
 

Biblioteca de Stiinte Economice 
Specializări: 

Finante – Bănci 
Management Financiar Contabil 

Marketing şi Afaceri Economice Internationale 
2012 

 

Bibilioteca universitară din cadrul Universităţii „Spiru 
Haret” din Bucureşti a luat fiinţă în anul 1996 ca bibliotecă 
de drept privat care face parte integrantă din sistemul 
naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de 
instruire şi educaţie. 

 Oferă acces la toate serviciile şi documentele bibliotecii 
studenţilor, cadrelor didactice, specialiştilor, dar şi altor 
categorii de utilizatori interesaţi de colecţiile noastre. 

Obiectivul Facultăţii Finanate-Bănci  este de a pregăti şi forma 
specialişti în domenii financiar-bancare ce urmează a-şi 
desfăşura activitatea în unităţi bancare, societăţi de asigurări, 
instituţii ale pieţei de capital, organisme centrale şi locale cu 
activitate financiară şi fiscală precum şi de control în domeniu. 

Obiectivul principal  al Facultătii de Management Financiar 
Contabil constă în formarea de specialişti in domenii ale 
activităţii contabile şi financiar-bancare, informaticii de 
gestiune, controlului şi expertizei contabile şi financiare, în 
cercetarea ştiinţifică. 

Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale 
se înscrie în rândul facultăţilor economice private care au drept 
misiune fundamentală pregătirea de specialişti în domeniul 
marketingului, al comerţului exterior şi al afacerilor economice 
internaţionale. 

Cataloage:  

Catalog alfabetic (cărţi, colecţii speciale, publicaţii seriale) 

Catalog electronic:  

http://biblioteca.spiruharet.ro/catalog/ 

În colecţiile noastre au intrat decurând următoarele titluri: 

• Jai Elliott;William Simon - Steve Jibs. Leadership 

pentru o nouă generaţie, Editura Publica, 2011 

• Dan Ariely –Iraţionalitatea benefică.Avantajele 

neaşteptate ale sfidării logicii la serviciu şi acasă, Editura 

Publica, 2011 

• Joseph Schumpeter –Poate supravieţui capitalismul? 

Distrugerea creatoare şi viitorul economiei globale,Editura 

Publica ,2011 

• Gareth Jones;Rob Goffe –Clever.Cum să-i conduci pe 

cei mai creativi şi mai inteligenţi dintre oamenii tăi, Editura 

Publica, 2011 

• Dot Tapscot –Crescuţi digital.Generaţia Net îţi schimbă 

lumea, Editura Publica,2011 

• Lisa Gansky-În reţea. De ce sharing-ul reprezintă 

viitorul afacerilor,Editura Publica,2011 

• Michael Jarrett – Gata de schimbare.De ce unele 

companii se pot transforma cu succes-iar altele nu ,Editura 

Publica,2011 

• Richard Branson –Afacerile dezbrăcate.Aventurile unui 

antreprenor internaţional,Editura Publica,2011 

• Noel Tichy;Warren Bennis – Judecă.Cum iau marii 

lideri decizii inspirate ,Editura Publica,2011 

• Martin Lindstrom –Buyology.Adevăruri şi minciuni 

despre motivele pentru care cumpărăm ,Editura Publica 

,2010 

• Stephen Baker –Numeraţi ,Editura Publica ,2010 

• Viorel Matei –Relaţii valutare financiare internaţionale 

,Editura Fundaţiei România de Mâine ,2010. 

• Lucian Popescu – Contabilitate şi gestiune fiscală  

partea întâi,Editura Printech ,2010 

• Lucian Popescu  -Sistemul informaţional al 

contabilităţii de gestiune şi al calculaţiei costurilor,Editura 

Printech,2010 

• Ileana-Cosînzeana Velicu – Produse şi servicii bancare, 

Editura Fundaţiei România de Mâine,2011 

• Mariana Rudăreanu –Dreptul comunicării,Note de curs, 

Editura Fundaţiei România de Mâine,2011 



Accesul la Sala de Lectură este gratuit
şi este permis pe baza BI/CI şi a 
carnetului de student. 

