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PUBLICAŢII NOI INTRATE ÎN FONDUL BIBLIOTECII 
CĂRŢI 
 

_________________________________________________  Domeniul: ŞTIINŢĂ MILITARĂ 
 

  TUDORACHE, Paul – Studiu privind aplicarea puterii de luptă în 

cadrul operaţiei Inherent Resolve 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37353 (34 ex.) 

 

Descriere:  Studiul analizează aplicarea puterii de luptă, identificând 

acele provocări operaţionale întâlnite în contextul operaţiei Inherent 

Resolve (etapa decisivă Mosul) care pot genera un impact direct 

asupra strategiilor forţelor multinaţionale privind abordarea conflictelor viitoare. 

 

 KAPLAN, Robert D. – Revenirea lumii lui Marco Polo. Război, 

strategie şi interese americane în secolul XXI 
Editura Humanitas, 2019 

Cota: 37478 (1 ex.) 

 

Descriere:  La sfârşitul secolului al XIII-lea, Marco Polo şi-a început lunga 

călătorie din Veneţia spre China pe Drumul Mătăsii, reprezentând la 

vremea aceea o adevărată reţea comercială eclectică şi multiculturală 

care lega Europa de Asia. Astăzi, în secolul XXI, guvernul chinez a propus un Drum al 

Mătăsii pe uscat şi pe apă absolut similar celui din epoca lui Marco Polo. 

 

 MOORE, David T. – Critical Thinking and Intelligence Analysis. 

Occasional Paper Number Fourteen 

Editura National Defense Intelligence College, 2007 

Cota: 37480 (2 ex.) 

 

Descriere:  Pentru a fi cât mai eficienţi, analiştii au nevoie de un cadru 

global, reflectiv, pentru a adăuga un raţionament structurat gândirii 

solide şi intuitive. Gândirea critică oferă un astfel de cadru şi merge mai 

departe, influenţând pozitiv întregul proces de analiză a informaţiilor. 

 

 SUN TZU – The Art of War 
Editura Harper Collins Publishing, 2013 

Cota: 37505 (3 ex.) 

 

Descriere:  Cu douazeci şi cinci de secole în urmă, în China, Sun Tzu a 

scris primul tratat de artă a războiului. Este un tratat despre strategie, un 

text clasic de gândire politică şi un curs rapid dar eficient pentru 

antrenarea inteligenţei oricui, dar mai ales a celor care aspiră la poziţia de lider. 

Această filozofie continuă să fie aplicată în toată lumea în mediile corporative şi de 

afaceri. 
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 ASHDOWN, Paddy; YOUNG, S – Game of Spies: the Secret Agent, 

the Traitor and the Nazi 
Editura William Collins, 2016 

Cota: 37506 (3 ex.) 

 

Descriere:  Povestea se concentrează pe acţiunile a trei bărbaţi: unul 

britanic, unul francez şi unul german. Acest letal triunghi de spioni a 

acţionat la Bordeaux între 1942 şi 1944, într-o atmosferă de colaborare, trădare şi 

asasinat. 

 

 OAKLEY, Jacob G. – Waging Cyber War. Tchnical Challenges and 

Operational Constraints 

Editura Apress, 2019 

Cota: 37525 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această carte abordează lacunele de cunoaştere şi 

concepţiile greşite legate de implementarea unei strategii de război 

cibernetic şi de desfăşurare a unui război cibernetic, despre ceea ce este necesar din 

punct de vedere tehnic pentru a duce un astfel de război. 

 

 WHYTE, C.; THRALL, T.; MAZANEC, B. M. (editori) – Information 

Warefare in the Age of Cyber Conflict 
Editura Routledge, 2021 

Cota: 37554 (5 ex.) 

 

Descriere:  Această carte examinează forma, sursele şi pericolele 

războiului informaţional (IW) prin prisma părţilor interesate militare, 

diplomatice şi civile. Războiul cibernetic şi războiul informaţional sunt diferite, chiar dacă 

ambele se referă la informaţii, în forma lor digitalizată şi operaţionalizată. 
 

 NOVAKY, Niklas I. M. – European Union Military Operations. A 

Collective Action Perspective 

Editura Routledge, 2018 

Cota: 37556 (5 ex.) 

 

Descriere:  Această carte oferă un studiu aprofundat cu privire la 

desfăşurarea operaţiunilor militare în cadrul politicii comune de 

securitate şi apărare a Uniunii Europene (PESA / PSAC. În timp ce studiile 

existente sunt fie descriptive, fie concentrate pe un singur nivel de analiză, această 

carte încorporează factori din trei niveluri diferite de analiză pentru a explica 

desfăşurarea operaţiunilor militare PESA. 
 

 FINGAR, Thomas – Reducing Uncertainty. Intelligence Analysis 

and National Security 

Editura Stanford University Press, 2011 

Cota: 37557 (3 ex.) 

 

Descriere:  Guvernul SUA cheltuie miliarde de dolari în fiecare an pentru 

a reduce incertitudinea: pentru a monitoriza şi prognoza totul, de la 
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vreme la răspândirea bolilor. Cu alte cuvinte, cheltuim o grămadă de bani pentru a 

anticipa problemele, a identifica oportunităţi şi a evita greşelile. 
 

 TUCKER, David – The End of Intelligence. Espionage and State 

Power in the Information Age 

Editura Stanford University Press, 2014 

Cota: 37558 (2 ex.) 

 

Descriere: Examinând spionajul, contraspionajul şi acţiunea sub 

acoperire, cartea susţine că revoluţia informaţională creşte puterea 

statelor faţă de actorii nestatali şi ameninţă intimitatea mai mult decât 

secretul. Sunt criticate afirmaţiile că revoluţia informaţională recentă a slăbit statul, a 

revoluţionat războiul şi a schimbat echilibrul puterii între state şi actori non-statali. 

 

 ________________________________________________________   Domeniul: MANAGEMENT 
 

 SINISI, Crenguţa-Ileana – Integrarea managementului calităṭii, 

strategiei ṣi inovării în spaṭiul economic 

Editura Economică, 2020 

Cota: 37441 (5 ex.) 

 

Descriere:  Pentru succesul unei certificări, aplicarea în practică a tuturor 

procedurilor şi metodelor descrise în manualul calităţii şi în celelalte 

documente este hotărâtoare. Utilizarea lor consecventă în activitatea de zi cu zi este 

cheia succesului şi modalitatea prin care sistemul de managementul calităţii îşi poate 

demonstra utilitatea. 

 

 SALEH, Yunus D. – Crisis management: the art of success and 

failure. 30 case studies in business and politics 

Editura Mill City Press, 2016 

Cota: 37504 (2 ex.) 

 

Descriere:  Managementul crizelor: arta succesului şi eşecului se 

concentrează pe diferite tipuri de crize, simptome şi modele care 

ameninţă în mod recurent mediile de afaceri şi politice. Cartea prezintă 30 de studii de 

caz care oferă analize şi abordări teoretice care explorează atât exemple de succes 

cât şi nereuşite de management în mijlocul crizei. 

 

 COBB, Neil; DEVINE, Charlie – Writing business bids and 

proposals for dummies 

Editura John Wiley, 2016 

Cota: 37511 (1 ex.) 

 

Descriere:  Cartea cuprinde cunoştinţele şi abilităţile acumulate de 

autori. Veţi afla cum să învăţaţi ceea ce ştiu aceşti profesionişti şi să 

aplicaţi propriei afaceri pentru a îmbunătăţi modul în care puteţi să atrageţi clienţi  noi şi 

să comunicaţi cu cei existenţi! 
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 KRAUSE, Hans-Ulrich; ARORA, Dayanand – Key Performance 

Indicators for Sustainable Management 
Editura DeGruyter, 2020 

Cota: 37515 (3 ex.) 

 

Descriere:  Cartea este o contribuţie majoră la realizarea creşterii 

durabile ca un avantaj competitiv. De asemenea, subliniază importanţa 

acceptării sociale şi a impactului asupra mediului al activităţii 

comerciale. Indicatorii cheie de performanţă (KPI) au devenit un instrument obişnuit şi 

util pentru măsurarea performanţei afacerii peste tot. 

 

 WIRTZ, Bernd W. – Business Model Management: design, process, 

instruments (ediţia a 2-a) 

Editura Springer, 2020 

Cota: 37517 (2 ex.) 

 

Descriere:  Managementul modelului de afaceri este o lectură 

informativă şi utilă, atât pentru studenţii în administrarea afacerilor ca 

manual, cât şi pentru strategii cu experienţă şi factorii de decizie din companie, ca un 

compendiu practic bogat în exemple. Nu în ultimul rând, numeroasele studii de caz clar 

analizate ale companiilor din diferite industrii contribuie la această relevanţă practică. 

 

 MACHADO, Carolina; DAVIM, Paulo J. – Management Science: 

foundations and innovations 

Editura Springer, 2019 

Cota: 37524 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această carte prezintă abilităţile necesare în cariera de 

afaceri şi management. Instrumentele de management furnizate pot fi 

foarte utile atât pentru începători în studiul domeniului de management, cât şi pentru 

cei care urmăresc o carieră managerială în diferite tipuri de organizaţii. 

 

 BETTIOL, Marco; DI MARIA, Eleonora; MICELLI, Stefano – Knowledge 

Management and Industry 4.0. New Paradigms for Value Creation 

Editura Springer, 2020 

Cota: 37526 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea prezintă oportunităţile şi provocările gestionării 

cunoştinţelor în noua realitate a industriei 4.0. Abordând schimbările în 

crearea de valoare datorită dezvoltării tehnologiilor digitale aplicate 

producţiei, include contribuţii teoretice şi empirice cu privire la modul în care tehnologiile 

din industria 4.0 permit firmelor să creeze şi să exploateze cunoştinţe. 

 

 PALLANTE, Martin D. – Creating Sustainable Customer Value: the 

Positive Power of Strategic Management 
Editura Author House, 2010 

Cota: 37539 (2 ex.) 
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Descriere:  Dacă doriţi să simplificaţi procesul de planificare şi să creaţi un plan strategic 

fiscal care să fie un document viu, eficient şi elementul central al activităţilor dvs. 

Comerciale, consultaţi această carte, scrisă într-un stil uşor de înţeles care 

îmbunătăţeşte capacitatea cititorilor de a stăpâni subiectul. 

 

 CHRISTOPHER, William F.; THOR, Carl G. – Twelve keys to 

sustainable company success 

Apariţie 2010 

Cota: 37553 (3 ex.) 

 

Descriere:  Douăsprezece chei ale succesului durabil este o carte 

extrem de aplicabilă, care prezintă factorii cheie ai unei companii de 

succes, obligatorie pentru companiile de orice dimensiune care doresc să obţină şi să 

susţină succesul pe termen lung.  

 

__________________________________________  Domeniul: FINANŢE-CONTABILITATE  
 

 DOBROTĂ, Ecaterina-Milica (coord.); PÂRVU, Dumitru-Viorel 

(coord.) – Achiziţii publice: idei noi, practici vechi 
Editura Universitară, 2020 

Cota: 37415 (20 ex.) 

 

Descriere:  Achiziţiile publice reprezintă o problemă complexă, acestea 

fiind parte din contribuţiile esenţiale, la nivel naţional, de punere în 

aplicare a principiului privind libera circulaţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor, ce stă la 

baza Tratatelor privind funcţionarea Uniunii Europene. 
 

 DĂNESCU, Tatiana; PROZAN, Mihaela – Auditul intern. Interferenṭe 

între teorie și practică 

Editura Economică, 2020 

Cota: 37442 (20 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea prezintă într-o manieră pragmatică atât cadrul 

metodologic, cât şi instrumentarul auditului intern. Este descrisă teoretic 

metoda de realizare a auditului intern prin prisma misiunilor de asigurare şi a celor de 

consiliere, comparativ în cadrul entităţilor economice şi a celor publice. 
 

