
1 
 
 



2 
 

 

 
   CUPRINS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaţii noi intrate în fondul bibliotecii 

 
        Pag. 

 

Cărţi         3 
        

 Ştiinţă militară        3 

 Management       4 

 Finanţe-Contabilitate      5 

 Economie         8 

 Marketing        11 

 Drept şi Administraţie publică    12 

 Politică        14 

 Sociologie        15 

 Psihologie        17 

 Pedagogie        17 

 Istoria României      18 

 Istorie universală      19 

 Limbi străine  - Engleză     21 

   - Franceză     24 

   - Germană     26 

 Informatică        27 

 Tehnică militară      30 

 Sport        31 
  

 

Cursuri         32 

 

Minighid de utilizare a bazei de date Liberty5  33 
 

Organizarea şi programul Bibliotecii    34 

 

 
 



3 
 

PUBLICAŢII NOI INTRATE ÎN FONDUL BIBLIOTECII 
CĂRŢI 
 

_________________________________________________  Domeniul: ŞTIINŢĂ MILITARĂ 
 

 IANCU, Sînziana-Florina – Rolul intelligence-ului în prevenirea 

conflictelor şi managementul crizelor 
Editura UNAp, 2019 

Cota: 37574 (1 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea examinează în detaliu conflictele şi crizele din 

mediul internaţional, oferind paradigme evidente şi marcante pentru 

concluziile stipulate. 

 

 HEANEY, Elizabeth – The Honor Was Mine. A Look Inside the 

Struggles of Military Veterans 

Editura Grand Harbor Press, 2016 

Cota: 37622 (1 ex.) 

 

Descriere:   Prezentând poveştile soldaţilor, dar şi propria ei poveste, 

terapeutul Elizabeth Heaney oferă o perspectivă intimă, nu a războiului 

în sine, ci a consecinţelor sale emoţionale. Fiecare caz dezvăluie sacrificiile celor din linia 

întâi, curajul, harul şi onoarea cu care slujesc şi care se întorc acasă să ducă o altă 

luptă, cea cu readaptarea la viaţa civilă. 

 

 STANCIU, Leontin – Managementul organizaţiei militare. Fundamente teoretico-

aplicative 

Editura Sitech, 2020 

Cota: 37644 (5 ex.) 
 

 ROBERTS, Craig – Precision Rifle. A Training Manual for the 

Military and Law Enforcement Sniper 
Editura First Consolidated Press, 2018 

Cota: 37645 (1 ex.) 

 

Descriere:   Un manual pentru instruirea lunetiştilor militari şi poliţiştilor 

care prezintă instruirea, echipamentul, tragerea la distanţă şi descrieri 

esenţiale ale numeroaselor faze ale instruirii. 

 

 ANDREI, Constantin – Integrarea instrumentelor de putere pentru soluţionarea 

crizelor postconflict 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37699 (20 ex.)  

 

Descriere:   Etapa postconflict este cel puţin la fel de importantă ca acelea care au 

precedat conflictul, întrucât nu vizează distrugerea, ci refacerea. Teoria conflictului 

armat a  început să îi acorde o atenţie specială care se va concretiza în elaborarea 

unor modele de soluţionare eficientă, civilă-militară, a problemelor extrem de 

complicate ale acestor etape. 



4 
 

 ANDREI, Constantin – Abordarea multidimensională a proceselor specifice 

perioadei postconflict 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37702 (20 ex.)  

 

 NIŢĂ, Mircea Aurel – Soluţii de gestionare non-agresivă a 

conflictelor în contextul securităţii europene şi transatlantice 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37719 (5 ex.)  

 

 

 

 ________________________________________________________   Domeniul: MANAGEMENT 
 

 RANF, Diana Elena – Bazele managementului - aplicaţii, studii de 

caz. Vol. 1 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37566 (34 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea de faţă are drept scop o cât mai bună înţelegere a 

fenomenului de management aplicabil oricărui tip de organizaţie. 

 

 RANF, Diana Elena; BADEA, Dorel; BUCOVEŢCHI, Olga Maria 

Cristina – Managementul sustenabilităţii şi sustenabilitatea 

managerială între paradigme clasice şi moderne 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37567 (84 ex.) 

 

Descriere:   Temele specifice managementului şi sustenabilităţii 

abordate inter şi transdisciplinar sunt prezentate în această lucrare, demonstrându-se 

astfel complexitatea conceptului sustenabilitate. 

 

 CODREANU, Aura – Introducere în managementul programelor şi 

proiectelor: curs universitar 
Editura UNAp, 2020 

Cota: 37569 (10 ex.) 

 

Descriere:   Scopul lucrării este de a asigura un îndrumar conceptual 

care să fundamenteze consolidarea sau, după caz, reîmprospătarea 

primului nivel cognitiv necesar dezvoltării competenţelor în domeniul managementului 

programelor şi proiectelor. 
 