Pentru a solicita un document din 
colecţiile bibliotecii, va trebui să 
completaţi un Buletin de cerere, unde 
să menţionaţi: autor, titlul cărţii, cota 
(pe care o aflaţi consultând Catalogul 
on‐line sau Catalogul tradiţional

• Roxana Daniela Păun –Dreptul afacerilor ,Editura 

Fundaţiei România de Mâine,2011 

• Titel Negru – Practica asigurărilor comerciale ,Editura 

Wolters Kluwer România ,2010 

• Elena Doval – Fundamentele managementului 

financiar,Editura Fundaţiei România de Mâine ,2011 

• Elena Doval – Eficienţa economică ,Editura Fundaţiei 

România de Mâine,2011 

• Elene Doval ;Oriana Negulescu –Bazele evaluării 

întreprinderii ,Editura Fundaţiei România de Mâine ,2011 

Periodice: 

- Review of Quantitative Finance and 
Accounting,2011,vol 36 nr.1‐4; vol 37 nr.1 

- Electronic Commerce Research ,2011,nr.1,2 
- Journal of Consumer Policy,2011,nr.1,2 
- Review of Accounting Studies,2011,nr.1,2 
- The Review of International 

Organizations,2011,nr.1,2 
- Review of Managerial Science,2011,nr. 1,2‐3 
- QME Quantitative Marketing and Economics, 2011, 

nr.1,2 
- The Banker, 2011, nr.1,2,3,4,5,6,7,8 
- Financial Times, 2011, nr. 37506‐37728 
- The Economist, 2011, vol. 398,nr. 1‐13;vol.399,nr. 

14‐26;vol.400,nr. 27‐38 
- Economic Journal, 2011,nr. 550,551,552,553,554 
- International Economic Review, 2011, nr.1,2 
- Academy of Management Journal, 2011,nr. 1 
- Academy of Management Review, 2011, nr.1 
- Acm. Computing Surveys, 2011, nr.1,2 
- Accounting Review ,2011, nr. 1 
- Journal of Finance ,2011, nr.1,3,4 
- Geneva Papers on Risk and Insurance ,2011, nr.1,2,3 
- The Marketer ,2011,nr 38 
- Tribuna Economica ,2011,nr. 1‐37 
- Impozite si Taxe, 2011, nr. 1‐6 
- Control Economic Financiar ,2011, nr.1‐8 
- Finante Banci Asigurari ,2011, nr. 1‐8 
- Economie si Administratie Locala ,2011, nr. 1‐7 
- Revista de Comert ,2011, nr. 1‐4 
- Euroconsultanta Ghidul Firmei ,2011,nr. 1‐8 
- Revista română de Drept al afacerilor ,2011,nr. 1‐6 

- Revista Română de Drept European ,2011,nr. 1‐4 
- Gestiunea şi Contabilitatea Firmei ,2011,nr. 1‐8 
- Capital ,2011, nr. 1(905)‐37(941) 
- Theoretical and Applied Ecinomics ,2011, nr. 1‐8 
- Economistul ediţie specială ,2011, nr. 996/997‐1031 
- eFinance ,2011,nr. 124/125‐131/132 
- Foreign Policy România ,2011,nr. 1‐5 
- Piaţa Financiară ,2011,nr. 1‐9 
- Revista Romană de Marketing ,2011,nr. 1‐2 
- HR Manager‐resurse umane în perspectivă 

strategică ,2011,nr. 13‐16 
- Audit Financiar ,2011,nr. 1‐9 
- Revista de Management Comparat Internaţional 

,2011,nr. 1‐3 
- Revista de Finanţe Publice şi Contabilitate ,2011,nr. 

1‐6 
- Romanian Journal of European Affairs ,2011,nr. 1‐3 
- Romanian Journal of Economic Forecasting ,2011,nr. 

1 
- Săptămâna Financiară Plus ,2011,nr. 289‐324  
- Bursa ,2011, nr. 1(4362)‐183(4544) 
- Buletin Statistic Lunar ,2011,nr. 1‐7 
- Revista Română de Statistică ,2011,nr. 1‐7 
- Informaţii statistice  Seria populaţie ,2011,nr. 1 
- Studii de conjunctură economică‐Servicii ,2011,nr. 

2‐3 
- Turismul României Breviar ,2011 
- Veniturile şi consumul populaţiei ,2011, trim.I 
- Ziarul Financiar ,2011,nr. 3059‐3242 

- Economistul ,2011,nr.1‐29 
- Financiarul ,2011,nr750‐970 
- Financiarul ,2011,nr. 1 

 

 

Program de funcţionare  
 la Sala de Lectură: 
 

Luni – Joi:  8.30 – 18.00 
Vineri:          8.30 – 16.00 

Adresa: Strada Fabricii nr. 46 G, Sector 6,   
Bucureşti  

DECANAT: 0213169783  
SECRETARIAT - Centrala:  021 3169785 ; 021 
3169786 ; 0213169788;  021 3169789 
 Fax: Decanat - 0213169783  
 E-mail: 

 ushfb@spiruharet.ro;    
mfc_buc_sec@spiruharet.ro; 
ushmkt@spiruharet.ro 

 Web: http://biblioteca.spiruharet.ro/ 

Email: referinte.USH@gmail.com 