______________________________________________________   Domeniul: ECONOMIE 
 

 SCARLAT, Emil; CHIRIȚĂ, Nora – Bazele ciberneticii economice 
(ediţia a 3-a) 

Editura Economică, 2020 

Cota: 37413 (5 ex.) 

 

 

 

 JIANU, Ionuţ – Moderarea inegalităților de venit: schimbarea în economie 

Editura Economică, 2020 

Cota: 37414 (5 ex.) 
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Descriere:  Cartea furnizează un cadru de moderare a inegalităților de 

venit care îmbină noţiuni ale teoriei economice mainstream, bunele 

practici utilizate de către alte state membre şi orientările furnizate de 

organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu, evidenţiind 

acele măsuri care sunt favorabile unui nivel suportabil social al 

inegalităţii veniturilor. 

 

 NEGREA, Adrian – Eficientizarea comerṭului exterior al României 

Editura Economică, 2014 

Cota: 37440 (3 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea surprinde elementele esenţiale în determinarea 

factorilor care contribuie la crearea deficitelor, dar şi a posibililor poli 

competitivi care necesită investiţii, astfel încât exportul să se transforme 

în motorul dezvoltării economiei naţionale. 

 

 ANGHELACHE, Constantin; ANGHEL, Mădălina G.; IACOB, Ştefan V. 

– Statistică teoretică și economică: concepte și studii de caz 

Editura Economică, 2020 

Cota: 37443 (5 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea acoperă tematica statisticii teoretice şi economice 

şi se bazează pe o bibliografie amplă din literatura de specialitate. 

 

 ROSS, Alec – Industriile viitorului: omul și evoluția economiei în 

era digitală 

Editura Corint, 2020  

Cota: 37469 (2 ex.) 

 

Descriere:  În urmă cu 60 de ani, nimeni nu ar fi putut descrie efectele pe 

care globalizarea urma să le aibă asupra întregii lumi. În urmă cu 20 de 

ani, nimeni nu ar fi putut să spună ce efecte aveau să producă internetul şi digitalizarea 

asupra societăţilor omeneşti. În lucrarea de faţă sunt analizate domeniile care vor 

determina schimbări în economiile şi societăţile noastre în următorii 20 de ani. 

 

 WEBSTER, Ken – The Circular Economy: a wealth of flows (ediţia a 

2-a) 

Editura Ken Webster, 2017 

Cota: 37487 (2 ex.) 

 

Descriere:   O economie circulară are consecinţe asupra producţiei, 

ocupării forţei de muncă, educaţiei, banilor şi finanţelor şi induce o 

schimbare în politica publică şi de impozitare. Avantajul economic al acestui model 

constă în proiectarea deşeurilor. 

 

 LASZLO, Chris – The Sustainable Company 

Editura Island Press, 2015 

Cota: 37490 (3 ex.) 
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Descriere:   Cu o abordare pas cu pas şi un set de instrumente pentru 

manageri, această carte îşi propune să fie un manual de soluţii pentru 

managerul secolului XXI, prezentând metode prin care se poate crea 

valoare pentru acţionari, echilibrând în acelaşi timp responsabilităţile 

faţă de societate şi mediu.  
 

 

 

 

 BENTON, Dustin; HAZELL, Jonny; HILL, Julie – The guide to the 

circular economy: capturing value and managing material risk 

Editura Do Sustenability, 2014 

Cota: 37508 (1 ex.) 

 

Descriere: Termenul  economie circulară devine familiar unui număr din 

ce în ce mai mare de companii. Exprimă aspiraţia de a obţine mai multă 

valoare din resurse şi de a risipi mai puţin, mai ales că resursele sunt 

supuse unor presiuni variate – unele bazate pe preț, altele pe raţiuni politice sau de 

mediu. 
 

 De ANGELIS, Roberta – Business Models in the Circular Economy 

Editura Palgrave Macmillan, 2018 

Cota: 37528 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea se concentrează pe rolul corporaţiilor în tranziţia către 

o economie care funcţionează mai mult în conformitate cu limitele 

ecologice. Deasemenea, ia în calcul inovaţia modelului de afaceri în 

contextul economiei circulare, care câştigă consens în cercurile de 

afaceri, politice şi academice, propunând procese industriale mai eficiente din punct 

de vedere al resurselor. 

 

 LACY, Peter; RUTQVIST, Jakob – Waste to Wealth: the Circular 

Economy Advantage 

Editura Palgrave Macmillan, 2015 

Cota: 37529 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea examinează cinci noi modele de afaceri care asigură 

o creştere circulară de la implementarea resurselor durabile la economia 

comună înainte de a stabili ce trebuie să facă liderii de afaceri pentru a implementa 

modelele cu succes. 

 

 CLARKE, Richard A.;  KNAKE, Robert K. – The Fifth Domain: 

Defending Our Country, Our Companies, and Ourselves in the Age of 

Cyber Threats 

Editura Penguin Books, 2019 

Cota: 37540 (2 ex.) 

 

Descriere:  „În bătălia pentru apărarea spaţiului cibernetic, Clarke şi 

Knake au câteva idei importante despre cum putem evita războiul 
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cibernetic pentru ţara noastră, despre prevenirea criminalităţii cibernetice împotriva 

companiilor noastre şi reducerea resentimentelor, diviziunea şi instabilitatea acasă şi în 

străinătate." (Bill Clinton) 
 

 LASZLO, Chris – Sustainable value. How the world's leading 

companies are doing well by doing good 

Editura Routledge, 2008 

Cota: 37559 (3 ex.) 

  

Descriere:  În Sustainable Value, Chris Laszlo ilustrează modul în care 

strategiile concurenţiale ale unora dintre cele mai mari companii din 

lume se schimbă pe măsură ce liderii lor încep să abordeze o serie de 

probleme sociale, de mediu şi economice din lume. 
 

_____________________________________________________   Domeniul: MARKETING 
 

 NEDELEA, Alexandru Mircea (coord.); CIOBAN Gabriela Liliana 

(coord.); CIOBAN, Costel Ioan (coord.) – Marketingul firmei: studii de caz 

Editura Economică, 2019 

Cota: 37444 (5 ex.) 

 

 

 

__________________________________  Domeniul: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

 
 GHEORGHE, Cristian – Tratat de drept comercial român 

Editura C. H. Beck, 2020 

Cota: 37365 (1 ex.) 

 

Descriere:  Alături de prezentarea proprie a viziunii asupra ştiinţei 

dreptului comercial, scopul tratatului este de a scruta materia prezentă a 

dreptului comercial, conţinând anumite detalieri pentru a face 

conceptele comprehensibile şi uşor de mânuit atât pentru nevoile practicienilor, cât şi 

ale cercetătorilor. 
 

 Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale 

internaționale 2016 

Editura C. H. Beck, 2018 

Cota: 37366 (1 ex.) 

 

Descriere:  În anul 2016, Consiliul Guvernatorilor al Institutului Internaţional 

pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) a adoptat o serie de 

modificări şi completări la ediţia din 2010 a Principiilor privind contractele 

comerciale internaţionale.  
 

 CIMPOERU, Dan – Achiziţii publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. 

Remedii și căi de atac (ediţia a 5-a) 

Editura C. H. Beck, 2020 

Cota: 37367 (20 ex.) 
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Descriere:  Lucrarea, concepută sub forma unui curs universitar, este în 

acord cu noul cadru normativ şi abordează exhaustiv problematica 

achiziţiilor publice, astfel: achiziţiile publice „clasice”, achiziţiile sectoriale, 

achiziţiile publice în domeniile apărării şi securităţii, concesiunile de 

lucrări şi de servicii, remediile şi căile de atac. 

 

 

 

 Codul civil. Codul de procedură civilă (actualizat 01.09.2020) 
Editura Hamangiu, 2020 

Cota: 37380 (2 ex.) 

 

Descriere:  Codul civil. Codul de procedură civilă reuneşte textele la zi 

ale celor două legi în vigoare în materie civilă şi de procedură civilă, 

oferind o bază teoretică de studiu practicienilor, cadrelor didactice, 

studenţilor, dar şi tuturor celor implicaţi în interpretarea şi aplicarea acestor dispoziţii. 
 

 BÎRSAN, Corneliu – Drept civil. Drepturile reale principale (ediţia a 

4-a) 

Editura Hamangiu, 2020 

Cota: 37381 (2 ex.) 

 

Descriere:  În succesiunea indicată de Codul civil, sunt tratate toate 

aspectele importante privind drepturile reale: noţiune şi clasificare, 

delimitarea faţă de drepturile de creanţă, dobândirea drepturilor reale, regimul juridic al 

proprietăţii private şi publice, apărarea dreptului de proprietate, superficia, uzufructul, 

uzul şi abitaţia, servituţile, posesia şi publicitatea drepturilor reale imobiliare. 

 

 CRIŞU, Atanasiu – Drept procesual penal. Partea generală: 

conform noului Cod de procedură penală 

Editura Hamangiu, 2020 

Cota: 37382 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea reprezintă o analiză amănunţită a instituţiilor din 

Partea generală a Codului de procedură penală, aşa cum sunt ele 

reglementate în legislaţia în vigoare. Autorul pune accentul pe problemele care pot 

apărea din interpretarea textelor legale, rezultate fie din necorelarea unor dispoziţii ale 

codului, fie din reglementarea unor instituţii în dezacord cu normele constituţionale sau 

convenţionale. 

 

 CRIŞU, Atanasiu – Drept procesual penal. Partea specială: 

conform noului Cod de procedură penală 

Editura Hamangiu, 2020 

Cota: 37383 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea prezintă instituţiile din Partea specială a Codului de 

procedură penală în vigoare. Au fost avute în vedere deciziile prin care 

Curtea Constituţională a admis excepţii de neconstituţionalitate în 

materie, precum şi cele statuate de completurile specializate ale Înaltei Curţi de Casaţie 
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şi Justiţie în deciziile în interesul legii şi hotărârile prealabile prin care se asigura 

interpretarea unitară a legii de procedură penală de către instanţele judecătoreşti. 

 

 ŢICLEA, Alexandru – Codul muncii. Legislație conexă. Comentarii. 

Jurisprudență 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37392 (1 ex.) 

 

Descriere:  Codul muncii (Legea nr. 53/2003) se aplică atât raporturilor de 

muncă aflate direct sub incidenţa sa, cât şi celor reglementate prin legi 

speciale, precum şi celor neîntemeiate pe un contract de muncă, în măsura în care 

normele speciale nu sunt complete, iar aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul 

raporturilor de muncă respective. 

 

 IUGAN, Andrei Viorel – Codul penal adnotat: partea generală. 

Jurisprudență națională 2014-2020 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37393 (1 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea are ca scop facilitarea procesului de învăţare şi 

interpretare a normelor din Partea generală a Codului penal. Sunt 

subliniate aspectele controversate, prin expunerea unor interpretări 

diferite ale dispoziţiilor Codului penal, Partea generală, atât în practică, precum şi în 

rândul doctrinarilor. 

 

 IUGAN, Andrei Viorel – Codul penal adnotat: partea specială. 

Jurisprudență națională 2014-2020 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37394 (1 ex.) 

 

Descriere:  Concepută ca un instrument menit să faciliteze învăţarea şi 

interpretarea normelor din Partea specială a Codului penal, lucrarea 

subliniază aspectele controversate, prin expunerea interpretărilor diferite 

ale dispoziţiilor Codului penal, Partea specială, în practică, precum şi în rândul 

doctrinarilor. 

 

 PUIE, Oliviu – Contencios administrativ şi fiscal. Legea nr. 

554/2004. Legea nr. 212/2018. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. Corelări legislative. Comentarii. Explicații. Doctrină. 

