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Buletinul informativ „În ajutor programei de studiu” reflectă literatura 

pentru elevi (şcoli de cultură generală, gimnaziu, liceu) şi poate fi 

recomandată acestora pentru lecturi extraşcolare, dezvoltarea şi aprofundarea 

cunoştinţelor obţinute în procesul studierii obiectelor de şcoală. 

 Fascicula dată cuprinde cărţi intrate în bibliotecă în perioada iulie – 

decembrie 2008. Au fost selectate cărţi noi şi mai puţin noi (cele venite din 

donaţii) care se consideră necesare în lectura suplimentară la obiectele de 

studiu. 

 Aranjarea lor corespunde ciclului obiectelor de studiu. În cadrul 

rubricilor cărţile sunt aranjate în ordine alfabetică. 

 Adnotările facilitează procesul de selectare şi recomandare a literaturii, 

iar sistemul de trimiteri şi indicii auxiliari de nume şi de titluri înlesnesc 

investigarea cărţilor necesare. 

 Dacă biblioteca publică pentru copii sau cea şcolară nu dispune de 

literatura ce vă interesează, folosiţi abonamentul interbibliotecar. 

 

 

 ADRESA NOASTRĂ: 

 

 Biblioteca Naţională  

pentru Copii „Ion Creangă”, 

 str. Şciusev nr. 65, 

 Chişinău, MD-2012 

 Republica Moldova 
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GENERALITĂŢI 

 

1. CARTEA celor mai uluitoare comparaţii / text: 

Nicholas Harris; trad.: Zinaida Plămădeală.– Ch.: ARC, 

2008.– 120 p.: il. 

 

Cartea povesteşte despre obiectele cele mai înalte, 

cele mai lungi, cele mai mari din lume. 

La sfârşit este alcătuit un indice tematic. 

 

2. IAŞCIUC, Inga. Ghid de iniţiere în economie : pentru 

clasele gimnaziale / Inga Iaşciuc.– Ch.: Pontos, 2008.– 36 

p. 

 

Materialul în carte este structurat în patru capitole: 

Activitatea economică: nevoile şi resursele; Economia 

(caracteristicile economiilor moderne); Economia de 

piaţă; Factorii de producţie (capitalul, progresul tehnic, 

marketing etc.).  

 

3. ÎNŢELEPCIUNEA în aforisme, maxime şi cugetări /  

alcăt.: Valentin Sângereanu, junior.– Ch.: Pontos; 

Botoşani: Agata, 2008.– 208 p. 

 

Autorul a selectat pentru această culegere cele mai 

reprezentative texte aparţinând atât marilor gânditori ai 

lumii, cât şi marilor gânditori ai poporului nostru: Ion 

Neculce, Dimitrie Cantemir, Barbu Delavrancea, Ioan 

Slavici ş.a. 

Aforismele sunt aranjate în ordinea alfabetică după 

primul cuvânt.  

 

 

RELIGIE 

 

 

4. EVANGHELIA pentru copii / ed. îngrijită de Parohia 

Ortodoxă „Sfinţii Trei Ierarhi”.– Ch.: Bons Offices, 

2008.– 143 p.: il. 
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5. FROLOVA, Galina. 7 monastyrej Moldovy / Galina 

Frolova. – Ch.: [s.n.], 2006. – 64 p.: fotogr. 

 

Cartea povesteşte istoria celor mai cunoscute 

mănăstiri din Moldova: „Hâncu”, „Căpriana”, „Condriţa”, 

„Gârjavca”, „Gârbovăţ”, „Răciula”, „Frumoasa”. 

 

 

 

 RUBINSTEIN, Rebecca. Miturile Egiptului antic. 

 

Vezi: Literatura universală. 

 

6. SCHMITT PANTEL, Pauline. Zeii şi zeiţele Greciei 

explicaţi copiilor / Pauline Schmitt Pantel; trad.: Dorin 

Onofrei. – Ch.: Cartier, 2008. – 108 p. – (Verde). 

 

Cartea ne invită să facem o călătorie în lumea zeilor 

greci şi a istoriilor lor. Veţi afla despre lăcaşele zeilor, 

gesturi de pietate, chiar şi despre teatrul grecilor antici.  

Anexa la sfârşitul volumului povesteşte despre zeii 

descrişi de către greci în imnurile lor. 

 

 

INFORMATICĂ 

 

7. BRAICOV, Andrei. Turbo Pascal: sbornik zadač / 

Andrei Braicov; trad.: Pavel Comaniuc. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2007. – 232 p. 

 

Эта книга адресована всем тем, кто стремится 

освоить навыки программирования на языке Turbo 

Pascal. 

 

Каждая глава книги состоит из трех частей: теория, задания с 

решениями, упражнения и задачи, структурированные по трем уровням 

сложности (задачи для понимания и закрепления изученного материала, 

для тренировки, для развития и углубления полученных знаний). 
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8. POENARU, Vasile. Calculatorul, prietenul nostru: 

primii paşi în informatică / Vasile Poenaru. – Bucureşti: 

Coresi, 2005. – 174 p. – (Cunoştinţe practice). 

 

Această carte se adresează elevilor atât celor care nu au 

lucrat niciodată la calculator, cât şi celor care sunt 

familiarizaţi cu computerul. 

 

Materialul este aranjat în patru capitole: Calculatorul – privire de 

ansamblu; Componentele software (programe de calculator); Microsoft Office 

(ansambluri de aplicaţii pentru birouri);  Internetul şi poşta electronică. 

 

 

MATEMATICĂ 

 

9. COJOCARU, Ion. Matematica populară / Ion 

Cojocaru. – Ch.: Univers Pedagogic, 2008. – 313 p. 

 

Lucrarea se referă la matematica utilizată în popor, 

de multe ori în mod empiric. 

Capitolul „Intuiţia matematică populară empirică” indică 

modalităţi de aplicare a noţiunilor matematice în diverse 

ocupaţii cotidiene: artizanatul popular, construcţia caselor 

etc. 

