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Informaţia economică – un factor decisiv în desfăşurarea unor procese 
economice stabile şi eficiente  

• Tendinţa principală în dezvoltarea lumii moderne este orientarea ei 
spre societate, bazate pe recunoaşterea rolului prioritar al 
informaţiei în toate sferele vieţii.  

• Un segment important al societăţii contemporane este cel 
economic, care dirijează majoritatea proceselor şi fenomenelor 
sociale.  

• Economia mondială devine un câmp unic, în care câştigă acela, care 
implementează mai rapid noile idei, invenţii, tehnologii.  

• Un rol major capătă studierea rolului şi locului informaţiei în 
procesele economice, care au loc în societate.  

• Majoritatea cercetătorilor evidenţiază informaţia social-economică, 
ca un sistem integru, constituit din trei subsisteme: informaţia 
economică; informaţia juridică; informaţia sociologică. 
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Informaţia economică – definire 

• Este susţinută ideea că nu există informaţie economică izolată de 
informaţia juridică şi informaţie sociologică.  

• Între aceste tipuri de informaţie există relaţii, deoarece toate 
problemele economico-juridice au loc în societate şi se desfăşoară 
în cadrul unui anumit sistem social. 

• Astfel, informaţia social-economică poate fi definită ca „informaţia 
din domeniul economiei, jurisprudenţei, sociologiei, având menirea 
să contribuie la satisfacerea deplină a necesităţilor informaţionale 
ale utilizatorilor de informaţii” (Семенова, Г.Г. Экономическая 
библиография, 2000). 
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Conceptele utilizate pentru a desemna informaţia economică 

• Diferiţi cercetători interpretează conceptul de informaţie 
economică ca fiind: un gen al informaţiei; parte componentă a 
informaţiei ştiinţifice; informaţie despre relaţiile economice şi 
procesele din sfera de producţie; informaţia din sfera producţiei; un 
subsistem al gestiunii economice. 

• „…informaţia apărută în urma activităţii economice, având menirea 
de a influenţa dezvoltarea ştiinţei economice, practicii economice, 
instruirii economice prin intermediul satisfacerii cât mai depline a 
necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor de informaţii”. 
(Семенова, Г.Г., 2000) 

• Este de remarcat, importanţa matematicii, informaticii şi statisticii 
pentru efectuarea studiilor şi cercetărilor în toate ramurile 
economiei, precum şi pentru realizarea activităţii practice.  
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Factorii care generează apariţia informaţiei economice  

• ştiinţa economică; practica economică; tehnologiile informaţionale 
în domeniul economic; învăţământul economic; piaţa produselor şi 
serviciilor informaţionale de profil economic .  

• Primul criteriu al diferenţierii informaţiei economice este sfera 
activităţii economice (ştiinţa economică şi practica economică).  

• Pe baza acestui criteriu distingem următoarele genuri de informaţie 
economică: ştiinţifică (în publicaţii); din sfera practicii economice; de 
gestiune economică (în documente, instrucţiuni, rapoarte, 
documente normative şi regulamentare).  

• Ca informaţie de ramură, informaţia economică poate fi diferenţiată 
în: documentară; factografică; bibliografică. 
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Dezvoltarea domeniului economic – studierea experienţei existente 
(bibliografierea) 

Analiza torentului documentar existent după criterii:  
o domenii de activitate 
o probleme şi teme 
o autori 
o genuri de ediţii 

 
Bibliografia economică retrospectivă:  

o ediţii bibliografice tematice şi de profil (de ramură), care au menirea de a reflecta 
exhaustiv publicațiile pentru anumită perioadă de timp;   

o bibliografii personale (biobibliografii) care înregistrează lucrările unei singure persoane 
sau/şi referitor la ea.  
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Bibliografia economică a Moldovei 

• Începuturile bibliografiei economice în limba română sunt legate de numele marelui 
bibliograf şi bibliotecar Alexandru Sadi lonescu (1873-1926).  

• În anul 1908 el iniţiază „Bibliografia economică română – Bibliographie economique 
roumaine: Repertoriu bibliografic al lucrărilor relative la ştiinţele sociale, economice şi 
agricole (cărţi şi articole din ziare şi reviste)”, Bucureşti, 1908-1915; 1921-1926. Bibliografia 
apărea ca supliment la „Buletinul Institutului Economic Român”.  

• Opera lui Alexandru Sadi lonescu a fost continuată de Nicolae Istrate (1926-1933, 1935-1943) 
• Începuturile bibliografiei economice în Republica Moldova sunt legate de învățământul 

economic. În anul 1953 în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a fost organizată Facultatea 
de Economie (Ion Madan, 2001).   