 NICOLESCU, Ovidiu (coord.); POPA, Ioan (coord.); DUMITRAŞCU,  

Dănuţ (coord.) – Abordări și studii de caz relevante privind 

managementul organizaţiilor din România în contextul pandemiei 

COVID- 19 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37571 (2 ex.) 
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Descriere:   În mod firesc, cel de-al doilea volum de studii de caz relevante privind 

managementul din România realizat sub egida SAMRO este puternic influenţat de 

pandemia Covid-19 şi de complexele sale consecinţe polidimensionale. 
 

 NICOLESCU, Ciprian; NICOLESCU, Ovidiu; PETRE, Simion Cezar; 

POPA, Ioan; ŞTEFAN, Simona Cătălina – Starea de sănătate a 

managementului din România în 2019: raport de cercetare bazat pe 

chestionarea a 859 specialişti (ediţia a 11-a) 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37572 (2 ex.) 

 

Descriere:   Raportul de cercetare se fundamentează pe contribuţiile a 

trei organizaţii, în bună măsură complementare în planul modalităţilor de acţiune şi a 

finalităţii activităţilor derulate: Societatea Academică de Management din România – 

SAMRO; Facultatea de Management, ca parte integrată a comunităţii universitare din 

Academia de Studii Economice; Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii 

din România – CNIPMMR. 

 

 COMAN, Claudiu; ANTON, Mihai; LUPU, Alin Constantin; BÂRSAN, 

Ghiţă; BULARCA, Maria Cristina – Managementul conflictelor în 

organizaţii 
Editura CH Beck, 2021 

Cota: 37594 (20 ex.) 

 

Descriere:   Prin intermediul acestei cărţi, autorii vin cu o abordare 

multiperspectivală desprinsă în principal din situaţii concrete. Având la bază experienţe 

şi exemple proprii, ei oferă o descriere a factorilor şi elementelor care au un rol central în 

cadrul organizaţiilor. 

 

 BECERRA-FERNANDEZ, Irma; SABHERWAL, Rajiv – Knowledge 

Management. Systems and Processes 

Editura Routledge, 2015 

Cota: 37716 (3 ex.)  

 

Descriere: Acestă lucrare serveşte ca o introducere la subiectul 

managementului cunoştinţelor (KM), încorporând aspecte tehnice şi 

sociale, precum şi concepte, exemple practice, abordări tradiţionale KM şi subiecte 

emergente. 

 

__________________________________________  Domeniul: FINANŢE-CONTABILITATE  
 

 GEORGESCU, Maria-Andrada – Administrarea finanţelor publice şi 

a bugetului: caiet de seminar 
Editura Pro Universitaria, 2018 

Cota: 37575 (5 ex.) 
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 ŢOLE, Marin (coord.) – Analiză economico-financiară. Studii de 

caz. Teste grilă 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37576 (5 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea are, prin excelenţă, un caracter investigativ, 

metodologic şi practic, deoarece pune accent pe concepte, principii şi 

modele de analiză economico-financiară cu ajutorul cărora sunt explicate 

mecanismele de influenţă ale factorilor şi ale conexiunilor cauzale dintre diverse 

fenomene şi procese economice. 

 

 BAIU, Cosmin – Analiza financiară pe înţelesul tuturor 
Editura Evrika, 2018, 2019 

Cota: 37577 – Vol. 1 (5 ex.) 

 37578 – Vol. 2 (5 ex.) 

 

Descriere:  Această carte se adresează nu numai specialiştilor 

în economie, ci tuturor celor interesaţi să înţeleagă filosofia din 

spatele analizei financiare. Scrisă într-un limbaj accesibil 

publicului larg, cartea oferă peste 50 de exemple şi studii de caz practice. 
 

 STOICA, Maricica – Auditul performanţei: soluţie de implementare 

şi consolidare a sustenabilităţii în societatea contemporană 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37579 (5 ex.) 

 

Descriere: Evoluţia economico-socială a societăţii contemporane a 

impus activităţii de audit să depăşească caracterul constatator de tip 

financiar, făcând loc unor audituri specializate pe activităţi şi domenii care 

au rol fie de evaluare în vederea elaborării unor propuneri de stopare a unor consecinţe 

negative în viitor, fie de certificare privind conformarea acestora cu normele şi 

reglementările în vigoare. 
 

 CONSTANTINESCU, Maria – Criptomonedele: aspecte 

tehnologice, economice şi implicaţii asupra securităţii naţionale 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37580 (3 ex.) 

 

Descriere:  Raţiunea care a dus la apariţia criptomonedelor a derivat 

din filozofia libertariană, îmbrăţişată de primii entuziaşti ai conceptului, 

care au urmărit crearea unui instrument de plată care să permită 

anonimatul şi care să nu fie influenţat de politicile financiare duse de diverse state. 
 

 CARAMAN-HUDEA, Oana Simona – Ghid de testare a 

cunoştinţelor macroeconomice de bază (ediţie revizuită) 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37583 (5 ex.) 
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Descriere: Lucrarea conţine o serie de 380 de aplicaţii, constând în: alegerea 

răspunsului corect dintr-o serie de variante posibile, abordarea unor subiecte cu răspuns 

deschis, realizarea de reprezentări grafice în diverse contexte sau rezolvarea unor 

probleme variate. 
 