Capitolul „Fiecare cantitate cu a sa măsură” conţine informaţii despre 

modalităţi populare de măsurarea lungimilor, volumelor, greutăţilor, 

măsurarea timpului, calendarul, valorile monetare. 

Capitolul „Numere şi reflecţii asupra esenţei lor” cuprinde probleme 

captivante, ghicitori, cimilituri, numărători, palindromuri, proverbe şi zicători, 

descântece, creaţii poetice cu caracter popular. 

 

10. CURTESCU, Tamara. Matematica: examenele de 

absolvire a gimnaziului: subiecte rezolvate şi comentate, 

2000-2007 / Tamara Curtescu, Aliona Moloşniuc, Zinaida 

Railean. – Ch.: Integritas, 2008. – 80 p. 

 

Lucrarea constituie o sistematizare a subiectelor 

propuse la examenele de absolvire a gimnaziului în 

perioada anilor 2000-2007. Toate subiectele sunt însoţite 

de rezolvări şi soluţii comentate. 
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11. CURTESCU, Tamara. Matematica: examenele de 

bacalaureat: subiecte rezolvate şi comentate, 2008-1999 / 

Tamara Curtescu. – Ch.: Integritas, 2008. – 124 p. 

 

Culegerea este destinată elevilor care se pregătesc să 

susţină examenele de bacalaureat la matematică – profilul 

real şi umanist. Subiectele sunt însoţite de rezolvări, mai 

mult sau mai puţin detaliate, şi comentarii necesare. 

 

12. DĂNCILĂ, Ioan. Matematică: testare naţională 

pentru admitere în liceu: subiectele anilor 1992-2005 cu 

soluţii comentate / Ioan Dăncilă. – Bucureşti: Erc Press, 

2005. – 64 p. 

 

Această lucrare prezintă într-o formă clară şi 

accesibilă toate noţiunile, toate metodele şi toate 

explicaţiile în domeniul matematicii, de care au nevoie 

elevii pentru admitere în liceu. 

 

13. GUEDJ, Denis. Matematica explicată fiicelor mele / 

Denis Guedj; trad.: Alexandru Şiclovan. – Ch.: Cartier, 

2008. – 140 p. – (Verde). 

 

Despre ce vorbeşte matematica? Un curs de 

matematică este şi un curs de limbă: ea, matematica, 

constituie un limbaj unde fiecare frază exprimă o idee, 

anunţă un rezultat, formulează o cerere. 

La ce-mi poate „servi” matematica? Are o istorie a 

ei? A mai rămas ceva de descoperit? La toate acestea şi 

multe alte întrebări îţi răspunde cartea dată. 

 

14. MATEMATICĂ: teste sumative: pregătire pentru 

examenul de absolvire a gimnaziului / alcăt.: Ion Achiri 

[et al.]. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. –    84 p. 

 

Culegerea propune modele de teste sumative la 

matematică pentru clasele a V-a – a IX-a. Fiecare test 

include trei compartimente: cunoaştere şi înţelegere, 

aplicare, rezolvare de probleme. 

Lucrarea este completată cu indicaţii şi răspunsuri la 

majoritatea itemilor din testele propuse. 
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15. MATEMATIKA: itogovye testy: gotovimsâ k 

vypusknomu èkzamenu za kurs gimnazii / alcăt.: Ion 

Achiri [et al.]. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. –     84 p. 

 

В этом сборнике собраны образцы итоговых 

тестов по математике для учащихся V-IX классов. 

Каждый тест содержит 12 заданий и разделен по три 

части: Знание и понимание, Применение, Решение 

задач. 

В конце книги даны ответы для большей части 

заданий.    

 

16. SPINEI, Ion. Matematică: modele de teste pentru 

clasa a IX-a / Ion Spinei, Lidia Costiuc. – Ch.: Lyceum, 

2008. – 52 p. 

 

Testele incluse în lucrare conţin itemi cu grad diferit 

de complexitate şi acoperă o bună parte a temelor de 

matematică studiate în clasa a IX-a. Rezolvarea acestor 

teste vă asigură o bună pregătire pentru examenele 

naţionale de absolvire a gimnaziului. 

 

 

FIZICĂ 

 

17. FIZICĂ: culegere de probleme: clasele X-XII / alcăt.: 

Mihai Marinciuc [et al.]. – Ed. rev. şi compl. – Ch.: 

Lyceum, 2008. – 252 p. 

 

Materialul este structurat în 24 capitole, întrunite în 6 

grupe ce corespund domeniilor respective ale fizicii: 

Mecanică, Fizică moleculară şi termodinamică, 

Electrodinamică, Oscilaţii şi unde, Optică, Elemente de 

fizică modernă. 

Culegerea conţine un număr total de 2259 probleme cu un grad variat de 

dificultate. 

La sfârşitul lucrării se află răspunsuri şi anexe care conţin tabele cu 

constantele fizice universale. 

 

18. MAREŞ, Florin. Sinteze pentru examenul de 

bacalaureat: Tehnic I / Florin Mareş, Tatiana Bălăşoiu. – 

Galaţi: Pax Aura Mundi, 2007. – 160 p. 

 

Prezenta lucrare vizează evaluarea performanţelor 

elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor-cheie şi  
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a competenţelor tehnice generale din cadrul următoarelor unităţi de 

competenţă: „Tehnici de măsurare în domeniu” şi „Sisteme de automatizare”. 

Fiecare capitol din lucrare este urmat de un pachet complet de teste de 

autoevaluare. 

 

19. MECANICA: teste de fizică pentru clasa a X-a, profil 

real / alcăt.: Gheorghe Ţurcanu [et al.]. – Ch.: Univers 

Pedagogic, 2008. – 100 p. 

 

Fiecare test propus pentru rezolvare conţine trei 

compartimente. Itemii, grupaţi în compartimente, 

reprezintă o gamă de cerinţe şi comportamente cognitive: 

de la cunoaştere şi înţelegere până la nivelul superior de 

performanţă (analiză şi sinteză). Constantele necesare 

pentru rezolvarea itemilor le găsiţi în anexe la sfârşitul 

testelor. 

