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ÎNVĂŢĂMÎNTUL ECONOMIC LA BĂLŢI

A SĂRBĂTORIT 20 DE ANI
Bibliotecarii au editat o nouă bibliografie

ECONOMIC EDUCATION FROM BĂLŢI CELEBRATED ITS 20TH ANNIVERSARY. 
LIBRARIANS HAVE EDITED A NEW BIBLIOGRAPHY

Elena HARCONIȚA

Învăţămîntul economic universitar bălţean – 20 de ani / Bibl. Şt. a Univ. de Stat  „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2015 (Tipogr. Univ. de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi). – 160 p. – (Bibliographia Universitas).  – ISBN 978-9975-50-145-3.

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 în-
seamnă învăţare pasionată. Un curriculum şcolar care apreci-
ază 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, bibliote-
carii doresc să demonstreze că afimările cercetătorului ame- 
rican 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 ine-
rentă. 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 înfiinţarea Institutului În-
văţătoresc (1945) din nordul Republicii Moldova. Drept mărturie sînt descrierile bib- 
liografice 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 find 
consacrate domeniului economic. Pe lîngă acestea 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 gîndea la deschiderea unei fa-
cultăţi 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. Trusevi-
ci, 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 lim-
bile română şi rusă: A. Trusevici – 105 titluri; A. Balînskii – 86 titluri, Gh. Bulat - 72 titluri, 
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L. Babii – peste 50 de lucrări de o mare valoare ştiinţifică şi aplicativă.
Monografile, studiile şi instrumentele didactice elaborate pentru un învăţămînt 

de calitate au fost completate de publicaţiile cadrelor didactice tinere: C. Tcaci, L. Am-
arfi – Railean, I. Movilă, D. Postolache, N. Branaşco ş.a., care promovează cunoştinţe ce 
le permit absolvenţilor o integrare socială rapidă atît prin angajarea la fime 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 Mol-
dova care contribuie la progresului ei economic şi social.

Calitatea instruirii economice şi sporirea efiienţei acesteia depinde foarte mult 
de accesul studenţilor şi profesorilor la informaţii autentice şi credibile ce se găsesc în 
resursele tipărite şi electronice. Biblioteca Ştiinţifiă USARB propune o mare varietate 
de reviste ştiinţifice din România, Rusia, SUA, o bogată colecţie de carte: tratate şi mo-
nografii, manuale fundamentale, asigurînd accesul la bazele de date naţionale şi inter-
naţionale.

Tot ceea ce realizează Oamenii Bibliotecii universitare, pornind de la achiziţia re-
surselor informaţionale, structurarea şi organizarea lor, gestionarea judicioasă, promo-
varea 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.

În anul 2005 a fost editată bibliografia:
Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii de Econo-
mie : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 
Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red. E. Harconiţa. 
– Bălţi, 2005. – 120 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 
9975-931-89-8 ; http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/
contr_st/contr_ec.pdf , dedicată unui deceniu de activitate a 
Facultăţii de Economie, care semnala la acel moment circa 400 
de lucrări ce evidenţiau contribuţiile bălţenilor în edificarea în-
văţămîntului economic national. 

 Această lucrare bibliografică (a 95-a în palmaresul Bib-
liotecii Ştiinţifice), construită după toate rigorile şi standar-
dele de specialitate, exprimă respectul şi omagiul bibliotecar-
ilor pentru Profesorii care îşi consacră viaţa creşterii şi edu-
cației viitorilor specialişti în domeniul economic nu numai pentru Republica Moldova.
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