396
Теория человеческого капитала в концепциях экономического роста 277
У
Управления текущими активами в условиях обеспечения финансового равновесия
предприятия 446
Усовершенствование корпоративного управления в целях увеличения стоимости
компании 320
Усовершенствование процесса стимулирования продаж продукции в условиях
экономического кризиса (на базе данных ООО „КУПТОРУЛ ФЕРМЕКАТ” : Мастер.
работа по экономике 798
Успешная реформа – решающий фактор в совершенствовании экономической
правовой деятельности 112
Участие трудящихся в управлении производством 12
Учет эксплуатационных расходов грузовых железнодорожных перевозок 182
Ф
Факторы, обуславливающие особенности формирования тарифной политики на
перевозку грузов и пассажиров 183
Факторы, определяющие выбор инвестиционных ресурсов предприятия 448
Финансовый менеджмент - как система управления финансами на предприятии (по
материалам S.A. „COMBIUNATUL DE PÎINE DIN BĂLŢI”). Спец.-«Финансовый
менеджмент» : Магистерская дис. 698
Финансы предприятий и корпораций : учебник 311
Формирование интеллектуального потенциала – одно из стратегических направлений менеджмента в образовании 271
Формирование товарной политики и рыночной стратегии предприятия : Дис. работа на соиск. степ. магистра в менеджменте 1802 621
Формы кооперации в организации поставок металлопроката и заготовок предприятиям отрасли: метод. разработки 38
Ч
Человек и конкурентоспособность в контексте теории экономического развития
Йозефа Алоиза Шумпетера 397
Человеческий капитал и конкурентоспособность - два вектора экономической
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