 

 

ARTĂ 

 

20. Â POZNAÛ mir. Iskusstvo: detskaâ ènciklopediâ / 

sost.: T. Û. Kravčenko; hudož.: Û. A. Staniševskij. – M.: 

AST; Astrel’, 2006. – 398 p.: il. 

 

Что такое искусство, как формированы основные 

художественные  стили, чьи имена остались в истории 

искусств – об этом и о многом другом живо и 

увлекательно расскажет эта книга. 

 

21. DANIEL, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. 

Brâncuşi – sculptor creştin ortodox / Daniel, Mitropolitul 

Moldovei şi Bucovinei. – Iaşi: Trinitas, 2007. – 87 p. : il. 

 

Cartea este consacrată celebrului sculptor român 

Constantin Brâncuşi, de mult timp intrat în lumina marilor 

artişti ai umanităţii. 

 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ 

 

BUDUŞAN, Valeria. Dicţionar francez-român, român-francez: (cu un 

minighid de conversaţie). 

 

Vezi : Limbi străine. 
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22. CONSTANTINESCU, Silviu. Dicţionar de paronime 

/ Silviu Constantinescu. – Bucureşti: Editura Didactică şi 

Pedagogică, 2006. – 323 p. 

 

Dicţionarul înregistrează peste 50 de grupuri 

paronimice, fiecare grup fiind alcătuit din trei termeni 

paronimici. Limbajul dicţionarului cuprinde termeni 

accesibili unui public larg şi ocoleşte neologismele care 

fac parte din vocabularul strict al specialistului. 

 

 

23. CRĂCEA, Elena. Dicţionar de omonime / Elena 

Crăcea. – Constanţa: Steaua Nordului, 2008. – 366 p. 

 

Termenii-titlu din Dicţionarul de omonime sunt 

urmaţi de definiţii clare, concise, ajutând cititorul să 

înţeleagă mai bine varietatea lexicului limbii române. 

 

 

 

24. DICŢIONAR român-francez şi francez-român. – Ch.: 

Ghianăia, 2007. – 692 p. 

 

Peste 70 000 de cuvinte-titlu şi mai bine de 140 000 

de îmbinări, printre care cuvinte din lexicul de bază, 

limbaj familiar, cât şi termeni uzuali din tehnică, biologie, 

chimie,  stau la baza acestui volum. 

La sfârşitul dicţionarului vi se propune o gramatică 

succintă a limbii franceze cu tabela conjugării verbelor 

neregulate şi o listă a ţărilor şi continentelor cu adjective 

derivate din ele. 

 

25. LAZĂR, Oana. Rezumate la limba şi literatura 

română: pentru BAC: concepte operaţionale şi funcţionale 

/ Oana Lazăr. – Ch.: Teo-Educaţional, 2008. – 96 p. 

 

Îndrumarul include o scurtă recapitulare a 

următoarelor teme: Opera literară, Genurile literare, 

Curentele literare, Personajele literare, Compunerea cu 

caracter publicistic şi de utilitate socială. 
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26. MIREA, Doiniţa. Dicţionar de antonime / Doiniţa 

Mirea. – Constanţa: Steaua Nordului, 2008. – 304 p. 

 

Dicţionarul conţine atât cuvinte uzuale, cât şi cuvinte 

pătrunse recent în limba română şi mai puţin cunoscute de 

vorbitori. 

 

 

 

27. MOCANU, Dragoş. Dicţionar de sinonime / Dragoş 

Mocanu. – Constanţa: Steaua Nordului, 2008. – 461 p. 

 

 

 

 

 

 

 

28. NICOARĂ, Aura. Limba şi literatura română: teste de 

evaluare pentru gimnaziu / Aura Nicoară, Anca Sava. – 

Galaţi: Pax Aura Mundi, 2007. – 72 p. 

 

Cele 36 de teste de evaluare constituie un material 

foarte bun de lucru pentru recapitulările finale şi testările 

iniţiale. 

 

 

29. NICOLESCU, Ecaterina. Dicţionar explicativ şcolar / 

Ecaterina Nicolescu. – Constanţa: Steaua Nordului, 2008. 

– 733 p. 

 

Aproximativ 13 000 de cuvinte dintr-o multitudine de 

domenii – lingvistică, istorie, geografie, ştiinţele naturii, 

informatică, matematică – alcătuiesc conţinutul acestei 

opere lexicografice. 

 

30. PAPUC, Eugenia. Ghid de conversaţie român-englez-

rus / Eugenia Papuc, Cezaria Vasilache. – Ch.: Epigraf, 

2008. – 192 p. 

 

Acest ghid de conversaţie propune expresii uzuale şi 

situaţii de comunicare din viaţa cotidiană. Cuprinde o 

serie de întrebări şi răspunsuri adecvate situaţiilor de 

comunicare: în oraş, în stradă, la medic, în muzeu etc. 



 15 

Rubrica „Verbul în expresii” şi Tabelul de conjugare 

a unor verbe neregulate vin să completeze cunoştinţele în 

materie de comunicare. 

 

31. PORUMB, Tatiana. Ghid de conversaţie român-

italian-rus / Tatiana  Porumb, Cezaria Vasilache. – Ch.: 

Epigraf, 2008. – 184 p. 

 

Lucrarea vine să întregească cunoştinţele celor 

interesaţi în studierea limbilor respective. 

 

 

 

LIMBI STRĂINE 

 

32. BUDUŞAN, Valeria. Dicţionar francez-român, 

român-francez: (cu un minighid de conversaţie) / Valeria 

Buduşan, Clara Esztergár; coord.: Gheorghe Haş. – Ed. 

rev. şi compl. – Ch.: Ştiinţa, 2008. – 620 p. – (Dicţionare 

şcolare). 