• Asigurarea informaţională a Camerei Cărţii din 1958 (în prezent Camera Naţională a Cărţii): 
• „Bibliografia naţională a Moldovei” – „Cronica cărţii”, „Cronica articolelor din revistă”, 

„Cronica articolelor din gazetă” ş.a. în rubrica 33 Economie. Ştiinţe economic informează 
despre apariţiile editoriale publicate pe teritoriul Moldovei.  
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Bibliografia economică a Moldovei 

• În anul 1964 Facultatea de Economie a fost transferată la Institutul Politehnic. 
În anul 1969 Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Institutului Politehnic a editat 
indicele „Economia industriei Moldovei” de Valentina Iacub (Include publicații 
1958-1968).  

• O lucrare consacrată problemelor generale ale economiei „Indicele de 
literatură sovietică despre economia naţională a R.S.S.M. (1969-1974)”, 
alcătuit de N. Cojocari şi V. Iacub, editat în 1977 de Biblioteca Institutului 
Politehnic din Chişinău şi Secţia de informaţie în domeniul ştiinţelor sociale a 
AȘM. 

• În anul 1976 Facultatea de Economie a fost transferată din nou la Universitatea 
de Stat din Moldova. Tot aici se deschide şi Facultatea de Merceologie şi 
Economie a Comerţului. În 1998 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat din 
Moldova publică o bibliografie fundamentală în două volume „Economia 
Moldovei”, care cuprinde 5145 lucrări apărute pe parcursul anilor 1975-1986. 
Autorii: Ana Carazanu, Valentina Bodrug şi Nelly Grecova. 
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Bibliografia economică a Moldovei: Contribuția ASEM 
• În anul 1991 pe baza Facultăţii de Economie şi celei de Merceologie a Comerţului ale 

Universităţii de Stat din Moldova a fost creată Academia de Studii Economice din Moldova. 
Biblioteca ASEM a început editarea unor bibliografii tematice şi personale, ce reflectă 
problemele actuale ale ştiinţei şi practicii economice. În anul 1994 Biblioteca ASEM a publicat 
o lucrare bibliografică: Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare : Indice 
bibliografic. 1989-1993 / Ana Bejan, Ana Carazanu, Mariana Postolachi, Angela Zelenschi. - 
Chişinău : [s. n.], 1993. - 358 p. 

• În anul 1996, acelaşi colectiv de autori şi redactori a scos la lumină a doua fasciculă a 
bibliografiei: Economia de piaţă şi mecanismele ei de funcţionare : Indice bibliografic. 1994-
1995 / Ana Bejan, Ala Brînza, Mariana Postolachi. - Chişinău : [s. n.], 1996. - 257 p. 

• Din 1998 Republica Moldova a trecut la un nou sistem contabil. Biblioteca ASEM împreună cu 
Asociaţia Contabililor din Republica Moldova au elaborat bibliografia: Evidenţa contabilă, 
auditul şi analiza activităţii economice / Biblioteca ASEM ; red. Viorel Ţurcanu. - Chişinău, 
1998. - 153 p. 

• În anul 2001 Biblioteca ASEM a pus la dispoziţia beneficiarilor publicația: Academia de Studii 
Economice din Moldova la 10 ani : Studii, cercetări, publicaţii : Bibliografie 1991-2001 / alcăt.: 
M. Vataman, A. Brânză, S. Studzinschi,… ; resp. de ed.: S. Ghinculov ; coord.: N. Cheradi. - 
Chişinău : ASEM, 2001. - 271 p. - Antetitlu: Academia de Studii Economice din Moldova, 
Biblioteca. - ISBN 9975-75-134-2. 
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Bibliografia economică a Moldovei: Contribuția ASEM 

• Șpac, Ion. Revista „Basarabia economică” (1919-1940): cercetare bibliografică 
/ Ion Șpac, Silvia Ghinculov (coord) ; red.: Stela Pascal, Pavel Melnic, Silvia 
Habașescu ; Biblioteca Stiințifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei ; 
Biblioteca Stiințifică Centrală „Andrei Lupan” a Academiei de Științe a 
Moldovei. - Chișinău : ASEM, 2015. - 191 p. - ISBN 978-9975-75-734-8. 