 HADA, Teodor; IUGA, Iulia; DEACONU, Luminiţa; VICOL, Diana; 

CĂRUŢ, Mihai – Investiţii: evaluarea investiţiilor. Teorie, studii de caz, 

monografie contabilă 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37584 (4 ex.) 

 

Descriere: Investiţia este unul dintre cei mai importanţi factori 

determinanţi ai creşterii şi dezvoltării economice. Dezvoltarea 

economică şi socială a unei ţări depinde în mod hotărâtor de dinamica, volumul şi 

calitatea investiţiilor realizate. Obiectivul principal în teoria investiţiilor de bază este 

profitul şi maximizarea lui.  
 

 HADA, Teodor; IUGA, Iulia; DEACONU, Luminiţa; VICOL, Diana; 

CĂRUŢ, Mihai – Investiţii: finanţarea investiţiilor. Teorie, studii de caz, 

monografie contabilă 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37585 (4 ex.) 

 

Descriere:  Finanţarea este o activitate complexă pe care o desfăşoară 

agenţii economici pentru a-şi asigura resursele necesare activităţii lor, 

resurse care trebuie procurate în funcţie de anumite criterii stabilite înainte. Investiţia şi 

finanţarea sunt strâns legate. Într-o companie, managerul financiar este responsabil 

pentru două decizii de bază: decizia de investiţie şi decizia de finanţare.  

 

 RADU, Sorin Claudiu; DUDU, Ligia – Monedă (ediţia a 2-a) 

Editura Pro Universitaria, 2016 

Cota: 37587 (3 ex.) 

 

Descriere:  Monedei, instrument de utilitate pentru agenţii economici, 

unii cercetători i-au atribuit două caracteristici esenţiale, şi anume: de a 

reprezenta şi de a măsura orice valoare, iar alţii au definit moneda ca o 

convenţie socială, artificială. Există şi a treia categorie de cercetători care prezintă 

moneda într-o dublă accepţiune: atât ca marfă, cât şi ca o creanţă asupra emitentului 

sau a economiei. 

 

 LEPĂDATU, Gheorghe;  ŢILEA, Doina Maria; LEPĂDATU, Alexandru 

Andrei; LEPĂDATU, Ioana Alexandra – Raportarea financiară în secolul 

21: standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS) standarde 

de contabilitate (IAS) (ediţia a 6-a) 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37588 (2 ex.) 
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 DRĂCEA, Raluca; MATEI, Gheorghe; MITU, Narcis Eduard; DRĂCEA, 

Marcel – Finanţe publice: teorie, grile, aplicaţii 
Editura Universitaria, 2013 

Cota: 37619 (10 ex.) 

 

 

 STANCIU, Leontin – Finanţe publice şi teorie fiscală. Vol. 1 

Editura Sitech, 2020 

Cota: 37643 (5 ex.) 

 

______________________________________________________   Domeniul: ECONOMIE 
 

 STOICA, Maricica – Managementul investiţiilor 
Editura Pro Universitaria, 2021 

Cota: 37586 (4 ex.) 

 

Descriere:  Succesul socio-economic al oricărei ţări depinde de 

performanţa managementului statal, care trebuie să fie în interesul 

propriului popor indiferent de orientările politice. În ultimii 30 de ani în 

România, managementul resurselor şi al investiţiilor lipseşte, situaţie 

confirmată de realitatea din teren, de statisticile şi rapoartele interne şi europene.  

 

 CARAMAN-HUDEA, Oana Simona – Scurtă incursiune în esenţa 

macroeconomiei (ediţie revizuită) 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37589 (8 ex.) 

 

Descriere:   Cartea creionează teoriile centrale ale gândirii economice 

moderne, precum cererea şi oferta agregată, la nivel de bunuri şi servicii, 

forţă de muncă şi monedă, şomajul şi inflaţia, dar şi instrumente de 

politică macroeconomică, ce pot fi utilizate în funcţie de etapa ciclului economic, în 

vederea susţinerii unei evoluţii economice favorabile. 
 

 LANCHESTER, John – Cum să vorbeşti pe limba banilor: ce spun 

finanţiștii şi ce vor să spună în realitate 

Editura Act şi Politon, 2019 

Cota: 37591 (3 ex.) 

 

Descriere: Cartea este un instrument util pentru oricine doreşte să 

înţeleagă şi să îşi formeze o opinie obiectivă despre mediul economic în 

care trăieşte. Scrisă într-un stil foarte relaxat şi amuzant, ea va lămuri nişte noţiuni din 

sfera economică frecvent vehiculate, dar de cele mai multe ori, înţelese doar parţial. 

 

 GAVRIL, Ioana Andrada – Macroeconomie: note de curs şi 

aplicaţii practice 

Editura ASE, 2020 

Cota: 37592 (5 ex.) 
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Descriere: Lucrarea tratează temele clasice de macroeconomie, precum indicatorii 

macroeconomici, decalajele de producţie, creşterea economică, sistemul financiar, 

piaţa monetară, piaţa de capital, inflaţia, somajul, balanţa de plăţi externe, oferind, de 

asemenea, detalii privind politicile macroeconomice şi modalităţile în care acestea ar 

trebui aplicate. 
 