Jurisprudență 

Editura Universul Juridic, 2019 

Cota: 37395 (2 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea încearcă o analiză a soluţiilor legislative instituite prin 

Legea nr. 212/2018 menită să fundamenteze şi să acrediteze o nouă teorie prin care să 

fie răsturnat "tradiţionalismul" şi "conservatorismul" manifestat de-a lungul timpului în 

materia acestei instituţii fundamentale a statului de drept. 
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 NICOLESCU, Ana-Maria – Exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică 

Editura Universul Juridic, 2019 

Cota: 37396 (3 ex.) 

 

Descriere:  Volumul îmbină mai multe metode de analiză specifice ştiinţei 

dreptului, cum ar fi studiile de caz, studiile comparate în materie de 

reglementare a exproprierii, analiza jurisprudenţei naţionale şi 

internaţionale, contextualizarea socio-istorică a problematicii şi relevarea interferenţelor 

acesteia cu domeniile de cercetare specifice altor ştiinţe. 

 

 ROMIŢAN, Ciprian Raul – Nașterea și evoluția dreptului de autor 

Editura Universul Juridic, 2018 

Cota: 37397 (3 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea cuprinde o scurtă incursiune în istoria scrisului, a cărţii 

şi a condiţiei autorilor din cele mai vechi timpuri şi până la mijlocul 

secolului al XVIII-lea, când au început să apară, într-o „configurare 

modernă” şi primele legi referitoare la protecţia drepturilor autorilor de 

creaţii intelectuale. 
 

 RIEDL (VORONIUC), Ioana-Cristina – Răspunderea administrativ-

patrimonială pentru actul de putere public 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37398 (5 ex.) 

 

Descriere: Plecând de la realităţi faptice, de la teorie, dar şi de la 

practica jurisdicţională, lucrarea îşi propune analizarea răspunderii 

administrativ-patrimoniale a statului, atât pentru actele administrative, 

cât şi pentru faptele ilicite ale administraţiei publice sau pentru limitele serviciului public. 

 

 DEAK, Francisc; MIHAI, Lucian; POPESCU, Romeo – 

Tratat de drept civil: contracte special (ediţia a 5-a) 

Editura Universul Juridic, 2017, 2018 

Cota: 37400 - Vol. I: Vânzarea, schimbul (2 ex.) 

 37401 - Vol. III: Depozitul, împrumutul de folosință, 

împrumutul de consumație,    tranzacția, donația (2 ex.) 

 

Descriere:  Noua ediţie a Tratatului de drept civil – 

Contracte speciale apare la mai bine de 16 ani de la trecerea în nefiinţă a profesorului 

Francisc Deak, importantă personalitate a ştiinţei juridice din România. Tratatele sale 

consacrate contractelor speciale şi succesiunilor au rămas şi acum opere de referinţă în 

domeniile respective. 

 

 LEŞ, Ioan (coord.); GHIŢĂ, Daniel (coord.) – Tratat de drept procesual civil (ediţia 

a 2-a) 

Editura Universul Juridic, 2017, 2018 
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Cota: 37402 - Vol. I: Principii și instituții generale. 

Judecata în fața primei instanțe (2 ex.) 

   37403 - Vol. II: Căile de atac. Dispoziții privind 

asigurarea unei practici judiciare unitare. Procedurile 

speciale. Executarea silită. Procesul civil internațional   

(2 ex.) 

 

Descriere:  Această nouă ediţie a Tratatului realizează o 

investigaţie amplă a instituţiilor procedurale, cu un accent 

particular pe jurisprudenţa relativ bogată care a intervenit la nivelul instanţelor 

judecătoreşti şi al instanţei de control constituţional. 

 

 CIOCHINĂ-BARBU, Ioan; JORA, Cristian – Drept civil: obligaţiile 
(ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită) 

Editura Universitară, 2020 

Cota: 37416 (20 ex.) 

 

Descriere:  Obligaţia este acel raport juridic în conţinutul căruia intră 

dreptul subiectului activ denumit creditor, de a cere subiectului pasiv 

denumit debitor şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare de a da, a 

face sau a nu face ceva sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de 

bună voie. 

 

 SĂVULESCU, Carmen; ANTONOVICI, Corina G. – Fostering 

Innovative Governance by Information Technology Development 
Editura Economică, 2020 

Cota: 37439 (5 ex.) 

 

Descriere:  Cartea evidenţiază cadrul şi preocupările Uniunii Europene 

cu privire la inovaţia în sectorul public, factorii de succes şi barierele 

pentru inovarea publică, prezintă studii comparative privind inovaţia publică, precum şi 

analize complexe şi originale despre dinamica dezvoltării tehnologiei informaţiei. 

 

 VEDINAŞ, Verginia – Codul administrativ adnotat: noutăţi, 

examinare comparativă, note explicative (ediţia a 2-a, revăzută şi 

adăugită) 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37462 (5 ex.) 

 

Descriere:  Autoarea şi-a concentrat eforturile pentru a elabora o nouă 

ediţie a Codului administrativ adnotat - acum când omenirea toată este 

supusă unor încercări care cu greu îşi pot găsi un corespondent în trecut - conştientă 

fiind de cât este de important ca această „lege a legilor” să fie înţeleasă de cei care o 

aplică, dar şi de cei pentru care se aplică. 

 

 Proprietatea intelectuală. Legislație, jurisprudență și repere bibliografice 

Editura Universul Juridic, 2019 

Cota: 37471 (1 ex.) 
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________________________________________________________  Domeniul: POLITICĂ 

 
 POPESCU, Alba Iulia Catrinel – Analize incomode 

Editura Militară, 2020 

Cota: 37384 (5 ex.) 

 

Descriere:  Dinamica geopoliticii internaţionale actuale este atât de 

alertă şi volatilă, încât titlul cărţii pare a fi prea generos în raport cu 

lumea în care trăim – globalizată forţat, digitală şi intoxicată de „fake 

news”-uri mult mai violente decât ar trebui să suporte o societate 

civilizată. 

 

 BARNA, Cristian; POPA, Adrian – România între prieteni și 

dușmani: decupaje geopolitice și hărți imagologice 

Editura Militară, 2020 

Cota: 37388 (1 ex.) 

 

Descriere: Cartea reprezintă un îndrăzneţ studiu privind securitatea 

naţională a României, cu accent pe poziţionarea ţării noastre în jocul 

strategic al actorilor de pe scena internaţională. Autorii folosesc analiza predictivă sau 

metoda Delphi pentru a identifica tendinţele globale, riscurile şi ameninţările la adresa 

României. Cine suntem, încotro ne îndreptăm şi care ne sunt prietenii şi duşmanii? sunt 

întrebările-cheie pe care autorii le lansează. 

 

 DUMITRESCU, Lucian – Naraţiuni strategice: securizare și 

legitimitate în relaţiile internaţionale 

Editura ISPRI, 2020 

Cota: 37446 (5 ex.) 

 

Descriere: Naraţiunile strategice reprezintă o sintagmă la modă, de 

concepţie recentă, atât în relaţiile internaţionale cât şi în studiile de 

securitate. Lucrarea de faţă explorează modul în care interesul naţional 

apare la joncţiunea dintre naraţiunile strategice şi structurările emoţional-informaţionale 

din cultura de securitate. 

 

 DUNGACIU, DAN (coord.) – Enciclopedia de diplomaţie 

Editura RAO, 2019 

Cota: 37458 (2 ex.) 

 

Descriere:   Cartea nu este scrisă de diplomaţi şi nici nu este un manual 

de diplomaţie. Este un volum scris de cercetători specializaţi în 

ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, care tratează concepte 

diplomatice sau cu relevanţă diplomatică, alături de unele care ţin aproape strict 

de jargonul sau meseria de diplomat. 

 

 McGKINCHEY, Stephen – International Relations 

Editura E-International Relations  Publishing, 2017 

Cota: 37481 (5 ex.) 
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Descriere:   Cartea începe prin examinarea modului în care s-a format 

sistemul internaţional şi se încheie prin reflectarea faptului că relaţiile 

internaţionale se adaptează întotdeauna la evenimente. Prin urmare, 

este o călătorie nesfârşită de descoperire. 

 

 
 

 

 JERVIS, Robert – Perception and Misperception in International 

Politics 

Editura Princepon, 2017 

Cota: 37482 (2 ex.) 

 

Descriere:   Această nouă ediţie include o prefaţă extinsă a autorului 

care reflectează asupra impactului cărţii, în special în aplicarea 

psihologiei cognitive la luarea deciziilor politice şi aduce această analiză la zi, discutând 

cercetările psihologice relevante din ultimii patruzeci de ani. 

 

 JAHANKHANI, Hamid;   KENDZIERSKYJ, Stefan;  CHELVACHANDRAN, 

Nishan;  IBARRA, Jaime (editori) – Cyber Defence in the Age of AI, Smart 

Societies and Augmented Humanity 

Editura Springer, 2020 

Cota: 37523 (2 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea evidenţiază progresul tehnologic rapid şi infiltrarea 

inteligenţei artificiale în societate. Sunt explorate conceptele de evoluţie ale societăţii 

prin interconectivitate, împreună cu modul în care interacţiunea umană şi tehnologică 

duc la o schimbare de fază culturală către societăţile digitale. 

 

___________________________________________  Domeniul:  SOCIOLOGIE MILITARĂ 

 
 EGNELL, Robert; HOJEM, Petter; BERTS, Hannes – Gender, Military Effectiveness, 

and Organizational Change. The Swedish Model 
Editura Palgrave Macmillan, 2014 

Cota: 37527 (1 ex.) 

 

Descriere:  Printr-o analiză extinsă a Forţelor Armate Suedeze, acest studiu 

explorează posibilităţile şi capcanele implementării unei perspective de 

gen în organizaţiile şi operaţiunile militare. Studiul stabileşte deasemenea 

o serie de lecţii importante pentru încercări similare în alte ţări şi 

analizează procesul continuu de implementare în armata suedeză. 

 

 DESCHAUX- DUTARD, Delphine (editor) – Research Methods in 

Defence Studies. A Multidisciplinary Overview 

Editura Routledge, 2021 

Cota: 37555 (5 ex.) 

 

Descriere:  Acest volum intenţionează să umple un gol în literatura de 

specialitate privind studiile de apărare, abordând o serie de subiecte 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cyber+defence+in+the+age+of+ai,+smart+societies+and+augmented+humanity+hamid+jahankhani&stick=H4sIAAAAAAAAABXHMQ7CMAwAQDEgMQADL7BgQ0hRKzG0H2GsTOImpo0jUrel3-EVPA8YbrjN_rAz3hRFO_mmmp7X4_bfUl5l8LE6n8JcG5v6nqxyEjNnViVp5pS7oSbHmvJ7fbPLnTI4akksAQtoIEBPkFpAvsAQMSsMyTIp0wAoDnD0kUTJQRgjCusCASM7eGBA6X74s159AYtSt9ehAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjpduJrozwAhXM5KQKHae_A3wQmxMoATANegQICxAD
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cyber+defence+in+the+age+of+ai,+smart+societies+and+augmented+humanity+stefan+kendzierskyj&stick=H4sIAAAAAAAAACXHMQ6CQBAF0FiQ2GjhCSbaGZONGqNwFBuy7n5gBGbj7gDB43gKj2fh695yvVmZ2hyP1ViX-fi6bP9tTrdrLmfd75qpMC50HZxyEDNFVoWUU4htKuBZQ_xkdzc_EMmjgjgQC2kDsjUoVGT5QKm3USkFx1BGIiue7FD3EIWnZuitsM6UFJUVaiH-zYipnZ_fbPED61FtjKUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjpduJrozwAhXM5KQKHae_A3wQmxMoAjANegQICxAE
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cyber+defence+in+the+age+of+ai,+smart+societies+and+augmented+humanity+nishan+chelvachandran&stick=H4sIAAAAAAAAAC3HQQrCMBAAQDwUvOjBFyx6EyEU7KF9i1DWZJssthtNtin9jq_weXrwNrPdH3bGm7oeiu_b8mqO_z59cy26nk9h6YyN40hWOYpZEquS9EtMj9yRY43pXd3seqcEjgYSS8ACGgjQE8QBkC-QJ0wKOVomZcqA4gBnP5EoOQjzhMK6gnAOKGADjQXtjy6hfKrNFxgzDdGnAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjpduJrozwAhXM5KQKHae_A3wQmxMoAzANegQICxAF
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cyber+defence+in+the+age+of+ai,+smart+societies+and+augmented+humanity+jaime+ibarra&stick=H4sIAAAAAAAAACXLQQrCMBAAQDwUvOjBFyx6EyG04MF-wweUbbJJVptEk21LfY6v8HkKHucw6-1uo5yqazu57jI9z_s_vW2al38Mx4OfW6XTMJAWTlHNmUUodnPK99KSYUn5XV310lMGQ5aiJuAI4gnQESQLyCcoAbNASZpJmApgNICjCxSFDPgxYGRZ4IYcfr3HnPFTrb6IA-HangAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjpduJrozwAhXM5KQKHae_A3wQmxMoBDANegQICxAG
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care nu au fost tratate suficient până acum. Contribuitorii oferă o serie de reflecţii 

metodologice şi instrumente din diferite ştiinţe sociale pentru cercetarea problemelor de 

apărare. 