 

Dicţionarul include circa 25 000 de termeni şi un 

minighid de conversaţie care asigură însuşirea 

cunoştinţelor necesare pentru a vorbi şi a scrie corect în 

limba franceză. 

 

33. GOGU, Tamara. English lexicology in practice / 

Tamara Gogu. – Ch.: Garamond-Studio SRL, 2008. – 76 

p. 

 

Materialul în carte este aranjat în zece capitole şi 

expune o bună parte a temelor din gramatica limbii 

engleze: structura morfologică a cuvintelor, tipuri 

principale ale formării cuvintelor, relaţii lexico-semantice 

ale cuvintelor etc. 

 

PAPUC, Eugenia. Ghid de conversaţie român-englez-rus. 

 

Vezi: Limba română. 

 

PORUMB, Tatiana. Ghid de conversaţie român-italian-rus. 

 

 Vezi: Limba română. 
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LITERATURA ROMÂNĂ 

Folclor 

 

34. ISPIRESCU, Petre. Legende sau basmele românilor / 

Petre Ispirescu. – Ch.: Cartier, 2008. – 592 p. – (Cartier 

popular clasic ). 

 

Culegerea cuprinde legende sau basmele românilor, 

ghicitori, proverbe, snoave şi glume adunate de 

folcloristul şi prozatorul român Petre Ispirescu. 

 

 

 

35. PROVERBE, strigături, ghicitori. – Constanţa: 

Steaua Nordului, [2008 ?]. – 127 p. 

 

Cartea adună în paginile ei o comoară de folclor 

românesc – expresii, proverbe, zicători, strigături, care de 

care mai ingenioase, transmise prin viu grai. 

Toate proverbele şi ghicitorile sunt aranjate în ordine 

alfabetică. 

 

 

Literatura artistică 

 

36. AGÂRBICEANU, Ion. Fefeleaga / Ion Agârbiceanu; 

alcăt.: Constantin Mohanu-Lovişteanu; il.: Cristiana 

Călinescu-Fodor. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 234 p.: 

il. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

„Lumea satului ardelean, cu natura înconjurătoare şi 

lumea copilăriei privită în acest cadru constituie 

coordonatele de bază ale prozei scurte aparţinând lui 

Agârbiceanu.” 

Constantin Mohanu-Lovişteanu 

 

37. BUSUIOC, Aureliu. Singur în faţa dragostei: roman. 

Versuri /  Aureliu Busuioc; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: 

Cartea Moldovei, 2008. – 260 p. – (Colecţie pentru elevi, 

studenţi). 

 

Pe lângă romanul „Singur în faţa dragostei”, versuri 

lirice şi epigrame, volumul cuprinde referinţe critice 

despre activitatea literară a lui A. Busuioc, tabel 

cronologic şi bibliografie. 
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38. CREANGĂ, Ion. Scrieri: Amintiri din copilărie; 

Poveşti; Povestiri; Teatru; Corespondenţă; Rostiri; 

Zicători; Cuvinte / Ion Creangă; pref.: Mihai Cimpoi; 

selecţ.: Daniel Corbu. – Iaşi: Princeps Edit, 2008. – 419 p. 

– (Biblioteca Ion Creangă; nr. 1). 

 

 

 

 

 

39. CREANGĂ, Ion. Scrieri didactice / Ion Creangă; 

selecţ.: Daniel Corbu. – Iaşi: Princeps Edit, 2008. – 201 p. 

– (Biblioteca Ion Creangă; nr. 2). 

 

Volumul cuprinde scrierile didactice ale marelui 

povestitor, elaborate între anii 1868-1888: articole şi 

povestiri didactice, poezii originale, poezii culese şi 

stilizate. 

În sfârşitul culegerii se află un „Fragment de 

autobiografie”, un glosar şi Bibliografia Ion Creangă. 

 

 

 

40. DONICI, Alexandru. Fabule / Alexandru Donici. – 

Iaşi: Nasticor; Ch.: Vector, 2008. –144 p. 

 

În afară de fabule, cartea conţine şi un studiu critic 

despre viaţa şi activitatea literară a lui A. Donici – 

„Închinare vestitului fabular”. 

 

 

 

 

41. DONICI, Alexandru. Traduceri; Epigrame / 

Alexandru Donici. – Iaşi: Nasticor; Ch.: Vector, 2008. – 

144 p. 

 

Cartea înmănunchează traduceri din A. Puşkin, M. 

Lermontov, A. Veltman, satire, ode, fabule, epigrame din 

Antioh Cantemir. 
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42. GÂRLEANU, Emil. Din lumea celor care nu cuvântă 

/ Emil Gârleanu; il.: Ioana Bodnar. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 123 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 

 

„Stilul acestor schiţe are un farmec deosebit, este un stil 

plin de poezie, bogat în metafore, alegorii, comparaţii şi 

imagini pitoreşti, de o cuceritoare expresivitate.” 

Teodor Vârgolici 

 

43. MENIUC, George. Delfinul: povestiri / George 

Meniuc; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 

2008. – 200 p.: il. – (Colecţie pentru elevi, studenţi). 

 

În cartea prozatorului, poetului, eseistului George 

Meniuc au intrat cele mai cunoscute povestiri şi nuvele: 

„Caloian”, „Delfinul”, „Ultimul vagon”, „Marea neagră”, 

„Scripca prietenului meu” ş.a. 

Reperele critice şi datele biografice încheie această 

culegere. 

 

44. PROHIN, Victor. S-a copt frunza: roman. Nuvele / 

Victor Prohin; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea 

Moldovei, 2008. – 176 p. – (Colecţie pentru elevi, 

studenţi). 

 

Pe lângă romanul „S-a copt frunza” şi nuvelele „Puii 

de cuc”, „Elizabet”, „Fără privighetori şi principese”, 

„Ascultând ploaia”, „Pomul lui Arsenie”, volumul 

cuprinde referinţe critice, date biografice ale scriitorului şi 

o bibliografie. 