 DASGUPTA, Partha – Economie: o foarte scurtă introducere 

Editura Litera, 2020 

Cota: 37610 (3 ex.) 

 

Descriere:  Această monografie tratează felul în care economiştii 

abordează dezvăluirea traiectoriilor economice care marchează viaţa 

omului, răspunde la întrebarea de ce avem nevoie de reglementări 

economice şi cum să le identificăm pe cele bune, propune şi explică 

modele. 

 

 PANĂ, Floriana – Economie: concepte, formule, probleme, 

rezolvări 
Editura Nomina, 2018 

Cota: 37612 (3 ex.) 

 

Descriere:  Economia, ca disciplină de studiu, are un caracter teoretic-

aplicativ şi un anumit grad de dificultate în înţelegerea fenomenelor şi 

proceselor economice, a conexiunilor dintre ele şi de aplicare a lor în 

viaţa reală, dar, totodată, are ca efect formarea şi consolidarea competenţelor, 

deprinderilor şi aptitudinilor practice. 

 

 

 FRAKT, Austin; PIPER, Mike – Microeconomics Made Simple: Basic 

Microeconomic Principles Explained in 100 Pages or Less 

Editura Simple Subjects, 2014 

Cota: 37624 (3 ex.) 

 

 

 BLANCHARD, Olivier; AMIGHINI, Alessia; GIAVAZZI, Francesco – 

Macroeconomics. A European Perspective (ediţia a 3-a) 
Editura Mark Roche, 2017 

Cota: 37656 (2 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea este structurată în două părţi, textul conţinând o 

secţiune centrală care se concentrează pe pieţele pe termen scurt, 

mediu şi lung şi pe trei extensii majore care oferă o acoperire mai aprofundată a 

problemelor propuse. 

 

 FRIEDMAN, Gerald – Microeconomics - Individual Choice in 

Communities 

Editura Kendall Hunt, 2018 

Cota: 37662 (1 ex.)  
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Descriere: Acest manual acoperă toate subiectele standard ale unui curs introductiv de 

microeconomie, inclusiv firma care maximizează profitul, consumatorul care 

maximizează utilitatea, cererea şi oferta, elasticitatea preţurilor şi a veniturilor, factorii de 

producţie şi produsele lor marginale etc. 

 

 KOLMAR, Martin; HOFFMANN, Magnus – Workbook for Principles of 

Microeconomics 

Editura Springer, 2018 

Cota: 37694 (2 ex.)  

 

Descriere: Manualul urmăreşte o abordare integrativă a microeconomiei 

moderne, reflectând critic la principalele descoperiri ale economiei dintr-

un punct de vedere filosofic şi comparându-le cu abordările găsite în 

ştiinţele sociale. Adoptă o perspectivă instituţională pentru a analiza potenţialul şi 

limitările diferitelor tipuri de piaţă şi evidenţiază implicaţiile pentru proiectarea sistemului 

juridic şi a practicilor comerciale din întreaga lume. 

 

 DAVIES, Richard – Extreme Economies. What Life at the World's 

Margins Can Teach us About Our Own Future 

Editura Penguin Random House, 2019 

Cota: 37696 (2 ex.)  

 

Descriere:  Pentru a ne prezice viitorul nostru, trebuie să privim la 

extreme. Aşa susţine economistul Richard Davies. Extreme Economies 

reînvie o idee fundamentală din ştiinţa medicală pentru a redefini logica 

economiei moderne, argumentând că economiile exterioare sunt locul unde putem 

învăţa despre propriul nostru viitor. 

 

 ALIZADEH, Tooran – Global Trends of Smart Cities. A Comparative 

Analysis of Geography, City Size, Governance, and Urban Planning 

Editura Elsevier, 2021 

Cota: 37713 (3 ex.)  

 

Descriere:    Această carte foloseşte o combinaţie de analize statistice 

descriptive şi naraţiuni ale studiilor de caz din lumea reală pentru a 

evalua modurile în care fiecare variabilă urbană individuală sau 

combinaţii ale acestora contează în diversitatea abordărilor oraşelor 

inteligente din întreaga lume. 

 

 BECCHETTI, Leonardo; BRUNI, Luigino; ZAMAGNI, Stefano – The 

Microeconomics of Wellbeing and Sustainability. Recasting the 

Economic Process 

Editura Elsevier, 2020 

Cota: 37714 (2 ex.)  

 

Descriere: Cu sprijinul economiei comportamentale, această carte, care explorează 

tradiţia economiei civile în gândirea economică, aduce o contribuţie fundamentală 
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care îi va ajuta pe utilizatori să înţeleagă mai bine şi să se pregătească pentru viitoarele 

provocări economice. 

 

 RASHID, Manzur; ANTONIONI, Peter – Macroeconomics for 

Dummies 

Editura Wiley Brand, 2016 

Cota: 37717 (3 ex.)  