 

____________________________________________________   Domeniul:  SOCIOLOGIE 

 
 COMAN, Claudiu (coord.) – Building Strong Brands 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37351 (9 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea conţine o serie de articole scrise de studenţi 

masteranzi prezentate în cadrul SECOSAFT 2020, prin care se arată cum 

mărcile, reprezentate de universităţi, magazine online sau Horeca, 

reuşesc să devină puternice prin strategiile adoptate. 

 
 COMAN, Claudiu (coord.); POPICA, Maria-Mădălina (coord.); 

GHERGHINOIU, Maria (coord.); BOLBORICI, Ana-Maria (coord.) – Cultural 

PR & creative destination branding. Cultural experiences and branding 

case studies in Italy & Greece. Creative communication solutions for 

cultural institutions 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37352 (14 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea cuprinde o serie de articole, rezultat a două proiecte de 

mobilitate din Italia (mai, 2018) şi Grecia (mai, 2019), încheiate între universităţi din 

Ancona, Macerata, Universitatea din Marea Egee şi Universitatea Transilvania din Braşov, 

pe tema brandingului cultural. 

 

 FERGUSON, Niall – Piața și turnul: rețele, ierarhii și lupta pentru 

putere 

Editura Polirom, 2018 

Cota: 37435 (2 ex.) 

 

Descriere:  De-a lungul istoriei, ierarhii închise în turnuri semeţe 

pretindeau că sunt la conducere, însă de cele mai multe ori adevărata 

putere se afla jos, în reţelele sociale din pieţele oraşelor. Indiferent dacă este vorba 

despre cultele din Roma antică, despre dinastiile Renaşterii sau despre Facebook, Piaţa 

şi turnul spune povestea ascensiunii sau decăderii reţelelor şi ne arată cum teoriile 

legate de acestea pot schimba felul în care privim trecutul şi viitorul. 

 

 VOSS, Chris; RAZ, Tahl – Never Split the Difference. Negotiating as if 

Your Life Depended on it 
Editura Penguin Random House, 2016 

Cota: 37495 (2 ex.) 

 

Descriere:  Never Split the Difference te duce în lumea negocierilor cu 

mize mari, dezvăluind abilităţile care l-au ajutat pe autor - devenit 
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principalul negociator internaţional la FBI şi aflat în culmea profesiei sale – dar şi pe 

colegii săi, să reuşească acolo unde a contat cel mai mult: salvarea de vieţi. 
 

 HARARI, Yuval Noah – Sapiens: a brief history of humankind 

Editura Penguin Random House, 2015 

Cota: 37502 (1 ex.) 

 

Descriere:  Scrisă de un istoric renumit, cartea aduce o naraţiune 

revoluţionară a creaţiei şi evoluţiei umanităţii care explorează modurile 

în care biologia şi istoria ne-au definit şi ne-au îmbunătăţit înţelegerea a 

ceea ce înseamnă a fi „uman”. 

 

 GILLARD, Julia; OKONJO-IWEALA, Ngozi – Women and leadership: 

real lives, real lessons 

Editura Bantam Press, 2020 

Cota: 37509 (2 ex.) 

 

Descriere:    Femeile reprezintă mai puţin de zece la sută dintre liderii 

naţionali din întreaga lume, iar în spatele acestei statistici se află un 

model de acces inegal la putere. Cartea conţine conversaţii cu unele dintre cele mai 

puternice şi mai interesante femei din lume - inclusiv Jacinda Ardern, Hillary Rodham 

Clinton, Christine Lagarde, Michelle Bachelet şi Theresa May. 

 

 LEWIS, Chris; MALMGREN, Pippa – The leadership lab: 

understanding leadership in the 21st century 

Editura Kogan Page Ldt., 2019 

Cota: 37510 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cum pot liderii de afaceri de astăzi să ţină pasul cu 

schimbările geopolitice şi economice seismice care includ Brexit, inflaţia şi 

eliminarea puterilor politice tradiţionale şi ce înseamnă acestea pentru 

propriile lor stiluri de conducere? Cartea de faţă vă ajută să vă conduceţi echipa prin 

această schimbare cu succes. 

 

 SOBEL LOJESKI, Karen; REILLY, Richard R. – The power of virtual 

distance: a guide to productivity and happiness in the age of remote 

work (ediţia a 2-a) 

Editura Waley, 2020 

Cota: 37513 (2 ex.) 

 

Descriere:   Această ediţie revizuită prezintă acumularea a 15 ani de 

date privind distanţă virtuală şi impactul asupra factorilor de succes 

organizaţional, aruncând o nouă lumină asupra modului de corectare a provocărilor de 

comunicare. 
 

 Di VIRGILIO, Francesca – Social Media for Knowledge Management Aplications 

in Modern Organizations 

Editura IGI Global, 2019 

Cota: 37530 (2 ex.) 
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Descriere:  Oferind o acoperire extinsă pe domenii relevante, cum ar fi 

afacerile digitale, gestionarea resurselor şi comportamentul 

consumatorilor, cartea este o resursă ideală pentru manageri, formatori 

corporativi, cercetători, universitari şi studenţi interesaţi de perspective 

emergente pe social media pentru aplicaţii de gestionare a 

cunoştinţelor. 

 

 

 SINGH, Riann;  RAMDEO, Shalim – Leading Organizational 

Development and Change 

Editura Palgrave Macmillan, 2020 

Cota: 37532 (3 ex.) 

 

Descriere:  Acest manual acoperă fundamentele teoriei dezvoltării 

organizaţionale şi a schimbării (ODC), oferind în acelaşi timp o abordare cuprinzătoare, 

structurată şi sistematică pentru a ghida implementarea strategiilor de gestionare a 

schimbării la nivelul organizaţiei. 

 

_____________________________________________________  Domeniul:  PSIHOLOGIE 
 

 DSM-5: Manual de diagnostic și clasificare statistică a 

tulburărilor mintale (ediţia a 5-a) 

Editura Callisto, 2016 

Cota: 37368 (1 ex.) 

 

Descriere:  Manualul de diagnostic şi clasificare statistică a tulburărilor 

mintale (DSM) al Asociaţiei Americane de Psihiatrie este o clasificare a 

tulburărilor mintale care cuprinde şi criteriile concepute cu scopul de a facilita stabilirea 

mai exactă a diagnosticului acestor tulburări. Manualul reprezintă un instrument şi un 

mijloc de educaţie pentru studenţi şi practicieni şi un sistem de referinţă pentru 

cercetările din acest domeniu. 

 

 BERNE, Eric – Jocurile noastre de toate zilele: psihologia relațiilor 

umane 

Editura Trei, 2020 

Cota: 37419 (2 ex.) 

 

Descriere:  Teoria jocurilor psihologice oferă o explicaţie nepreţuită 

asupra modului  în care oamenii, în mod inconştient şi sistematic, eşuează  

în a coopera, în a-şi satisface nevoile autentice, în a obţine relaţii  

împlinite, deşi îşi doresc foarte mult contrariul şi se străduiesc din toate puterile. 
 

 GREENBERG, Leslie S.; MALBERG, Norka T.; TOMPKINS, Michael A. – 

Lucrând cu emoția în terapia psihodinamică, terapia cognitiv-

comportamentală și terapia centrată pe emoții 

Editura Trei, 2020 

Cota: 37421 (2 ex.) 
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Descriere:  Cartea aduce în atenţie impactul emoţiilor asupra dezvoltării şi a proceselor 

de învăţare, relaţia dintre emoţie şi motivaţie şi modurile în care emoţia poate fi 

canalizată în terapie pentru a îmbunătăţi funcţionarea psihică şi pentru a întări relaţiile 

interpersonale. 

 

 ZIMBARDO, Philip; COULOMBE, Nikita D. – Masculinitate furată: de 

ce tinerii bărbați întâmpină probleme și ce e de făcut 

Editura Trei, 2020 

Cota: 37424 (2 ex.) 

 

Descriere:  Masculinitatea este în declin! În prezent, tinerii bărbaţi au 

eşecuri mai mari decât oricând pe plan academic şi/sau social. Care 

sunt motivele care au generat această situaţie şi ce este de făcut? Bazându-se pe 

cercetările lor, autorii prezintă mai întâi motivele asociate cu trăsăturile de personalitate. 

Apoi iau în considerare factorii situaţionali şi, în sfârşit, pe cei sistemici. 
 

 GUEGUEN, Nicolas – A manipula și a seduce: mic tratat de 

psihologie comportamentală 

Editura Polirom, 2020 

Cota: 37434 (2 ex.) 

 

Descriere:  Specialist cu vastă experienţă în cercetarea privind 

influenţarea comportamentelor, autorul ne arată cum putem beneficia 

de cele mai recente descoperiri ştiinţifice pentru a îmbunătăţi percepţia 

celorlalţi asupra noastră apelând la trucuri foarte simple, ale căror 

mecanisme ni le şi descrie. 

 

 GOLEMAN, Daniel – Ce înseamnă să fii un lider bun 

Editura Curtea Veche, 2017 

Cota: 37437 (5 ex.) 

 

Descriere:  În cartea sa, Daniel Goleman arată care sunt, în lumea 

afacerilor, cele mai importante trăsături ale fiecărui tip de leadership, 

explică diferenţa dintre a fi deştept şi a fi înţelept, prezintă cele trei feluri 

de concentrare a atenţiei necesare unui lider bun şi defineşte cu 

acurateţe ce înseamnă să fii lider. 
 

 GOLEMAN, Daniel – Inteligența emoțională (ediţia a 4-a) 

Editura Curtea Veche, 2018 

Cota: 37438 (5 ex.) 

 

Descriere:  Cartea lui Daniel Goleman a marcat o revoluţie uluitoare în 

psihologie prin analiza importanţei covârşitoare a emoţiilor în 

dezvoltarea personalităţii umane. Inteligenţa emoţională (EQ) presupune 

în primul rând conştientizare de sine, autodisciplină şi empatie şi este 

responsabilă de felul în care ne controlăm impulsurile şi sentimentele. 
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 BONCU, Ştefan (coord.); HOLMAN, Andrei (coord.) – Cum gândim 

în viaţa de zi cu zi 

Editura Polirom, 2019 

Cota: 37448 (2 ex.) 

 

Descriere:  Prin explorarea unora dintre cele mai subtile şi mai 

spectaculoase mecanisme psihice pe care autorii o propun în cartea lor, 

cititorul are prilejul să se familiarizeze cu teme captivante din psihologia 

socială a ultimelor decenii, un univers fascinant, concentrat pe felul în care gîndim 

despre propria persoană, despre alţii, despre sine în comparaţie cu alţii ș.a. 