• De la Luca Pacioli la contabilitatea modernă [Resursă electronică] / resp. de 
ed.: Silvia Ghinculov ; alcăt.: Silvia. Habașescu, Alla Iarovaia, Elena Pancratov ; 
red. Ina Nicuță ; red. tehnic: Ana Gudima, Ana Muntean ; Academia de Studii 
Economice a Moldovei, Biblioteca Stiințifică. - Chisinãu : ASEM, 2015. - 100 p. - 
ISBN 978-9975-75-733-1. 

• Academia de Studii Economice a Moldovei: 25 de ani de ascensiune. Studii, 
cercetări, publicații [Resursă electronică] : Bibliografie (1991–2016) / alcăt.: S. 
Habaşescu, S. Studzinschi, A. Iarovaia, E. Pancratov, P. Melnic, S. Pascal, I. 
Nicuţă ; resp. şi coord. Vadim Cojocaru, Silvia Ghinculov. - Chişinău : [s. n.], 
2016. - 883 p. 

• Teze din domeniul economiei susţinute în perioada anilor 2010-2020 / 
Academia de Studii Economice a Moldovei, Bibl. Şt., Şc. Doctorală ; alcăt.: 
Silvia Habaşescu [et. al.] ; resp. de ed.: Natalia Cheradi ; coord.: Eugenia 
Feuraş. - Chişinău : [s. n.], 2021. – 29 p. - DOI:  10.5281/zenodo.5776244.  
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Biobibliografiile consacrate unor savanţi 
• Eugen Hrişcev : Biobibliografie / alcăt. Mariana Postolachi, Svetlana Studzinschi. - Chişinău : [s. n.], 1997. - 

43 p. 
• Dumitru Moldovanu: Biobibliografie / alcăt.: Ala Brînza, Elena Pancratov. - Chişinău : [s. n.], 1998. - 21 p. 
• Sergiu Chircă : Biobibliografie / alcăt. Mariana Postolachi, Svetlana Studzinschi ; tehnored. Grigore Gudima 

; red. Natalia Cheradi ; resp. de ed. Silvia Ghinculov. - Chişinău : [s. n.], 1998. - 68 p. 
• Mihail Carauş : Biobibliografie / alcăt.: Ala Brînza, Mariana Postolachi. - Chişinău : [s. n.], 1999. - 32 p. 
• Nadejda Şişcan : Biobibliografie / alcăt. Ala Brînza - Chişinău : [s. n.], 2000. - 44 p. 
• Eugen Hrişcev. Membru corespondent al AŞM : indice biobibliografic / red. N. Cheradi ; resp. de ed. dr. 

Silvia Ghinculov. - Chişinău : [s. n.], 2005. - 44 p. - Antetitlu: Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Biblioteca.  

• Paul Bran : schiţă biobibliografică / alcăt. M. Vatamanu ; red. N. Cheradi ; resp. de ed. S. Ghinculov. - 
Chişinău : ASEM, 2005. - 34 p. - Antetitlu: ASEM. Biblioteca ASEM. 

• Paul Bran : schiţă biobibliografică / coord.: Silvia Ghinculov ; alcăt.: Maria Vătămanu ; tehnored.: Ana 
Gudima ; red.: Natalia Cheradi. - Chişinău : ASEM, 2006. - 38 p. - Antetitlu: ASEM, Biblioteca Ştiinţifică. 

• Eugen Hrişcev. Membru corespondent al AŞM : indice biobibliografic / Academia de Studii Economice din 
Moldova, Biblioteca Ştiinţifică ; alcăt.: Svetlana Studzinschi ; resp. de ed. Silvia Ghinculov ; red.: Natalia 
Cheradi. - Chişinău : ASEM, 2008. - 70 p. - ISBN 978-9975-75-442-2. 

• Nadejda Şişcan : biobibliografie / alcăt.: A. Iarovaia, N. Cheradi, S. Habaşescu ; resp. de ed.: S. Ghinculov ; 
Academia de Studii Economice din Moldova. - Chişinău : ASEM, 2009. - 91 p. : foto. - Pe cop. şi f. tit. descr. 
în lb. rom. şi engl. - ISBN 978-9975-452-1. 
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Biobibliografiile consacrate unor savanţi 
• Paul Bran - economist, filosof, cercetător, pedagog : Medalion aniversar la 70 de ani de la naştere / Academia de Studii Economice din Moldova, 

Biblioteca Ştiinţifică ; alcăt.: Maria Vatamanu, Natalia Cheradi ; resp. ed.: Silvia Ghinculov. - Chişinău : ASEM, 2010. - 81 p. : foto. - ISBN 978-9975-
75-541-2. 