 

Descriere: Când vine vorba de interacţiunea dintre politici, decizii 

comerciale, acţiuni ale consumatorilor şi politica monetară, studiul 

economiei are întindere internaţională. Asta înseamnă că trebuie să 

înţelegeţi nu doar economiile naţiunilor, ci şi relaţia dintre economiile naţionale din 

întreaga lume. 

 

 

 CARAIANI, Gheorghe; GEORGESCU, Constantin – Cooperare 

economică internaţională 

Editura Pro Universitaria, 2013 

Cota: 37720 (3 ex.)  

 

 

_____________________________________________________   Domeniul: MARKETING 
 

 MESEŞAN-SCHMITZ, Luiza; COMAN, Claudiu; POPICA, Maria 

Mădălina – Marketingul digital şi antreprenorii români 
Editura CH Beck, 2021 

Cota: 37595 (15 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea de faţă poate fi un instrument folositor în 

schimbarea atitudinii antreprenorilor faţă de conceptul de marketing 

digital, prezentând contextul românesc şi ilustrând potenţialul neobservat al canalelor şi 

instrumentelor de marketing digital. 

 

 COMAN, Ecaterina; BRĂTUCU, Gabriel – Marketingul carierei: o 

paradigmă a marketingului contemporan 

Editura CH Beck, 2020 

Cota: 37596 (15 ex.) 

 

Descriere:   Viziunea de ansamblu a lucrării a fost sintetizată într-un cadru 

conceptual al marketingului carierei, care scoate în evidenţă 

necesitatea tratării angajaţilor ca pe clienţi, iar cariera ca pe un produs pe care 

compania îl vinde pentru a creşte angajamentul afectiv al angajaţilor valoroşi şi a obţine 

un avantaj competitiv sustenabil. 

 

 NEDELEA, Alexandru Mircea – Marketing. Practici şi studii de caz 

Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37703 (5 ex.)  
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Descriere: Cartea este dedicată tuturor celor interesaţi de aspectele practice din 

domeniul afacerilor. Pe parcursul celor şase capitole, lucrarea prezintă studii de caz de 

marketing referitoare la domenii diverse de business din România şi din plan internaţional 

care pot constitui modele pentru realizarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie. 

 

__________________________________  Domeniul: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 

 NIŢU, Daniel – Drept internaţional penal: curs universitar 
Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37581 (5 ex.) 

 

Descriere: Dreptul internaţional penal este o materie care îmbină 

elemente de drept penal, drept procesual penal, dar şi de drept 

internaţional public şi de drepturile omului. În acest context, acest suport 

de curs îşi propune câteva obiective simple – pe fond, explicarea 

cadrului materiei şi a unor instituţii fundamentale, iar pe formă, suscitarea interesului şi 

faţă de alte discipline decât cele clasice. 

 

 ŢICLEA, Alexandru; GEORGESCU, Laura – Dreptul securităţii 

sociale: curs universitar (ediţia a 9-a) 

Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37582 (5 ex.) 

 

Descriere: Dreptul securităţii sociale cuprinde normele juridice ce 

reglementează relaţiile de asigurări sociale, precum şi pe cele ce privesc 

asistenţa socială. Prin intermediul său, persoana fizică este protejată de 

riscurile sociale care îi afectează  existenţa. Importanţa securităţii sociale este relevată şi 

de reglementările speciale în materie existente în Uniunea Europeană. 

 

 TOMESCU, Mădălina; TOMESCU, Cristian – Ştiinţa administraţiei 
(ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită) 

Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37590 (8 ex.) 

 

Descriere: Administraţia este o activitate care constă în a conduce, a 

gospodări o intreprindere, o instituţie, o entitate. Aceasta este o 

activitate care constă într-o prestaţie a unei persoane sau a unui grup de 

persoane în folosul altora, faţă de care prestatorul se află în anumite raporturi juridice: 

de subordonare, de colaborare sau de participare şi căruia beneficiarul prestaţiei îi 

pune la dispoziţie mijloacele materiale şi financiare necesare. 

 

 NEGRUŢ, Vasilica – Drept administrativ. Serviciul public. 

Proprietatea publică 

Editura CH Beck, 2020 

Cota: 37597 (5 ex.) 

 

Descriere:   Serviciul public şi proprietatea publică au un rol fundamental 

în construcţia dreptului administrativ. În analiza celor două instituţii s-au 
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avut în vedere schimbările produse în legislaţia naţională prin intrarea în vigoare a 

Codului administrativ (aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019), precum şi aspectele de noutate 

din literatura de specialitate şi jurisprudenţă. 

 

 SPERIUŞI-VLAD, Alin – Procesul şi sistemul judiciar din România 

Editura CH Beck, 2020 

Cota: 37598 (5 ex.) 

 

Descriere:  Procesul şi sistemul judiciar reprezintă primul contact 

conştient pe care o persoană îl are cu dreptul. După acest prim 

contact, realizăm că suntem permanent subiecte de drept, parte a unor 

raporturi juridice. Realitatea tehnică a dreptului este prezentată în 

această carte din perspectiva derulării procesului civil şi penal, respectiv a funcţionării 

sistemului judiciar. 