 

 RUDICĂ, Tiberiu – Din necuprinsul psihologiei umane 

Editura Polirom, 2019 

Cota: 37450 (5 ex.) 

 

Descriere:  Pentru omul modern, a devenit indubitabil faptul că drumul 

său existenţial este în primul rând unul psihologic, un drum aventuros prin 

meandrele propriilor aspiraţii şi conflicte sufleteşti, întreprins în absenţa 

unei hărţi precise sau a unei busole magice. 

 

 STOICA-CONSTANTIN, Ana – Conflictul interpersonal: prevenire, 

rezolvare și diminuarea efectelor (ediţia a 2-a) 

Editura Polirom, 2018 

Cota: 37451 (5 ex.) 

 

Descriere:  Redactat cu preocupare pentru accesibilitate şi într-o 

pronunţată notă aplicativă, volumul se constituie într-un veritabil ghid 

practic de management al conflictului, cu numeroase exemple şi exerciţii şi cu 

recomandări privind prevenirea şi rezolvarea conflictelor sau diminuarea efectelor 

nedorite ale acestora. 

 

 CREŢU, Tinca – Psihologia vârstelor (ediţia a 3-a) 

Editura Polirom, 2016 

Cota: 37455 (5 ex.) 

 

Descriere:   Adaptarea la realitate presupune o bună cunoaştere de 

sine, capacitatea de a ne analiza aptitudinile şi de a evalua situaţiile cu 

care ne confruntăm. În dobândirea şi exersarea acestor abilităţi, 

psihologia, cu mijloacele specifice de investigaţie şi puterea de interpretare, joacă un rol 

decisiv. 

 

 GAVRELIUC, Alin – Psihologia socială și dinamica personalității 

Editura Polirom, 2019 

Cota: 37456 (10 ex.) 

 

Descriere:   În locul structurii canonice a tratatelor de psihologie socială, 

în care capitolele coincid cu fenomenele şi procesele psihosociale, 

autorul reaşează grupurile umane, comportamentul colectiv, afilierea, 
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agresivitatea etc., fără să se îndepărteze de abordarea interdisciplinară a fenomenelor 

şi proceselor sociale, interdisciplinaritatea fiind o notă definitorie a psihologiei sociale. 

 

 ROTHSCHILD, Babette – Trauma: 8 strategii de vindecare 

Editura Herald, 2020 

Cota: 37466 (2 ex.) 

 

Descriere:   Recuperarea posttraumatică este un proces dificil şi rareori 

ordonat, liniar. Există numeroşi psihoterapeuţi şi multe programe de 

tratament susţinute de autori şi de profesioniştii din domeniu. Prin urmare, 

este posibil să vă simţiti copleşiţi de informaţii contradictorii şi nesiguri 

dacă să vă gestionaţi propria vindecare cu sau fără ajutorul unui 

psihoterapeut. 
 

 HAVENER, Thorsten – Știu ce gândești 

Editura Baroque Books & Arts, 2020 

Cota: 37484 (2 ex.) 

 

Descriere:   Thorsten Havener este expert în limbaj corporal şi în strategii 

mintale, un genial observator al comportamentului uman. Gânduri, 

gesturi, intenţii şi priviri, intuiţie şi simţire, magie şi subtilitate - puterea de a 

citi gândurile  este o mare taină, dar şi o artă desăvârşită. 

 

 Kiyosaki, Robert – Rich dad, poor dad 

Editura Plata, 2017 

Cota: 37503 (1 ex.) 

 

Descriere:   Rich Dad Poor Dad este povestea lui Robert despre cei doi 

taţi ai săi - adevăratul său tată şi tatăl, cel bogat, al celui mai bun prieten 

- şi modul în care ambii bărbaţi i-au modelat concepţia despre bani şi 

investiţii. Cartea explică diferenţa dintre a lucra pentru bani şi a lucra 

pentru tine. 

 

___________________________________________   Domeniul:  PEDAGOGIE MILITARĂ 
 

 Department of the Army – U.S. Army Special Forces handbook 

Editura Skyhorse Publishing, 2008 

Cota: 37544 (1 ex.) 

 

Descriere:   Acest manual dezvăluie tehnicile şi tacticile care fac ca 

soldaţii Forţelor Speciale ale Armatei SUA să reprezinte elita şi cea mai 

înaltă calificare din lume. Antrenaţi pentru a reuşi în operaţiuni 

specializate precum recunoaşterea, războiul neconvenţional şi 

antiterorism, aceşti soldaţi sunt supuşi unui proces riguros de selecţie şi operează sub 

principiile autosuficienţei, stealth-ului, vitezei şi muncii în echipă. 
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_____________________________________________________  Domeniul:  PEDAGOGIE 
 

 CEOBANU, Ciprian; CUCOŞ, Constantin; ISTRATE, Olimpius; 

PÂNIŞOARĂ, Ion Ovidiu – Educația digitală 

Editura Polirom, 2020 

Cota: 37445 (5 ex.) 

 

Descriere: Ştiinţele educaţiei converg spre ideea că învăţarea în 

societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conţinuturilor 

învăţării prin integrarea oportunităţilor datorate noilor tehnologii de 

informare şi comunicare. Educaţia digitală oferă un plus de informaţie pentru 

identificarea unor modalităţi de adaptare şi abordare a provocărilor cu care se 

confruntă sistemele de învăţământ.  
 

 NEACŞU, Ioan – Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă 

Editura Polirom, 2019 

Cota: 37449 (5 ex.) 

 

Descriere:  În lucrarea de faţă mentalul uman este abordat din 

perspectiva introducerii unor paradigme noi în neurodidactica învăţării 

privind rezultatele unor cercetări din neuropsihologie, neurobiologie, 

neuroştiinţe cognitive şi didactică funcţională. 

 

 YOUNG, Scott H.– Ultraînvățarea: cum să dobândești abilități 

specializate, să fii mai deștept decât concurența și să-ți accelerezi 

progresul în carieră 

Editura Lifestyle, 2020 

Cota: 37465 (2 ex.) 

 

Descriere:  În această epocă dominată de schimbări economice şi 

tehnologice rapide, succesul depinde de o autoeducare continuă, de 

dobândirea de aptitudini noi sau de descoperirea ideilor inovatoare. Dacă vrei să ai cât 

mai multe reuşite şi să te evidenţiezi faţă de cei din jur, trebuie să-ţi însuşeşti 

ultraînvăţarea. 

 

 Științele educației: dicționar enciclopedic 

Editura Sigma, 2007 

Cota: 37473 – Vol. 1 (2 ex.) 

 37474 – Vol. 2 (2 ex.) 

 

Descriere:  Realizată prin colaborarea cadrelor didactice şi a 

cercetătorilor din principalele centre universitare din România, 

lucrarea oferă o imagine a nivelului atins de gândirea 

pedagogică, practica educatională şi cercetarea ştiinţifică la 

începutul celui de al treilea mileniu pe plan internaţional. 
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_______________________________________________  Domeniul:  ISTORIA ROMÂNIEI 
 

 IORDACHE, Alexandru – Arma Informaţiei. "Soldat cu arma la 

picior..." 
Editura Cetatea de Scaun, 2019 

Cota: 37357 (1 ex.) 

 

Descriere:  Această lucrare se constituie într-o frescă bine alcătuită a 

agenturii secrete româneşti, ce înglobează o tipologie a ofiţerilor, 

agenţilor, informatorilor şi reţelelor informative, începând cu 

personalităţile celor doi lideri ai spionajului românesc, Mihail Moruzov şi Eugen Cristescu. 

 

 MADGEARU, Alexandru – Expansiunea maghiară în Transilvania 

Editura Cetatea de Scaun, 2019 

Cota: 37358 (1 ex.) 

 

Descriere:  Expansiunea ungurilor spre teritoriile vecine bogate în resurse 

era inevitabilă. Ea a început chiar din momentul creştinării, care a 

coincis cu încoronarea regelui Ştefan I, după ce se atinsese deja limita 

naturală a Munţilor Apuseni (prin supunerea voievodatului din Bihor), şi 

după ce încetase dominaţia bulgară la nord de Dunăre. 

 

 ŞTEFĂNESCU, Alexandru V. – În umbra marelui Reich. Tehnica de 

luptă a armatei române pe Frontul de Est (1941-1944) 
Editura Cetatea de Scaun, 2020 

Cota: 37360 (1 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea analizează Campania din Est a armatei române, 

alături de Germania, din perioada 22 iunie 1941-23 august 1944, dar 

unghiul de vedere este puţin studiat, cel puţin la nivelul istoriografiei 

româneşti şi priveşte rolul (impactul) tehnicii de luptă asupra principalelor operaţii 

desfăşurate de trupele române. 
 

 DIACONESCU, Daniel – Din Istoria Serviciului Special de Informaţii 

(1940-1945) 
Editura Cetatea de Scaun, 2018 

Cota: 37361 (1 ex.) 

 

Descriere:  În ansamblu, S.S.I. şi-a îndeplinit cu succes misiunea 

încredinţată de mareşalul Antonescu la crearea sa şi a contribuit la 

promovarea şi apărarea intereselor româneşti, într-o perioadă deosebit 

de grea a istoriei noastre. 
 

 STĂNESCU, Manuel – Odessa. Gustul amar al victoriei (August-

Octombrie 1941) 
Editura Cetatea de Scaun, 2016 

Cota: 37363 (1 ex.) 
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Descriere:  Dincolo de faptul că mulţi specialişti ignoră cu desăvârşire axioma conform 

căreia judecata finală nu se aplică atunci când e vorba de istorie, o analiză amănunţită 

a cercetării efectuate asupra subiectului în cauză duce la o concluzie surprinzătoare: 

având în vedere impactul şi importanţa asediului Odesei, în realitate s-a scris destul de 

puţin. 

 

 HRENCIUC, Daniel – Alianţa militară româno-polonă în 

geopolitica Europei central-răsăritene (1919-1939) 
Editura Mega, 2018 

Cota: 37372 (1 ex.) 

 

Descriere:  Relaţiile româno-polone interbelice au gravitat în jurul 

apărării frontierelor lor orientale în faţa unui atac neprovocat venit din 

partea Rusiei (Uniunii) Sovietice. Aceste relaţii au cuprins o sferă relativ 

largă de proiecte şi scenarii defensive comune întemeiate pe interesele de securitate 

ale Regatului Român şi ale Republicii a II-a Polone, într-o Europă Nouă. 
 

 CALCAN, Gheorghe – Unificarea administrativă a României 

întregite (1918-1925). Integrarea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei 

în structurile administraţiei româneşti 
Editura Mega, 2016 

Cota: 37374 (1 ex.) 

 

Descriere:  Realizarea Marii Uniri din anul 1918 a deschis noi perspective 

de evoluţie a societăţii româneşti. Creşterea mai mult decât dublă a 

suprafeţei, populaţiei, fondului agrar şi forestier, a diferitelor resurse naturale au constituit 

baza materială pentru o dezvoltare fără precedent a societăţii noastre. 

 

 Preda, D. (editor) – România în timpul Primului Război 

Mondial: mărturii contemporane 

Editura Militară, 2020 

Cota:   37389 – Vol. 1: 1914-1916 (1ex.) 

  37390 – Vol. 2: 1914-1918 (1ex.)  
 

Descriere:  Autorii au dorit să ofere atât specialiştilor, cât şi 

publicului larg un plus de informaţii, care să îmbogăţească şi să 

nuanţeze cunoaşterea şi înţelegerea acestui moment crucial al 

evoluţiei României în secolul al XX-lea, într-o viziune largă, europeană şi universală. 