 

                               45. SADOVEANU, Mihail. Neamul Şoimăreştilor / Mihail 

Sadoveanu; il.: Alexei Colâbneac. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 232 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 

 

                                      „Carte cu o acţiune captivantă şi conflict bine 

închegat, „Neamul Şoimăreştilor” va rămâne încă multă 

vreme unul dintre cele mai realizate romane istorice ale 

literaturii noastre.” 

Constantin Mohanu 
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                                46. SLAVICI, Ioan. Floriţa din Codru / Ioan Slavici; pref. 

şi n.: Constantin Mohanu-Lovişteanu, il.: Lilia Popa. – 

Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 148 p.: il. – (Biblioteca 

pentru toţi copiii). 

 

Remarcabil nuvelist Ioan Slavici a fost şi un excelent 

povestitor. 

Volumul include cele mai cunoscute poveşti – „Zâna-

Zorilor”, „Floriţa din Codru”, „Limir-Împărat”, „Spaima 

zmeilor” ş.a. 

 

                               47. SUCEVEANU, Arcadie. Arca dies: versuri / Arcadie 

Suceveanu; il.: Eudochia Zavtur. – Ch.: Cartea Moldovei, 

2008. – 280 p. – (Colecţie pentru elevi, studenţi). 

 

                                      Pe lângă opera poetică a lui Arcadie Suceveanu din 

diferite culegeri („Mă cheamă cuvintele”, „Ţărmul de 

echilibru”, „Mesaje la sfârşit de mileniu”, „Arhivele 

Golgotei”, „Eterna Danemarcă” ş.a.), acest volum de 

versuri cuprinde şi date biografice ale poetului, referinţe 

critice şi bibliografie. 

 

 

Critică şi teorie literară. 

Viaţa şi activitatea scriitorilor 

   

 48. BOUTIÈRE, Jean. Viaţa şi opera lui Ion Creangă / 

Jean Boutière; pref.: Mihai Cimpoi; trad.: Daniel Corbu. – 

Iaşi: Princeps Edit, 2008. – 361 p. – (Biblioteca Ion 

Creangă; nr. 5). 

 

 

 

 

 

 49. FIRAN, Florea. Portrete literare / Florea Firan. – 

Craiova: Scrisul Românesc, 2007. – 197 p. 

 

         Cartea include portretele literare ale scriitorilor 

români: Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Marin Sorescu, 

Gib I. Mihăescu, Al. Macedonschi, Dumitru Radu 

Popescu, Eugen Ionescu etc. 

 

 



 20 

 50. GHID de descrieri poetice: 1580 de modele literare, 10 

teme, 160 de noţiuni / selecţ.: Ala Bujor. – Ch.: Epigraf, 

2008. – 176 p. 

 

        Ghidul vă propune o gamă largă de descrieri, selectate 

din literatura română şi universală, grupate în zece mari 

compartimente: Anotimpurile; Fauna; Flora; Fenomene 

ale naturii; Lumea din jur; Momente ale zilei; Portretul; 

Stări, percepţii, sentimente; Valori spirituale; Ocupaţii; 

Varia. 

Modelele descriptive conţin diverse procedee stilistice: epitete, 

comparaţii, metafore, personificări, perifraze. 

 

51. IBRĂILEANU, Garabet. Homer al nostru / Garabet 

Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu; pref.: Mihai 

Cimpoi. – Iaşi: Princeps Edit, 2008. – 149 p. – (Biblioteca 

Ion Creangă, nr. 4). 

 

Volumul cuprinde studii critice scrise de Garabet 

Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu despre marele 

povestitor Ion Creangă.  

 

LAZĂR, Oana. Rezumate la limba şi literatura română: pentru BAC: 

concepte operaţionale şi funcţionale. 

 

Vezi: Limba română. 

 

MARIN, Mariana. Testarea naţională la limba şi literatura română. 

 

Vezi: Limba română. 

 

52. MORARIU, Leca. Ion Creangă: studii şi note critice / 

Leca Morariu; pref.: Mihai Cimpoi; selecţ.: Liviu Papuc. – 

Iaşi: Princeps Edit, 2008. – 300 p. – (Biblioteca Ion 

Creangă; nr. 3). 

 

 

 

 

 

 

NICOARĂ, Aura. Limba şi literatura română: teste de evaluare pentru 

gimnaziu.  

 

Vezi: Limba română. 
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53. POP, Silvia. Ion Agârbiceanu: 1882-2007: [album 

omagial] / Silvia Pop, Daniel Voina. – Blaj: Astra, 2007. – 

54 p.: fotogr. 

 

Acest album omagial este dedicat aniversării a 125 

de ani de la naşterea scriitorului Ion Agârbiceanu. 

Cititorului îi este oferit un material preţios, ordonat după 

criterii tematice şi cronologice, care oglindeşte viaţa şi 

activitatea literară a scriitorului.  

 

54. SAVCA, Elena. Elemente de teorie literară / Elena 

Savca. – Ch.: [s.n.], 2008. – 100 p. 

 

În această lucrare s-a urmărit abordarea unor 

probleme de teorie literară: limbajul textului poetic, 

figurile de stil şi clasificarea lor, elementele de 

versificaţie. Materialul expus ilustrează de asemenea 

modul în care ar putea fi realizat comentariul unor figuri 

de stil. 

 

 

LITERATURA UNIVERSALĂ 

Folclor 

  

55. CÂNTECUL Nibelungilor / repov.: Alexandrina 

Brânduşoiu. – Bucureşti: Piccolino, 2006. – 32 p.: il. – 

(Raftul Citilino; nr. 5). 

 

Ce-şi povesteau oamenii odinioară şi despre ce 

cântau poeţii? Despre fapte de vitejie, regi, cavaleri loiali, 

frumuseţe, dragoste şi credinţă. „Cântecul Nibelungilor” 

este o epopee în care germanicii i-au cântat pe Crimhilda 

şi Sigfrid şi dragostea lor mai puternică decât timpul. 

