
A fost publicat volumul bibliografic  

„Învățămîntul economic universitar bălțean – 20 de ani” 

 

Una din multiplele misiuni nobile pe care le realizează o bibliotecă cu tipografie 

proprie este a da viață noilor cărți. Cu ocazia aniversării a 20 de ani a învățămîntului 

economic universitar bălțean, Biblioteca Științifică a venit în dar cu un cadou inedit – 

editarea unui volum bibliografic în care se regăsesc 850 de lucrări publicate la economie de 

profesori și studenți. Cartea poate fi vizualizată aici. 

În primele capitole ale acestui volum întîlnim nume cunoscute ale profesorilor care au 

publicat lucrări de o mare valoare științifică și aplicativă: A. Trusevici – 105 titluri, A. 

Balînskii – 86 titluri, Gh. Bulat – 72 titluri, L. Babii – 50 titluri.  

Șirul monografiilor și studiilor este completat de publicațiile cadrelor didactice tinere: 

C. Tcaci, L. Amarfii-Railean, I. Movilă, N. Branașco ș.a., care promovează cunoștințe pentru 

un învățămînt economic de calitate. 

„Culegerea dată are o valoare deosebită pentru membrii Catedrei și pentru mine, care 

suntem din generația celor care au crescut cu cărțile în mînă. Plus la aceasta, ea reflectă 

activitatea științifică a fiecărui colaborator al Catedrei. Este un instrument potrivit pentru a 

face cunoscute cîteva lucruri despre fiecare. Este un îndemn și o inspirație de a ne strădui să 

fim mereu de impact în atingerea noilor culmi ale educației și cercetării”, a menționat dr., 

conf.univ., Șef catedră de științe economice – dna Carolina TCACI. 

Pe această cale, din numele membrilor Catedrei, dorim să mulțumim tuturor celor care 

și-au adus aportul la editarea acestei culegeri aniversare. 

În primul rînd aducem mulțumiri directorului Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de 

Stat „Alecu Russo”, dnei Elena HARCONIȚA, redactorul responsabil, fără de care această 

publicare nu ar fi fost posibilă. 

Mulțumim, de asemenea, alcătuitorilor: Elena SCURTU, Maria FOTESCU, Anna 

NAGHERNEAC; redactorului bibliografic: Lina MIHALUȚA și Silviei CIOBANU pentru 

design/copertă/tehnoredactare/machetare. 

Dorim să transmitem mesajul nostru de apreciere în mod sincer şi deosebit a 

eforturilor extraordinare depuse de către toți colaboratorii Bibliotecii Științifice a USARB 

pentru oferirea accesului liber, echitabil la informaţie, educaţie, idei, opinii, lecturi; 



încurajarea și susținerea interesului şi libertății de a cunoaşte; asigurarea şi dezvoltarea 

serviciilor moderne. 

 

Cu profund respect și gratitudine ne închinăm în fața domniilor voastre urîndu-vă 

sănătate și multă inspirație. 

Colectivul profesoral al Catedrei de ştiinţe economice 

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului 

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi 

 

 