 

 SPÂNU, Alin – Serviciul de informaţii al României în Războiul de 

Întregire Naţională: 1916-1920 (ediția a 2-a) 

Editura Militară, 2019 

Cota: 37391 (1 ex.) 

 

Descriere:  După o sută de ani de la Primul Război Mondial, au rămas 

încă pete albe în privința participării României la conflict. Care au fost 

locul şi rolul României din punct de vedere informativ/contrainformativ în 
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perioada neutralităţii (1914–1916)? A fost pregatită România pentru bătăliile purtate pe 

„frontul din umbră? Acestor întrebări, dar şi altora, cartea de faţă încearcă să le 

găsească un răspuns. 

 

 POP, Ioan Aurel; BOLOVAN, Ioan – Istoria Transilvaniei (ediţia a 2-a) 

Editura Şcoala Ardeleană, 2016 

Cota: 37457 (1 ex.) 

 

Descriere:   Transilvania este astăzi o parte a României şi a Europei. 

Entitatea transilvană este un dat al trecutului, dar, în acelaşi timp, ne 

însoţeşte peste tot, astăzi, sub ochii noştri. 
 

 

_____________________________________________   Domeniul:  ISTORIE UNIVERSALĂ 

 
 ZAHARIA, Daniela (coord.) – Epidemii în istorie 

Editura Cetatea de Scaun, 2020 

Cota: 37362 (1 ex.) 

 

Descriere:  Studiul pandemiilor majore poate fi de ajutor în înţelegerea 

situaţiilor pe care acestea le generează, cu pericole, soluţii şi posibile 

urmări. Consecinţele imediate şi cele mai evidente ale unei mari 

epidemii sunt cele demografice, uneori atât de grave încât pot schimba 

economia şi procesele sociale într-o civilizaţie. O lume globalizată, este o lume în care 

epicentrul unei epidemii nu este niciodată suficient de departe. 
 

 MALCOLM, Noel – Agenţii imperiului: cavaleri, corsari, iezuiţi şi 

spioni în Mediterana secolului al XVI-lea 

Editura Cetatea de Scaun, 2019 

Cota: 37364 (1 ex.) 

 

Descriere:  Cartea de faţă nu pretinde a fi o istorie generală a Europei în 

a doua jumătate a secolului al XVI-lea, dar încearcă să construiască o 

relatare a relaţiilor diplomatice şi militare de colaborare, dar şi conflictuale, între Imperiul 

Otoman şi un număr de puteri creştine. Astfel, sunt puse în discuţie unele puncte de 

vedere şi sunt oferite câteva răspunsuri noi la chestiuni dezbătute vreme îndelungată. 

 

 PAL Engel – Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei Medievale. 

895-1526 

Editura Mega, 2011 

Cota: 37373 (1 ex.) 

 

Descriere:  Este prima sinteză de acest tip, foarte modernă şi extrem de 

„rece”, din punct de vedere naţional, care se scrie după cel de-al 

Doilea Război Mondial. Istoriografia românească nu deţine încă o 

traducere de istorie a regatului medieval maghiar, cu toate că interesul pentru această 

istorie este superlativ, atât prin implicările din Transilvania, cât şi peste munţi, în Ţara 

Românească şi Moldova.  
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 ZOLTAN Iusztin (editor) – Politics and Society in the Central and 

South-Eastern Europe (13th-16th centuries) 
Editura Mega, 2019 

Cota: 37379 (1 ex.) 

 

 

 
 

 KERSHAW, Ian – Un continent fracturat. Europa, 1950-2017 

Editura Litera, 2019 

Cota: 37406 (1 ex.) 

 

Descriere:  În această carte remarcabilă, Ian Kershaw creează o 

adevărată panoramă a lumii în care trăim, inspirându-se din exemple de 

pe tot continentul - un continent fracturat care ne va face să regândim 

ideea de Europa şi ce înseamnă să fii european. 
 

 ROBERTS, Andrew – Leadership de război. Lecţii esenţiale de la 

cei care au făcut istorie 

Editura Litera, 2020 

Cota: 37407 (10 ex.) 

 

Descriere:  Cartea prezintă o comparaţie între nouă lideri care şi-au 

condus naţiunile prin cele mai mari războaie pe care le-a văzut lumea, 

au transmis lecţii importante despre leadership pe timp de luptă, de 

incertitudine şi de frământări şi  ale căror puncte forte – şi/sau slăbiciuni – au modelat 

cursul istoriei. 

 

 APPLEBAUM, Anne – Cortina de Fier. Represiunea sovietică în 

Europa de Est, 1945-1956 

Editura Litera, 2019 

Cota: 37408 (2 ex.) 

 

Descriere:  “Gulagurile. Procesele înscenate. Cizma care calcă orice în 

drumul ei. Conducerea totalitară. Cortina de Fier este o carte de o 

importanţă excepţională, care abordează frontal multe dintre miturile 

referitoare la originile Războiului Rece. Este inteligentă, plină de informaţii, remarcabil de 

obiectivă şi excepţional de bine documentată.” (Antony Beevor)  
 

 ROBERTS, Andrew – Furtuna războiului. O nouă istorie a celui de-al 

Doilea Război Mondial 
Editura Litera, 2020 

Cota: 37409 (2 ex.) 

 

Descriere:  Furtuna războiului este o examinare puternică, solid 

documentată a cauzelor şi a consecinţelor marii conflagraţii. Al Doilea 

Război Mondial a durat 2174 de zile şi a dus la pierderea a 50 de milioane 

de vieţi omeneşti. Cu greu ne mai putem imagina astăzi, la peste 70 de ani de la 

încheierea conflictului, dimensiunile lui dar şi impactul asupra omenirii. 
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 HLEVNIUK, Oleg V. – Stalin. O nouă biografie a unui dictator 
Editura Litera, 2020 

Cota: 37410 (1 ex.) 

 

Descriere:  Această biografie esenţială, scrisă de autorul cel mai 

familiarizat cu arhivele din era sovietică, oferă un portret fără precedent, 

în cel mai fin detaliu, al lui Stalin - omul şi dictatorul. 

 

 IRAŞCU, Viorel – Dictionarul conflictelor lumii: 1945-2019 

Editura Rovimed, 2019 

Cota: 37418 (7 ex.) 

 

Descriere:  O carte pentru consumatorii de informaţie veridică, 

documentată, care face o analiză a tuturor micilor şi marilor orgolii 

politice şi naţionaliste ale ţărilor, în timpul Războiului Rece şi după 

prăbuşirea blocului communist. 

 

 GLENNY, Misha – Balcanii. Naţionalism, război şi Marile Puteri 

1804-2012 

Editura Trei, 2020 

Cota: 37420 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această istorie a geopoliticii balcanice, ce demarează la 

începutul secolului al XIX-lea, le oferă cititorilor cadrul istoric esenţial 

pentru a înţelege tabloul evoluţiilor dramatice dintr-o zonă sfâşiată de 

conflicte şi explică apariţia statelor moderne din zonă: Serbia, Croaţia, Bosnia, Grecia, 

Bulgaria şi România. 

 

 MACMILLAN, Margaret – Făuritorii păcii. Şase luni care au 

schimbat lumea 

Editura Trei, 2018 

Cota: 37422 (2 ex.) 

 

Descriere:  Între ianuarie şi iunie 1919, după încheierea „războiului care 

urma să pună capăt tuturor războaielor", oameni din toate colţurile lumii 

au sosit la Paris pentru Conferinţa de Pace. Cele mai importante 

personalităţi prezente au fost conducătorii celor trei mari puteri – Woodrow Wilson, Lloyd 

George şi Clemenceau – dar la Paris au sosit mii de alţi delegaţi, fiecare cu propria sa 

agendă. 

 

 MACMILLAN, Margaret – Oamenii istoriei. Personalităţi şi trecut 
Editura Trei, 2020 

Cota: 37423 (2 ex.) 

 

Descriere: Margaret MacMillan propune o selecţie inedită de 

personalităţi, unele faimoase, altele mai puţin cunoscute, care şi-au lăsat 

amprenta asupra trecutului. Unele au schimbat cursul istoriei şi chiar au 

dat tonul epocilor în care au trăit. 
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 GADDIS, John Lewis – Despre marea strategie 

Editura Polirom, 2020 

Cota: 37430 (2 ex.) 

 

Descriere:  În cartea sa, John Lewis Gaddis prezintă teoria şi practica 

marii strategii din Antichitate până la al Doilea Război Mondial, având 

ca surse clasici ai istoriografiei (de la Herodot la Tucidide), ai gândirii 

strategice (de la Sun Tzu la Clausewitz) şi ai gândirii politice (de la 

Machiavelli la Isaiah Berlin), dar şi scrierile Sfântului Augustin sau nemuritorul roman 

Război şi pace al lui Tolstoi. 

 

 LOWE, Keith – Frica şi libertatea: cum ne-a schimbat vieţile al 

Doilea Război Mondial 
Editura Polirom, 2020 

Cota: 37432 (2 ex.) 

 

Descriere:  O istorie politică şi militară a lumii de după al doilea război 

mondial - deopotrivă o catastrofă şi o sursă fără precedent de inovaţii -  

dar şi o istorie socială, a culturii şi civilizaţiei, presărată cu fapte insolite şi 

anecdote care analizează toate schimbările determinate de această conflagraţie. 

 

  Leaders who Changed History 

Editura Penguin Random House, 2019 

Cota: 37459 (1 ex.) 

 

Descriere:   Această carte inovatoare, complet ilustrată, explorează 

vieţile şi realizările a peste 85 dintre cei mai inspiraţi şi influenţi lideri din 

lume, din toate categoriile sociale - regi, regine şi lideri politici; lideri 

militari; icoane religioase, revoluţionari şi lideri de afaceri. 
 

 MATEI, Horia C.; NEGUŢ, Silviu; NICOLAE, Ion – Enciclopedia statelor 

lumii (ediţia a 16-a) 

Editura Meronia, 2020 

Cota: 37460 (2 ex.) 

 

Descriere:  Volumul înregistrează schimbările din lume de la ediţia 

precedentă până la primele informaţii legate de declanşarea epidemiei 

de COVID-19. O imagine emblematică a stării în care această epidemie 

a prins lumea noastră – evenimente istorice de ultimă oră, statistici mondiale, tabele 

economice – sugestivă în cel mai înalt grad pentru comparaţia cu ce va urma pe plan 

economic, social, politic. 

 

 DJUVARA, Neagu – Civilizaţii şi tipare istorice. Un studiu comparat 

al civilizaţiilor (ediţia a 7-a) 

Editura Humanitas, 2018 

Cota: 37461 (1 ex.) 

 

Descriere:  În umbra civilizaţiei majore, înainte ca aceasta să dispară la 

rândul ei, câte alte culturi n-au pierit fără urmă! Această imensă dramă e 
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astăzi trăită de mulţi cu nespusă intensitate. Trebuie să aparţii unei asemenea culturi pe 

cale de a se stinge, sau care moare chiar înainte de a înflori, pentru a înţelege nesfârşita 

disperare a acelora care asistă neputincioşi la dispariţia inexorabilă a celor mai 

preţioase valori ale lor. 

 

 Black, Jeremy – A History of Europe from Prehistory to the 21st 

Century 

Editura Arcturus, 2019 

Cota: 37463 (1 ex.) 

Descriere:  Istoric desăvârşit, Jeremy Black este un bun cunoscător al 

trecutului şi al modului în care acesta a modelat societatea de astăzi. 

Cartea lui ne poartă înapoi în timp, de la ascensiunea Imperiului 

Roman, incursiunile brutale ale vikingilor, explozia culturală a perioadei Renaşterii, până 

la dizolvarea Uniunii Sovietice şi ascensiunea culturii consumatorului în secolul XXI. 

 

 GILBERT, Adrian – Waffen-SS. Armata lui Hitler în război 
Editura RAO, 2020 

Cota: 37464 (2 ex.) 