 

 MURARU, Ioan (coord.) – Drept constituţional şi instituții politice: 

caiet de seminar 
Editura CH Beck, 2020 

Cota: 37599 (8 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea reprezintă un mijloc de fixare a cunoştinţelor în 

această materie, având ca bază de plecare dispoziţiile Constituţiei. Este 

realizată o trecere în revistă a noţiunilor teoretice din titlurile şi capitolele 

stabilite în tematică, la care se adaugă decizii cu diferite grade de complexitate, 

întrebări, teste grilă şi teme pentru referate. 

 
 

 Codul civil. Codul de procedură civilă (actualizat la 01.02.2021) 

Editura Hamangiu, 2021 

Cota: 37606 (1 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: 37607 (1 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, modalităţile juridice şi apărarea dreptului 

de proprietate, superficia, uzufructul, uzul şi abitaţia, servituţile, posesia şi publicitatea 

drepturilor reale imobiliare. 
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 ANDREI, Constantin – Autorităţile publice cu rol în conducerea sistemului 

naţional de apărare 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37700 (34 ex.)  

 

 DEAK, Francisc; MIHAI, Lucian; POPESCU, Romeo – Tratat de drept 

civil. Contracte speciale. Vol. II.  Locaţiunea. Închirierea locuinţei. 

Arendarea. Antrepriza. Mandatul  (ediţia a 5-a) 

Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37721 (1 ex.)  

 

 

 

________________________________________________________  Domeniul: POLITICĂ 

 
 CIOBANU, Ceslav – Conflicte îngheţate şi uitate din statele post-

sovietice: geneză, economie politică şi şanse de soluţionare 

Editura Cartea Românească Educaţional 2019 

Cota: 37593 (5 ex.) 

 

Descriere: Situaţiile neliniştitoare şi incerte încă persistă în fostele state 

sovietice Moldova, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, reprezentând o 

ameninţare serioasă pentru stabilirea societăţii civile şi a instituţiilor democratice, precum 

şi pentru respectarea drepturilor omului. 

 

 TODEREAN, Olivia; CELAC, Sergiu; SCUTARU, George – Post-

Pandemic World: Perspectives on Foreign and Security Policy 

Editura Curtea Veche, 2020 

Cota: 37603 (5 ex.) 

 

Descriere:    O încercare a autorilor de a oferi o imagine cuprinzătoare a 

lecţiilor învăţate până acum din experienţa dramatică a pandemiei 

coronavirusului şi de a privi dincolo de ea, căutând să schiţeze 

contururile probabile ale viitorului. 

 

 MAGNUS, George – China: imperiul sec. 21? 

Editura Dexon, 2019 

Cota: 37605 (5 ex.) 

 

Descriere:    Autorul este apreciat astăzi în mod deosebit pentru viziunile 

şi observaţiile sale despre economia globală în general, şi în special 

despre China. El evaluează şi comentează în mod regulat tendinţele demografice din 

întreaga lume, dar şi chestiuni cheie precum Brexit, SUA şi economia mondială. 

 

 KAPLAN, Robert D. – Butoiul cu pulbere al Asiei: Marea Chinei de Sub şi sfârşitul 

stabilităţii în Pacific 

Editura Litera, 2020 

Cota: 37609 (3 ex.) 
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Descriere:   În ultimul deceniu, centrul lumii s-a mutat dinspre Europa spre 

Asia. Cu rezerve imense de petrol şi gaze naturale, după secole de 

dispute teritoriale, Marea Chinei de Sud, în special, este o sursă de 

potenţial conflict. Robert D. Kaplan oferă o descriere precisă a naţiunilor 

din jurul Mării Chinei de Sud, a conflictelor ce se pregătesc în regiune la 

început de secol XXI şi a implicaţiilor acestora pentru pacea şi 

stabilitatea globală, analizând interesele din zonă ale SUA în condiţiile în 

care China îşi manifestă tot mai ambiţios interesele. 

 

 PILLSBURY, Michael – Maratonul de o sută de ani: strategia 

secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere globală 

Editura Niculescu, 2020 

Cota: 37611 (5 ex.) 

 

Descriere:  Cartea analizează problemele critice cu privire la cine 

defineşte, în realitate, politica în capitala chineză şi dezvăluie strategia 

secretă a Chinei de a înlocui SUA ca superputere dominantă a lumii şi de 

a face acest lucru până în 2049, când se va sărbători împlinirea unui secol de la 

proclamarea Republicii Populare. 

 

 ZAKARIA, Fareed – Viitorul libertăţii: democraţia iliberală în 

Statele Unite ale Americii şi în lume 

Editura Polirom, 2021 

Cota: 37613 (4 ex.) 

 

Descriere:  După ce, într-un articol din 1997, a introdus ideea de 

„democraţie iliberală”, în această lucrare Fareed Zakaria arată că 

democraţia trebuie însoţită de liberalismul constituţional pentru a fi funcţională şi că 

democratizarea înţeleasă ca dispersie maximă a puterii în societate poate ascunde 

pericole nebănuite pentru libertatea individului. 