 

 

56. DEDAL şi Icar, legenda zborului înfrânt / repov.: 

Alexandrina Brânduşoiu. – Bucureşti: Piccolino, 2006. – 

32 p.: il. – (Raftul Citilino; nr. 3). 

 

Povestea primului zbor al omului, repovestită în 

această carte, ne relatează despre curaj, creaţie şi 

responsabilitate. 

Vei afla ce trebuie de făcut pentru ca aripile omului, 

care sunt ştiinţele şi artele sale, să-l înalţe cu adevărat în 

zbor. 
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57. GHILGAMEŞ / repov.: Alexandrina Brânduşoiu. – 

Bucureşti: Piccolino, 2006. – 32 p.: il. – (Raftul Citilino; 

nr. 1). 

 

„Ghilgameş” este prima legendă a omenirii. Bucură-

te acum de ea şi cunoaşte-i pe Ghilgameş şi Enkidu, 

primii prieteni! 

 

 

 

58. OEDIP şi Sfinxul, legenda cunoaşterii / repov.: 

Alexandrina Brânduşoiu. – Bucureşti: Piccolino, 2006. – 

32 p.: il. – (Raftul Citilino; nr. 6). 

 

„Oedip şi Sfinxul” este mitul grecesc despre 

cunoaştere şi adevărata înţelepciune. Din această poveste 

vei afla despre înfăţişarea pe care vechii greci o atribuiau 

înţelepciunii şi care este răspunsul la cea mai celebră 

ghicitoare. 

 

59. PROMETEU, legenda omului / repov.: Alexandrina 

Brânduşoiu. – Bucureşti: Piccolino, 2006. – 32 p.: il. – 

(Raftul Citilino; nr. 2). 

 

Cum a apărut omul pe lume? De ce este el diferit de 

toate celelalte vieţuitoare? Care este rostul omului? Care 

este cauza răului în lume? Acestea sunt întrebările omului 

dintotdeauna. Mitologia greacă a ţesut pe marginea lor o 

poveste cu adevărat fascinantă, care a dat naştere 

celebrului mit al lui Prometeu. 

 

60. PROVERBELE lumii / alcăt.: Valentin Sângereanu, 

junior. – Ch.: Pontos, 2008. – 108 p. 

 

Sub coperta acestei cărţi sunt adunate proverbele mai 

multor popoare ale lumii, care exprimă adevăruri general-

umane şi se referă la educaţie, morală, calităţi şi defecte 

ale oamenilor. Proverbele sunt aranjate în ordine 

alfabetică. 
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61. RUBINSTEIN, Rebecca. Miturile Egiptului antic / 

Rebecca Rubinstein; trad.: Valentin Mândâcanu. – Ch.: 

ARC, 2008. – 128 p. 

 

Volumul cuprinde cele mai frumoase mituri şi 

poveşti ale Egiptului antic şi ale străvechiului Babilon. 

Pe lângă miturile despre facerea lumii, despre zeii Osiris, 

Ra şi Isis cea înţeleaptă, despre eroicele isprăvi ale lui 

Ghilgameş, vei citi aici şi despre cea mai veche bibliotecă 

din lume – biblioteca regelui asirian Assurbanipal. 

 

SAVENKOVA, L. B. My v zerkale poslovic: kniga dlâ čteniâ dlâ učaŝihsâ 

starših klassov obŝeobrazovatel’nyh škol. 

 

Vezi: Literatura universală. 

                 Critică şi teorie literară. 

                 Viaţa şi activitatea scriitorilor. 

 

 

Literatura artistică 

 

62. APULEIUS. Metamorfoze sau Măgarul de aur / 

Apuleius; repov.: Alexandrina Brânduşoiu. – Bucureşti: 

Piccolino, 2006. – 32 p.: il. – (Raftul Citilino; nr. 9). 

 

Această carte este o repovestire după unul dintre cele 

mai celebre romane ale antichităţii. Cunoaşte-i pe Psyche 

şi Amor şi lasă-te fascinat de minunata poveste în care 

sufletul (psyche) întâlneşte dragostea (amor), o poveste ca 

nici una alta! 

 

63. BARRIE, J. M. Peter Pan şi Wendy / J. M. Barrie; 

trad.: Ovidiu Constantinescu, Andrei Bantaş; il.: F. 

Bedford. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 117 p.: il. – 

(Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

„ …Generozitatea, cu care scriitorul şi-a cheltuit 

toată zestrea sa sufletească – lirismul, fantezia, ironia 

blândă, puterea de colorist al naturii – în slujba acestui 

crez: să convingă de farmecul copilăriei eterne, a fost 

răsplătită pe măsură.” 

Eugen B. Marian 
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64. DEFOE, Daniel. Viaţa şi nemaipomenitele aventuri 

ale lui Robinson Crusoe / Daniel Defoe; trad.: Petru 

Comarnescu; il.: Jean Grandville. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 269 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 

 

„ …Defoe a crezut în bunătatea inimii omeneşti, în 

puterile omului, care şi însingurat încă poate să-şi 

dovedească omenia şi civilizaţia…” 

Petru Comarnescu 

 

 

65. HAUFF, Wilhelm. Basme / Wilhelm Hauff; trad.: 

Irina Vlad; il.: Sergiu Pascaru. – Ch.: Prut Internaţional, 

2008. – 345 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

„Pentru Hauff lucrul cel mai însemnat era 

convingerea că poate deschide larg porţile imaginaţiei 

cititorilor şi poate face să trăiască bucuria sa de viaţă…” 

 

Eugen B. Marian 

 

 

66. LONDON, Jack. Colţ Alb / Jack London; trad.: 

Mircea Alexandrescu, Marius Măgureanu; il.: Anatoli 

Smâşleaev. – Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 225 p.: il. – 

(Biblioteca pentru toţi copiii). 

 

„Cunoscut în toată lumea, Jack London este unul 

dintre cei mai îndrăgiţi autori americani, către el 

îndreptându-se publicul cititor adolescentin, căruia 

scriitorul îi satisface nevoia de descătuşare şi de afirmare 

a forţelor interioare.” 