 

Descriere:  Prima istorie militară completă, acoperind cei peste cincizeci 

de ani de existenţă a celebrei şi infamei armate personale a lui Hitler - 

Waffen-SS. Waffen-SS s-a constituit în una dintre cele mai temute 

organizaţii de luptă din secolul XX. Formată iniţial ca o gardă de 

protecţie pentru Adolf Hitler, aceasta a devenit aripa militară a SS, sub conducerea lui 

Heinrich Himmler, şi un element-cheie al statului nazist. 

 

 SIMKINS, Peter; JUKES, Geoffrey; HICKEY, Michael – Primul Război 

Mondial: războiul care urma să pună capăt tuturor războaielor 
Editura Litera, 2020 

Cota: 37476 (1 ex.) 

 

Descriere:  După o sută de ani, Primul Război Mondial continuă să ne 

fascineze şi să ne îngrozească. Acest volum, scris de trei istorici de 

renume, cuprinde luptele de pe toate teatrele de război şi 

investighează câteva dintre poveştile neistorisite ale conflictului. 

 

 Al  Doilea Război Mondial 
Editura Litera, 2019 

Cota: 37477 (1 ex.) 

 

Descriere:  Al Doilea Război Mondial a fost cel mai devastator conflict 

din istoria omenirii şi a oferit nenumărate lecţii – militare, politice şi 

morale. Pe tot globul, din cauza încleştării într-un război total, soldaţi şi 

civili deopotrivă au îndurat suferinţe la o scară nemaivăzută anterior. 

 

 HART-DAVIS, Adam (coord.) – Istoria. Ghid ilustrat complet. Din zorii civilizaţiei 

până în zilele noastre 

Editura Penguin Random House, 2015 

Cota: 37479 (1 ex.) 
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Descriere:  Originală, revelatoare, completă, cu mare impact vizual şi 

cu informaţii trainice, cartea abordează dezvoltarea omenirii şi 

progresele ei din toate punctele de vedere, explorând evenimente-

cheie, idei cruciale, forţe politice şi personalităţi remarcabile, precum 

şi salturile tehnologice care au modelat umanitatea. 

 

 

 

 TREWHIT, Philip – Tanks and Military Vehicles: 300 of the World's 

Greatest Military Vehicles 

Editura Amber Books, 2018 

Cota: 37486 (1 ex.) 

 

Descriere:  Cartea cuprinde cele mai importante 300 tipuri de tancuri, 

de la cele rudimentare şi nesigure care au apărut pentru prima dată pe 

frontul de vest în timpul primului război mondial, până la maşinile de 

înaltă tehnologie de astăzi, aranjate în funcţie de tip, de la tancurile principale de luptă 

şi distrugătoare de tancuri la maşini blindate, vehicule amfibii şi tunuri antiaeriene. 

 

 AXELROD, Alan – 100 Turning Points in Military History. The Critical 

Decisions, Key Events, and Breakthrough Inventions and Discoveries 

That Shaped Warfare Around the World 

Editura Lyons, 2019 

Cota: 37488 (2 ex.) 

 

Descriere:  Istoria militară tipică prezintă o cronică a bătăliilor şi 

războaielor, a comandanţilor şi trupelor lor. Această carte adoptă o 

abordare diferită. Prezintă bătălii şi războaie şi oameni, dar, de fapt, ea face referire la 

punctele de cotitură, cruciale pentru povestea umanităţii şi a civilizaţiei, dar care 

conferă caracter dinamic istoriei militare. 

 

 GILBERT, Martin (editor) – Churchill: the Power of Words. His 

remarkable life recounted through his writings and speeches 

Editura Bantam Books, 2014 

Cota: 37491 (1 ex.) 

 

Descriere:  Winston Churchill a înţeles şi a folosit puterea cuvintelor de-a 

lungul celor şase decenii de viaţă publică. Scrierile şi discursurile sale din 

timpul războiului au dezvăluit atât viziunea sa pentru viitor, cât şi propriile 

sale sentimente personale, fascinante, generaţie după generaţie, cu stilul lor puternic şi 

reflecţia atentă. 

 

 SHOWALTER, Dennis E.; DEUTSCH, Harold C. (editori) – If the Allies 

had Fallen: Sixty Alternate Scenarios of World War II 
Editura Simon & Schuster, 2001 

Cota: 37545 (2 ex.) 
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Descriere: De la criza de la Munchen şi aruncarea primei bombe atomice până la 

declaraţia de război a lui Hitler asupra Statelor Unite şi debarcările din Ziua D, istoricii 

sugerează „ce ar fi putut fi” dacă evenimentele cheie din al doilea război mondial ar fi 

mers diferit. 

 

 DURANT, Will – Heroes of History: A Brief History of Civilization from 

Ancient Times to the Dawn of the Modern Age 

Editura Simon & Schuster, 2001 

Cota: 37546 (1 ex.) 

 

Descriere:  Cartea urmăreşte vieţile şi ideile celor care au ajutat la 

definirea civilizaţiei, de la începuturile ei până în vremurile lumii moderne. 

Este lecţia moştenirii noastre transmise spre edificarea şi folosul generaţiilor viitoare - o 

moştenire potrivită a celui mai iubit istoric şi filozof american.  

 

 CROUCH, David – Medieval Britain, c.1000-1500 

Editura Cambridge University Press, 2017 

Cota: 37560 (1 ex.) 

  

Descriere:  Cartea oferă o perspectivă cu adevărat integrată a istoriei 

medievale britanice, subliniind elemente ale vieţii medievale peste 

naraţiunea politică şi oferind o prezentare actualizată şi un rezumat al 

istoriografiei medievale. 

 

____________________________________________________ Domeniul: LIMBI STRĂINE 
 

Engleză 
 

 Curs complet de limba engleză pentru avansați: manual cu 

exerciții și aplicații 

Editura Litera, 2018 

Cota: 37411 (10 ex. + 2 CD audio/ex.) 

 

Descriere:  Prin intermediul acestui curs, cei interesaţi vor dobândi 

excelente competenţe lingvistice şi dezvoltarea aptitudinilor de 

comunicare. După fiecare set de 4 lecţii există posibilitatea consolidării 

celor învăţate prin intermediul unei recapitulări amănunţite, cu exerciţii suplimentare. 

 

 VORONIUC, Areta – Dicționar englez-român, român-englez de 

termeni economici și juridici 

Editura Polirom, 2011 

Cota: 37426 (5 ex.) 

 

Descriere:  Dicţionarul conţine peste 8.000 de termeni şi expresii cu o 

largă utilizare în domeniile economic, administrativ, bancar, bursier, 

comercial, contabil, financiar, fiscal, managerial, juridic etc. Materialul 

este completat de o listă de abrevieri, un glosar al celor mai frecvente expresii latine 

utilizate în aceste domenii (cu contextele în care se folosesc) şi o listă a monedelor din 

diferite ţări. 
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 BOOBYER, Victoria – English for everyone. Course book level 2 

- business english 

Editura Penguin Random House, 2017 

Cota: 37483 (5 ex.) 

 

Descriere:  Engleza pentru toată lumea este un curs interesant şi 

cuprinzător de auto-studiu pentru cei care învaţă engleza de afaceri 

prin consolidarea abiliăţilor lingvistice cheie, a regulilor gramaticale şi 

a vocabularului cu exerciţii de ascultare, vorbire, citire şi scriere. 

 

 ENGELHARDT, Diane – Intermediate English Reading and 

Comprehension 

Editura McGraw Hill, 2013 

Cota: 37521 (5 ex.) 

 

Descriere:  Citirea textelor în limba engleză este o parte esenţială 

pentru învăţarea limbii engleze. Parcurgând cartea veţi învăţa cum să 

citiţi ideile principale, să rezumaţi texte, să faceţi schiţe, să vă amintiţi 

fapte şi cifre şi multe altele. 
 

 HOWARD, Michael – Drafting Commercial Contracts. Legal 

English Dictionary and Exercise Book 

Editura Michael Howard, 2015 

Cota: 37536 (3 ex.) 

 

Descriere:  Acest caiet de exerciţii a fost scris special pentru avocaţi şi 

studenţi în drept care vorbesc limba engleză ca a doua limbă sau limba 

străină. Cartea explică vocabularul cheie şi acoperă nu numai 

conceptele juridice pentru redactarea contractelor comerciale ci şi 

prepoziţii, verbe frazale şi colocări. 

 

 BUCKMASTER, Robert – Military English: Tactical and 

Peacekeeping Operations. Intermediate B1, STANAG 2 

Editura The English Ideea Project, 2019 

Cota: 37547 (5 ex.) 

 

Descriere:  Engleza militară: engleza pentru operaţiuni tactice şi de 

menţinere a păcii este un curs pentru personalul armatei care urmează 

să ia parte la operaţiuni multinaţionale de sprijin pentru pace sau la cursuri de instruire 

într-o ţară vorbitoare de limbă engleză sau care urmează să fie instruiţi de instructori 

vorbitori de limbă engleză. 

 

  OSBOURNE, Charles; CHILTON, Helen;  TILIOUINE, Helen – Exam 

Essentials Practice tests 1. Cambridge English: First (FCE) with key 

Editura NGL, 2015 

Cota: 37549 (5 ex.) 

 

Descriere:  Exam Essentials este seria de pregătire a examenelor de 

engleză britanică, care combină pregătirea examenului, practica şi 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Helen+Chilton&text=Helen+Chilton&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Helen+Tiliouine&text=Helen+Tiliouine&sort=relevancerank&search-alias=books
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sfaturi pentru examenele revizuite Cambridge English. Această combinaţie eficientă de 

testare şi predare s-a dovedit o formulă populară în rândul profesorilor şi studenţilor. 
 

 HOOD, J.-H. – “How to” book of writing skills: Words at Work: 

Improve your English report, email or business writing (How to Books 2) 

Editura Word Craft Global, 2013 

Cota: 37550 (5 ex.) 

 

Descriere:  Aţi fost vreodată frustrat de faptul că şeful dvs. face 

modificări constante documentelor dvs.? Enervat de timpul necesar 

pentru a scrie ceva? Ţi-e greu să trimiţi e-mailuri care nu sunt citite? Vi s-

a cerut să scrieţi un raport şi nu ştiţi de unde să începeţi? Oamenii nu primesc mesajul 

dvs.? Atunci acest ghid este pentru tine! 

 

 THAINE, Craig – Cambridge Academic English. An integrated 

skills course for EAP. Student’s Book - Intermediate 

Editura Cambridge, 2015 

Cota: 37561 (5 ex.) 

 

Descriere:  Cursul introduce studenţii în caracteristicile textelor 

academice scrise şi vorbite, îndrumându-i spre dezvoltarea strategiilor 

relevante pentru stabilirea obiectivelor de studiu şi abordarea acestor texte. 

 

 MACKENZIE, Ian – English for Business Studies. A course for 

Business Studies and Economics students. Teacher’s Book  

Editura Cambridge, 2010 

Cota: 37562 (1 ex.) 

 

Descriere:  Acoperind cele mai importante domenii de management, 

producţie, marketing, finanţe şi macroeconomie, acest curs este 

destinat studenţilor de nivel mediu-superior şi avansat care trebuie să înţeleagă şi să 

vorbească despre contecptele cheie în afaceri şi economie.  

 

 Cambridge English. Business higher 5 with Answers 

Editura Cambridge University Press, 2019 

Cota: 37563 (5 ex. + audio CD) 

 

Descriere:  Cursul oferă cea mai autentică pregătire pentru examen, 

permiţând candidaţilor să se familiarizeze cu conţinutul şi formatul 

examenului şi a practicilor şi tehnicilor de examinare. 