 

 COLIBĂŞANU, Antonia – Geopolitică şi geoeconomie 

contemporană: cum se schimbă harta lumii 
Editura Tritonic, 2020 

Cota: 37618 (5 ex.) 

 

Descriere:   Geopolitica este cheia pentru înţelegerea relaţiilor 

internaţionale. Pentru a descifra evenimentele actuale – fie că este 

vorba de conflicte, instabilitate politică, economică sau efectele unei 

pandemii - este de ajuns să aruncăm o privire asupra hărţii. Alături de formele de relief, 

trebuie considerate straturile şi substraturile societăţii, care alcătuiesc şi care modifică, 

datorită evenimentelor, harta lumii. 
 

____________________________________________________   Domeniul:  SOCIOLOGIE 
 

 HERŢANU, Codrin-Leonard – Tehnologiile disonante şi dezvoltarea profesiilor 

viitorului 
Editura AFT, 2020 

Cota: 37570 (84 ex.) 
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Descriere: Conţinutul cărţii este coagulat în jurul conexiunii existente între 

tehnologiile disonante şi profesiile viitorului. Demersul este bazat pe 

următoarele repere: contextul viitorului, tehnologiile disonante, 

dualitatea mediu educaţional – cultură organizaţională şi proiectarea în 

perspectivă a profesiilor actuale. 

 

 
 

 ZAKARIA, Fareed – 10 lecţii pentru o lume postpandemică 

Editura Polirom, 2021 

Cota: 37614 (4 ex.) 

 

Descriere:  Cartea jurnalistului american e una dintre primele încercări 

de a creiona lumea care ne aşteaptă după ce va trece vârful crizei 

provocate de pandemia de COVID-19. Analiza porneşte de la premisa 

că asistăm la unul dintre acele rare momente în care istoria îşi accelerează ritmul şi că 

această criză ce a afectat toate aspectele vieţii umane va reconfigura într-o măsură 

semnificativă lumea. 

 

 LINGENFELTER, Sherwood G. – Leading Cross-Culturally. 

Covenant Relationships for Effective Christian Leadership 

Editura Baker Academic, 2008 

Cota: 37680 (1 ex.)  

 

Descriere:  Lingenfelter defineşte cu atenţie leadershipul intercultural şi 

descompune această definiţie de-a lungul cărţii, cu accent pe 

construirea comunităţilor de viziune, încredere şi abilitare prin leadership 

bazat pe principii biblice. 

 

 EARLEY, Christopher; ANG, Soon – Cultural Intelligence. Individual 

Interactions Across Cultures 

Editura Stanford Business Books, 2003 

Cota: 37681 (1 ex.)  

 

Descriere:  Pe o piaţă globală în care echipele, iniţiativele şi asocierile 

internaţionale sunt din ce în ce mai frecvente, este extrem de important 

ca oamenii să se integreze rapid în culturi noi. Strategiile eficiente pentru selectarea şi 

instruirea oamenilor asupra perspectivelor globale sunt esenţiale pentru gestionarea 

afacerilor. 

 

 MACOVEI, Crenguţa-Mihaela – Teorii generaţionale. Generaţia tăcută a 

României (1923-1944) 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37701 (14 ex.)  

 

 LIVERMORE, David A. – Cultural Intelligence. Improving your CQ to Engage our 

Multicultural World 

Editura Baker Academic, 2009 

Cota: 37704 (1 ex.)  
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Descriere:  Societatea din secolul XXI este diversă, iar culturile existente 

trebuie să comunice eficient între ele. Cartea explorează inteligenţa 

culturală (CQ), care, deşi înrădăcinată în cercetări solide şi ştiinţifice, este 

extrem de practică şi accesibilă cititorilor, va aduce beneficii studenţilor, 

precum şi celor interesaţi de creşterea conştientizării şi sensibilităţii lor 

culturale. 

 
 

_____________________________________________________  Domeniul:  PSIHOLOGIE  
 

 Chomsky, Noam – Cum merge lumea 

Editura Curtea Veche, 2020 

Cota: 37604 (5 ex.) 

 

Descriere:    Lumea pe care ne-o înfăţişează Chomsky făcând apel la o 

întreagă serie de documente istorice, unele desecretizate abia la 

începutul anilor ’90, este una în măsură să îl şocheze nu doar pe cititorul 

român, ci şi pe cel de pretutindeni; este o lume faţă de care primul gest este acela de 

respingere, iar cel de al doilea – de revoltă. 

 

 NEWPORT, Cal – Deep Work: concentrarea ca superputere într-o 

lume a perturbărilor 
Editura Publica, 2018 

Cota: 37616 (5 ex.) 

 

Descriere:  Pe măsură ce automatizarea şi externalizarea reconfigurează 

spaţiul de lucru, abilitatea de care avem nevoie este aceea de a 

îndeplini o muncă profundă. Cartea lui Cal Newport ne învaţă cum ne 

putem concentra intens, într-un mediu lipsit de perturbări, lucru care ne ajută să învăţăm 

rapid şi să atingem performanţa. 