Ana Bantoş 

 

 

67. MALOT, Hector. Singur pe lume / Hector Malot; 

trad.: Anda Boldur; il.: Sergiu Pascaru. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 242 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 
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68. SCOTT, Walter. Ivanhoe / Walter Scott; trad.: Petre 

Solomon; il.: Vladimir Cravcenco. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 546 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 

 

„Ivanhoe” este primul roman a cărui acţiune se 

desfăşoară în timpul celei de-a treia cruciade, sub domnia 

lui Richard Inimă-de-Leu. Calităţile sale sunt: un stil în 

care subtilul se alătură dinamicului, şi – cu uşoare 

concesii – vigoarea, misterul, suspansul se aliază în chip 

fericit.” 

Eugen B. Marian 

 

69. TWAIN, Mark. Aventurile lui Huckleberry Finn / 

Mark Twain; trad.: Petre Solomon; il.: Serghei Samsonov. 

– Ch.: Prut Internaţional, 2008. – 328 p.: il. – (Biblioteca 

pentru toţi copiii). 

 

„Fireşte, „Aventurile…” presupun, ca şi cum 

predestinat, un suflu romantic, de altfel, ca şi însăşi 

copilăria, corifeul ei, Huck Finn, fiind chipul ce emană 

naturaleţe (…), dragoste de libertate şi adevăr, toate 

exprimate printr-un limbaj adecvat mentalităţii 

preadolescentine.” 

Leo Butnaru 

 

70. TWAIN, Mark. Prinţ şi cerşetor / Mark Twain; trad.: 

Eugen B. Marian; il.: Alexei Colâbneac. – Ch.: Prut 

Internaţional, 2008. – 243 p.: il. – (Biblioteca pentru toţi 

copiii). 

 

„Intervertirea de roluri, crearea de situaţii inversate, 

„anormale”, „învestirea” cerşetorului cu rang princiar şi a 

regelui adevărat cu acela de vagabond şi cerşetor impun – 

prin însăşi această „încurcătură” de vodevil – un comic 

savuros, dar îmbibat cu sensuri dramatice şi tragice.” 

 

Mihai Cimpoi 
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Critică şi teorie literară. 

Viaţa şi activitatea scriitorilor 

 

71. Â POZNAÛ mir. Russkaâ literatura: detskaâ 

ènciklopediâ / sost.: M.V. Lahtina; hudož.: G. N. Sokolov. 

– M.: AST; Astrel’, 2006. – 398 p.: il. 

 

Книга посвящена судьбам и произведениям 

русских писателей и поэтов. 

В разделах «Сказки и сказочники», «Мир 

детства», «О природе животных», «Исторические 

страницы», «Путешествия, приключения и 

фантастика», «Писатель в зеркале литературы», 

«Философские страницы» рассказывается не только о 

произведениях, вошедших в школьную программу, но 

и дополнительно расширяется кругозор читателей. 

 

72. SAVENKOVA, L. B. My v zerkale poslovic: kniga 

dlâ čteniâ učaŝihsâ starših klassov obŝeobrazovatel’nyh 

škol / L. B. Savenkova. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2006. 

– 125 p. – (Biblioteka škol’nika). 

 

В книге рассказывается о путях и источниках 

возникновения пословиц и поговорок, описываются 

отдельные тематические группы пословиц: о семье, о 

труде, о временах года и т. д. 

В текст первого раздела включены задания творческого характера, 

предназначенные для самостоятельного выполнения. Второй раздел 

содержит ответы на эти задания. 

 

 

GEOGRAFIE 

 

73. ATLAS Geografic şcolar: clasele 5-9 / red.: Anatol 

Eremia. – Ch.: Iulian, 2008. – 96 p.: il. 

 

Cartea cuprinde hărţi geografice, tabele şi informaţii 

necesare la următoarele teme: Geografia generală, 

Geografia continentelor şi a oceanelor, Geografia fizică şi 

socio-economică a Republicii Moldova. 
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74. AXÎNTI, Sergiu. Geografie: modele de teste pentru 

clasa a IX-a / Sergiu Axînti. – Ch.: Lyceum, 2008. – 52 p. 

 

Testele incluse în această lucrare acoperă o bună 

parte a temelor de geografie studiate în gimnaziu. 

Efectuarea testelor vă asigură o bună pregătire pentru 

examenele naţionale de absolvire a gimnaziului. 

 

 

 

75. CALENDA, Ana. Geografičeskij slovar’- spravočnik: 

dlâ učaŝihsâ gimnazij, liceev i kolledžej / Ana Calenda, 

Valentin Colţa, Ecaterina Medvedeva. – Ch.: Labirint, 

2008. – 56 p. 

 

Словарь-справочник включает: географические 

понятия, справочные данные об основных 

международных организациях и странах-экспортеров, 

справочные материалы по общей физической 

географии. 

 

 

ISTORIA MOLDOVEI 

 

76. EŞANU, Valentina. Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea – 

părinţii lui Ştefan cel Mare şi Sfânt / Valentina Eşanu, 

Andrei Eşanu. – Ch.: Prut Internaţional, 2007. – 156 p. – 

(Din negura de vremi…). 

 

Studiul are patru părţi. Prima parte este consacrată lui 

Bogdan al II-lea şi cuprinde o serie de aspecte privind 

originea şi familia sa, condiţiile urcării în scaunul 

domnesc, activitatea în anii de domnie. 

A doua parte a lucrării este dedicată mamei lui Ştefan cel Mare – Maria-

Oltea. 

În cel de-al treilea compartiment sunt prezentate acţiunile lui Ştefan cel 

Mare întru înveşnicirea memoriei părinţilor săi. 

Cea de a patra parte a lucrării conţine o serie de documente interne şi 

externe din sec. al XV-lea privind ascendenţa şi domnia lui Bogdan al II-lea. 

 

 

SADOVEANU, Mihail. Neamul Şoimăreştilor. 

 

       Vezi: Literatura română. 