• Grigore Belostecinic – promotor al ştiinţei, învăţământului şi reformelor economice : studiu biobibliografic / Academia de Studii Economice din 
Moldova ; resp. şi coord. al. ed.: Silvia Ghinculov ; red. Galina Cotelea. - Chişinău : ASEM, 2010. - 331 p. : foto. - La ed. au colab.: Natalia Cheradi, 
Maria Vatamanu, Ala Iarovaia, Svetlana Studzinschi, Elena Pancratov, Stela Pascal, Ana Gudima, Victoria Postolachi, Nona Ionaş, Elena Railean. - 
ISBN 978-9975-75-494-1. 

• Stanislav Fotescu - profesor şi cercetător consacrat : Biobibliografie / Academia de Studii Economice, Biblioteca Ştiinţifică, Cat. Finanţe şi Asigurări ; 
resp. de ed.: Silvia Ghinculov ; coord.: Ludmila Cobzari, Nadejda Botnari ; alcăt.: Maria Vătămanu. - Chişinău : ASEM, 2011. - 35 p. - ISBN 978-9975-
75-552-8. 

• Academicianul Sergiu Ion Chircă. Cavaler al Ordinului Republicii la 80 de ani : Biobibliografie / alcăt.: Silvia Habașescu, Svetlana Studzinschi ; coord.: 
Silvia Ghinculov. - Chișinău : ASEM, 2014. - 215 p. - ISBN 978-9975-75-706-5. 

• Vasile Bucur: Eminent om de știință, promotor neobosit al cercetării la cea de-a 75-a aniversare : biobibliografie / Academia de Studii Economice a 
Moldovei ; coord.: Galina Bădicu. - Chișinău, 2015. - P. 165-187. - ISBN 978-9975-75-722-10. 

• Profesorul universitar Alexandru Nederiţă la a 60-a aniversare [Text] : biobibliografie / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; resp. de ed. Inga Cotoros 
[Carte tipărită]. - Chişinău : ASEM, 2015. - 172 p. : foto. - Bibliogr. : p. 104-146. - ISBN 978-9975-75-736-2. 

• Viaţa şi nădejdea Nadejdei Şişcan : biobliografie / Andrei Cojuhari, Galina Ulian, Silvia Ghinculov, Constantin Şişcan ; redactor: Liuba Lupaşco ; 
responsabil de ediţie: Silvia Ghinculov ; [bibliografie elaborată de: Silvia Habaşescu, Alla Iarovaia] ; Academia de Studii Economice a Moldovei, 
Biblioteca Ştiinţifică. - Chişinău : [s. n.], 2018. - 320 p. ; fotogr., il. - Bibliogr.: p. 279-318. - ISBN 978-9975-144-60-5. 

• Belostecinic, Grigore. Paul Bran – personalitate marcantă a științei românești: la 80 de ani de la nașterea marelui economist / Grigore Belostecinic, 
Vasile Șoimaru, Silvia Ghinculov ; responsabil și coordonator de ediție: Silvia Ghinculov ; au colaborat: Natalia Cheradi, Silvia Habasescu, Svetlana 
Studzinschi, Ana Gudima, Ina Nicuţă ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Științifică. - Chişinău : [s. n.], 2020. - 394 p. - ISBN 978-
9975-151-34-4. 

• Ilie Costaș. Om de știință și pedagog neobosit la cea de-a 75-a aniversare : monogr. biobibliografică / coord. de ed.: Grigore Belostecinic, Natalia 
Cheradi ; echipa de colectare și redactare a informațiilor: Silvia Habașescu, Svetlana Studzinschi, Alla Iarovaia, Aliona Proca, Ina Nicuță ; procesare, 
tehnoredactare computerizată, coperta: Ana Gudima. – Chişinău : ASEM, 2022. – 267 p. : fot. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. Moldovei.   
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Bibliografia economică a Moldovei 

• „Bibliografia publicațiilor corpului didactico-științific al unei 
universități este oglinda aportului acestuia la dezvoltarea științei, 
economiei, culturii și învățământului…” 

• „O lucrare bibliografică bună constituie sute de nimeriri în țintă… ” 
(Ion Madan, 2001) 

Concluzii 
• Bibliografia economică a Moldovei este dezvoltată în centrele 

importante de bibliografie economică.  
• Comunicarea economică, constituie un element important în 

sistemul comunicaţiilor sociale.  
• Informaţia economică se prezintă ca unul din subsistemele de bază 

ale informaţiei social-economice, apare în urma activităţii 
economice, având menirea de a influenţa dezvoltarea ştiinţei 
economice, practicii economice, instruirii economice prin 
satisfacerea necesităţilor informaţionale ale consumatorilor.  
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