 

Germană 
 

 HAUSCHILD, Alke – Forme și timpuri verbale în limba germană 

pentru începători (A1) și avansați (B2) 

Editura Litera, 2019 

Cota: 37412 (10 ex.) 
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Descriere:  Cursul oferă posibilitatea exersării formelor verbelor şi folosirea corectă a 

timpurilor şi modurilor în limba germană. Fiecare temă cuprinde cele mai importante 

noţiuni de vocabular, iar cuvintele sau expresiile necunoscute pot fi găsite în glosarul 

ataşat.  
 

 NICOLAE, Octavian – Limba germană: dicționar de cuvinte- 

instrument 
Editura Polirom, 2018 

Cota: 37452 (10 ex.) 

 

Descriere:  Dicţionarul este util pentru toţi cei care învaţă limba 

germană, oferind explicaţii pentru unele dintre cele mai răspândite 

cuvinte din această limbă – cuvintele-instrument, respectiv pronumele, adverbele, 

prepoziţiile şi conjuncţiile, cuvintele fiind selectate din registre diferite, de la cel colocvial 

la cel oficial. 

 NICOLAE, Octavian – 250 de exerciții de gramatică: limba 

germană 

Editura Litera, 2018 

Cota: 37472 (20 ex.) 

 

Descriere:  Exersaţi folosirea corectă a tuturor categoriilor gramaticale, 

prin intermediul celor 250 de exerciţii. Alegeţi exerciţiile potrivite pentru 

nivelul cunoştinţelor dumneavoastră de limba germană: de la A1 

(începători) la B2 (avansaţi). 
 

Diverse 
 

 AMĂLINEI, Neculai; FUJII, Ana-Maria – Limba japoneză: caiet de 

exerciţii (ediţia  a 3-a) 

Editura Polirom, 2019 

Cota: 37447 (2 ex.) 

 

Descriere:  Caietul de exerciţii este conceput pentru perfecţionarea 

cunoştinţele practice de limba japoneză, putând fi utilizat ca material 

complementar pentru orice manual sau curs.  
 

 RENUCCI, Claude; XIAOHAN, Li – Limba chineză simplu și eficient 

Editura Polirom, 2018 

Cota: 37453 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea cuprinde 20 de texte pentru familiarizarea cu limba 

vorbită modernă şi cultura chineză, rubrici speciale de vocabular, 60 de 

activităţi orale pentru a învăţa pronunţia sunetelor şi cadenţa frazelor. 
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____________________________________________________ Domeniul: INFORMATICĂ 

 
 COURETAS, Jerry M. – An Introduction to Cyber Modeling and 

Simulation 

Editura Waley, 2019 

Cota: 37489 (2 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea de faţă prezintă cititorilor interesaţi domeniul 

modelării şi simulării cibernetice şi examinează evoluţiile actuale din SUA 

şi pe cele la nivel internaţional. Folosind scenarii, cursuri de acţiune şi 

medii de simulare, autorul prezintă procesul general de asigurare a informaţiilor, 

cuprinzând oamenii, politicile, procesele şi tehnologiile disponibile în prezent în domeniu. 

 

 ALAZAB, Mamoun; TANG, MingJian (editori) – Deep Learning 

Applications for Cyber Security 

Editura Springer, 2019 

Cota: 37516 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această carte abordează întrebări despre modul în care 

metodele de învăţare profundă pot fi utilizate pentru a avansa 

obiectivele de securitate cibernetică, inclusiv detectarea, modelarea, 

monitorizarea și analiza, precum și apărarea împotriva diverselor amenințări la adresa 

datelor și a sistemelor de securitate sensibile. 

 

 EASTTOM, Chuck – Network Defense and Countermeasures: 

Principles and Practices (ediţia a 3-a) 

Editura Pearson, 2018 

Cota: 37518 (2 ex.) 

 

Descriere:   Bazându-se pe o experienţă de zeci de ani, Chuck Easttom 

reuneşte în cartea sa o prezentare actualizată a tuturor conceptelor, 

terminologiei, tehnicilor şi soluţiilor de care este nevoie astăzi pentru 

apărarea eficientă a reţelelor moderne.  
 

 TAULLI, Tom – Implementing AI Systems. Transform Your Business in 

6 Steps 

Editura Apress, 2020 

Cota: 37519 (2 ex.) 

 

Descriere: AI este unul dintre domeniile cu cea mai rapidă creştere din 

lumea tehnologiei care necesită o abordare diferită în ceea ce priveşte 

înţelegerea probabilităţilor, structurilor de date şi algoritmilor complexi. De asemenea, 

este nevoie să se ocupe de probleme complexe, cum ar fi etica şi confidenţialitatea. 

 

 KRUK, Serge – Practical Python AI Projects 

Editura Apress, 2018 

Cota: 37520 (2 ex.) 
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Descriere:  Cartea tratează ştiinţa rezolvării problemelor de inteligenţă 

artificială cu Python folosind modelarea de optimizare. Prin abordări 

alternative contrastante şi variaţii practice, ea acoperă aspectul de 

creare a modelului şi analiza modelelor algebrice matematice. 

 

 
 

 

 KHAN, Muhammad Salman – Machine Learning and Cognitive 

Science Applications in Cyber Security 

Editura IGI Global, 2019 

Cota: 37531 (2 ex.) 

 

Descriere:  În ultimii ani, odată cu evoluţia ameninţărilor şi a tehnicilor, 

informaţiile sensibile provenite dintr-o varietate de surse au fost expuse 

unor posibile corupţii şi hacking. Învăţarea automată, inteligenţa artificială, analiza 

predictivă şi discipline similare ale aplicaţiilor ştiinţei cognitive s-au dovedit a avea 

aplicaţii semnificative în domeniul securităţii cibernetice. 

 

 HIGH, Rob; BAKSHI, Tanmay – Cognitive Computing with IBM 

Watson 

Editura Packt, 2019 

Cota: 37542 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această carte îi introduce pe cititori într-o nouă paradigmă 

a calculului - o paradigmă care este total diferită de calculul 

convenţional al erei informaţionale. Aceştia vor învăţa conceptele de ML, învăţare 

profundă (DL), reţele neuronale şi AI prin setul de API-uri furnizate de IBM Watson. 

 

 Blockchain, Big Data and Machine Learning: trends and 

applications 

Editura CRC Press, 2021 

Cota: 37551 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cercetările recente privind securitatea bazată pe big data, 

blockchain şi învăţarea automată au fost explicate de către practicieni 

şi cercetători, inclusiv evaluarea lor tehnică şi compararea cu 

tehnologiile existente. 

 

 WLODARCZAK, Peter – Machine Leraning and its Applications 

Editura CRC Press, 2020 

Cota: 37552 (2 ex.) 

 

Descriere:  Această carte descrie cele mai comune tehnici de învăţare 

automată, cum ar fi modelele bayesiene, maşinile vectoriale de sprijin, 

inducerea arborelui decizional, analiza de regresie şi reţelele neuronale 

recurente şi convoluţionale. 
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_______________________________________________________ Domeniul: INGINERIE 
 

 MITTAL, Saurabh; TOLK, Andreas – Copmplexity Challenges in 

Cyber Physical Systems 

Editura Waley, 2020 

Cota: 37512 (2 ex.) 

 

Descriere:   Această carte prezintă o compilaţie de metode, tehnologii 

şi abordări bazate pemodelarea şi simularea sistemelor cibernetice 

aplicabile în multe sectoare, cum ar fi asistenţa medicală, reţeaua inteligentă sau casa 

inteligentă.  

 

________________________________________________ Domeniul: TEHNICĂ MILITARĂ 
 

 BECHERU, Valentin (coord.) – Studiu privind interconectarea 

operațională și tehnică a sistemelor de telecomunicații și IT ale 

armatei cu cele ale serviciului de telecomunicații speciale și cu cele 

ale operatorilor privați, în scopul creșterii viabilității și continuității în 

funcționare în caz de calamități naturale și în alte situații periculoase: 

raport de cercetare științifică 

Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă, 2020 

Cota: 37356 (2 ex.) 

 

Descriere:   Studiul îşi propune determinarea riscurilor manifestate asupra infrastructurii 

naționale critice de comunicații, în scopul aplicării celor mai bune practici, tehnici și 

proceduri de limitare a acestora precum şi de creștere a interconectării şi rezilienței 

infrastructurii şi serviciilor, indiferent de condițiile sociale şi de mediu. 

 

 PRUNCKUN, Henry (editor) – Cyber Weaponry: Issues and 

Implications of Digital Arms 

Editura Springer, 2018 

Cota: 37522 (2 ex.) 

 

Descriere:  Cartea oferă capitole însoţite de referințe ştiinţifice clare şi 

concise despre arme cibernetice defensive, arme ofensive, arme cu 

dublă utilizare şi implicaţii pentru practică. Include deasemenea un index 

cuprinzător pentru a ajuta studenţii/ instructorii să găsească rapid 

informaţiile dorite. 
 

________________________________________________________ Domeniul: DRUMURI 
 

 GEORGESCU, Niculae;  STOIAN, Doina – Evaluarea rapidă a drumurilor și 

construcțiilor anexe din incinta întreprinderilor -18 

Editura Matrix Rom, 1996 

Cota: 37485 (3 ex.) 
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_______________________________________________________ Domeniul: ECOLOGIE 
 

 McDONOUGH, William; BRAUNGART, Michael – Cradle to Cradle. 

Remaking the Way we Make Things 

Editura Vintage Books, 2009 

Cota: 37494 (2 ex.) 

 

Descriere:   Un manifest pentru o filozofie şi o practică radical diferite de 

fabricare şi ecologism. „Îndepărtaţi, reutilizaţi, reciclaţi” îndeamnă 

ecologiştii. Dar, această abordare perpetuează un model de fabricaţie unilateral, datat 

de Revoluţia Industrială şi care aruncă până la 90 la sută din materialele pe care le 

foloseşte ca deşeuri, în mare parte toxice. 
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CURSURI – Editura AFT 
 

 GRIGORAŞ, Constantin – Studiu privind contracararea efectelor 

mijloacelor antiblindate in acţiunile militare terestre 

An apariţie: 2020 

Cota: C 590 (39 ex.) 

 

Descriere:  Studiul se fundamentează pe realitatea conflictelor mileniului 

al III-lea din perspectiva de actualitate a competiţiei dintre blindaj şi 

proiectile/rachete antiblindate. 

 

 RUSU, Raluca – Teoria organizaţiei. Note de curs 

An apariţie: 2020 

Cota: C 591 (189 ex.) 

 

Descriere:  Acest curs are drept obiectiv înţelegerea raţiunilor apariţiei 

organizaţiilor, a mecanismelor de funcţionare şi supravieţuire, a relaţiilor 

dintre organizaţii şi mediu. 

 

 

 NICULESCU, Brânduşa-Oana; DRAGOMIR. Isabela-Anda – 

Mastering Reading Skills: A Collection of Reading Materials for 

Intermediate and Advanced Students 

An apariţie: 2021 

Cota: C 592 (89 ex.) 

 

Descriere:  Culegerea de faţă este o colecţie de texte autentice, menite 

să ofere studenţilor care învaţă limba engleză posibilitatea de a exersa şi 

aprofunda abilităţi de citire la nivel intermediar şi avansat (conform CEF şi STANG 6001). 
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MINIGHID de utilizare a bazei de date Liberty5 
 

Liberty5 este noua versiune a softului dedicat de bibliotecă. Datorită 

acestui soft, biblioteca beneficiază de baza informatică necesară 

demersului activităţilor desfăşurate în acest compartiment. 

 

USER: STUDENŢI:   s.nume.prenume 

 PERSONAL AFT:  nume.prenume 

 

PAROLĂ: 123456 – parola se schimbă la prima logare 

 

FACILITĂŢI:  accesarea fişei personale 

 vizualizarea situaţiei împrumuturilor 

 crearea domeniilor de interes 

 salvarea căutărilor 

alte facilităţi pe care utilizatorii le vor putea descoperi pe 

parcurs 
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Organizarea şi programul Bibliotecii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