                Literatura artistică. 
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 77. ŞLAPAC, Mariana. Cetăţi din Ţara Moldovei: mică 

enciclopedie ilustrată / Mariana Şlapac; il.: Vladimir 

Melnic. – Ch.: ARC, 2008. – 56 p.: il. – (Enciclopediile 

ARC). 

 

Cititorul curios va găsi în paginile volumului cele 

mai ample şi mai variate informaţii privind vechile 

fortificaţii: când şi cum se construia o cetate, care erau 

părţile ei componente, cum putea fi apărată şi, respectiv, 

cucerită o cetate, cum era viaţa cotidiană a apărătorilor 

unei asemenea construcţii. 

 

UNIUNEA Europeană: istorie, instituţii, politici. Republica Moldova în nouă 

arhitectură europeană. 

 

         Vezi: Istoria universală. 

 

 

ISTORIA UNIVERSALĂ 

 

RUBINSTEIN, Rebecca. Miturile Egiptului antic. 

 

         Vezi: Literatura universală. 

                   Folclor.     

 

78. UNIUNEA Europeană: istorie, instituţii, politici. 

Republica Moldova în nouă arhitectură europeană / 

coord.: Lilia Zabolotnaia. – Ch.: CEP USM, 2007. – 179 

p. 

 

Materialul în carte este aranjat în patru capitole: 1. 

De la continentul european la Uniunea Europeană (etapele 

de constituire şi afirmare a UE); 2. Legislaţia şi structura 

instituţională a UE; 3. Politicile Uniunii Europene 

(politica socială, industrială, energetică, culturală etc.); 4. 

Relaţiile politice dintre RM şi UE. 

Anexele de la sfârşitul cărţii includ diferite tabele, 

hărţi, documente, adrese ale instituţiilor europene. 
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79. VOSTOKOVA, E. Neizvestnaâ Afrika: ot drevnosti 

do naših dnej / E. Vostokova. – Rostov-na-Donu: Feniks, 

2005. – 256 p. – (Zolotoj fond). 

 

Глава 1 «Черный континент вчера и сегодня» 

рассказывает об истории, политике, природе Африки. 

Глава 2 «Здравствуй, Африка!» знакомит нас со 

странами «черного континента». 

Из главы 3 вы узнаете «какие они, коренные 

жители Африки». Глава 4 «Таинственная Африка» 

раскроет перед нами тайны и загадки одного из самых 

удивительных континентов на нашей земле. 

 

80. VOSTOKOVA, E. Otkroj dlâ sebâ Egipet  / E. 

Vostokova. – Rostov-na-Donu: Feniks, 2005. – 256 p. – 

(Klub putešestvennikov). 

 

Книга приглашает вас в увлекательное 

путешествие по Египту – стране пирамид, сфинксов и 

храмов фараонов. Вы узнаете о природе, культуре, 

городах и достопримечательностях этой страны. 
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INDEXURI AUXILIARE 

Index de nume 

 

 

Achiri, Ion 14,15 

Agârbiceanu, Ion 36 

Alexandrescu, Mircea 66 

Apuleius 62 

Axînti, Sergiu 74 

Axînti, Svetlana 74 

Bantaş, Andrei 63 

Barrie, J. M. 63 

Bălăşoiu, Tatiana 18 

Bedford, F. 63 

Bodnar, Ioana 42 

Boldur, Anda 67 

Boutière, Jean 48 

Braicov, Andrei 7 

Brânduşoiu, Alexandrina 55,56,57,58,59,62 

Buduşan, Valeria 32 

Bujor, Ala 50 

Busuioc, Aureliu 37 

Calenda, Ana 75 

Călinescu-Fodor, Cristiana 36 

Cimpoi, Mihai 38,48,51,52 

Cojocaru, Ion 9 

Colâbneac, Alexei 45,70 

Colţa, Valentin 75 

Comaniuc, Pavel 7 

Comarnescu, Petru 64 

Constantinescu, Ovidiu 63 

Constantinescu, Silvia 22 

Corbu, Daniel 38,39,48 

Costiuc, Lidia 16 

Cravcenco, Vladimir 68 

Crăcea, Elena 23 

Creangă, Ion 38,39 

Curtescu, Tamara 10,11 

Daniel, Mitropolit 21 

Dăncilă, Ioan 12 

Defoe, Daniel 64 

Donici, Alexandru 40,41 

Eremia, Anatol 73 
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Esztergár, Clara 32 

Eşanu, Andrei 76 

Eşanu, Valentina 76 

Firan, Florea 49 

Frolova, Galina 5 

Gârleanu, Emil 42 

Gogu, Tamara 33 

Grandville, Jean 64 

Guedj, Denis 13 

Harris, Nicholas 1 

Haş, Gheorghe 32 

Hauff, Wilhelm 65 

Iaşciuc, Inga 2 

Ibrăileanu, Garabet 51 

Iorga, Nicolae 51 

Ispirescu, Petre 34 

Kravčenko, T. Û. 20 

Lahtina, M. V. 71 

Lazăr, Oana 25 

London, Jack 66 

Lovinescu, Eugen 51 

Malot, Hector 67 

Mareş, Florin 18 

Marian, Eugen B. 70 

Marinciuc, Mihai 17 

Măgureanu, Marius 66 

Mândâcanu, Valentin 61 

Medvedeva, Ecaterina 75 

Melnic, Vladimir 77 

Meniuc, George 43 

Mirea, Doiniţa 26 

Mocanu, Dragoş 27 

Mohanu-Lovişteanu, Constantin 36,46 

Moloşniuc, Aliona 10 

Morariu, Leca 52 

Nicoară, Aura 28 

Nicolescu, Ecaterina 29 

Onofrei, Dorin 6 

Papuc, Eugenia 30 

Papuc, Liviu 52 

Pascaru, Sergiu 65,67 

Plămădeală, Zinaida 1 

Poenaru, Vasile 8 
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Pop, Silvia 53 

Popa, Lilia 46 
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