 

 NEWPORT, Cal – Minimalism digital. Concentrează-te pe propria 

viaţă într-o lume plină de zgomot 
Editura Publica, 2019 

Cota: 37617 (5 ex.) 

 

Descriere:   Minimalismul este arta de a şti ce înseamnă destul. 

Minimalismul digital aplică această idee în domeniul tehnologiei 

personale. E secretul pentru a trăi o viaţă concentrată într-o lume tot mai 

zgomotoasă. 

 

_____________________________________________________  Domeniul:  PEDAGOGIE 
 

 ROSLING, Hans; ROSLING, Ola; ROSLING RÖNNLUND, Anna  – 

Factfulness: 10 motive pentru care interpretăm greşit lumea şi de ce 

lucrurile stau mai bine decât crezi 
Editura Publica, 2018 

Cota: 37615 (5 ex.) 
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Descriere:  Captivantă și revelatoare, Factfulness este o carte esenţială care vorbeşte 

despre lume şi despre cum este aceasta cu adevărat. Lectura ei îţi va schimba modul în 

care vezi lumea şi te va ajuta să reacţionezi la crizele şi oportunităţile care vor apărea în 

viitor. 

 

 Trends in Deep Learning Methodologies: Algorithms, Applications 

and Systems 

Editura Elsevier, 2021 

Cota: 37706 (3 ex.)  

 

Descriere:   Cartea acoperă abordări de învăţare profundă, cum ar fi 

reţelele neuronale, reţelele de convingeri profunde, reţelele neuronale 

recurente, reţelele neuronale convoluţionale, auto-codificatorul profund şi reţelele 

generative profunde, care au apărut ca modele de calcul puternice. 

 

_______________________________________________  Domeniul:  ISTORIA ROMÂNIEI 
 

 MARTINEZ, Pascual; SÁEZ, Vincent – The Saxons of Transylvania 

Editura Overlapse, 2019 

Cota: 37564 (1 ex.) 
 

Descriere:  Autorii, a căror carte este documentată cu imagini de arhivă, 

fotografii noi, ilustraţii şi povestiri, se concentrează asupra saşilor etnici 

germani care se întorc în Transilvania pentru a-şi păstra cultura şi 

patrimoniul distinct construit de-a lungul a opt secole. 

 

 FABINI, Hermann; FABINI, Alida  – Sibiu: portretul unui oraş 

din Transilvania (ediţia a 5-a) 

Editura Monumenta & Honterus, 2020 

Cota: 37626 (2 ex.) 
 

 FABINI, Hermann; FABINI, Alida  – Hermannstadt: Portrat 

einer Stadt in Siebenburgen (ediţia a 5-a) 

Editura Monumenta & Honterus, 2020 

Cota: 37627 (2 ex.) 
 

 DAMM, Theo; SCHNEIDER, Jost Jürgen – Oraşe vechi, sate şi biserici fortificate. 

Schiţe din Transilvania 

Editura Honterus, 2015 

Cota: 37630 (1 ex.) 
 

 WOLLMANN, Volker  – Patrimoniu preindustrial şi industrial 

în România 

Editura Honterus, 2018 

Cota:  37633 – Vol. VI (2 ex.) 

   37634 – Vol. VII (2 ex.) 

   37635 – Vol. VIII (2 ex.) 
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Descriere:  Patrimoniu preindustrial şi industrial în România este o lucrare de sinteză, 

definiri conceptuale şi procese tehnice completate de reprezentări fotografice, 

dedicată vestigiilor arheologice industriale din România. 
 

 

 DUSIL, Dagmar Zink – Sibiu: oameni şi fapte 

Editura Honterus, 2018 

Cota: 37638 (1 ex.) 

 

 

 

 PINTER, Zeno Karl; URDUZIA, Claudia; NIŢOI, Anca  – Relaţii interetnice în 

Transilvania: militaria mediaevalia în Europa centrală şi de sud-est: lucrări prezentate 

în conferinţele internaţionale Interethnic Relations in Transylvania Sibiu, 2018-2019 

Editura Astra Museum, 2020 

Cota: 37642 (2 ex.) 

 

 MARŢI, Radu – Regina Maria: un model de viaţă, mereu prezentă în inimile 

noastre 

Editura Performantica, 2021 

Cota: 37718 (1 ex.)  
 

_____________________________________________   Domeniul:  ISTORIE UNIVERSALĂ 
 

 MILLER, Rory – Ţările arabe din Golful Persic: de la regate ale 

deşertului la puteri globale 

Editura Corint, 2020 

Cota: 37600 (4 ex.) 

 

Descriere:   O analiză percutantă a statelor din Golf, a sporirii puterii 

acestora la nivel mondial în ultima jumătate de secol şi a provocărilor cu 

care se confruntă acum. Cândva regate paşnice conduse de şeici, ţările 

din Golf – Arabia Saudită, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain şi Kuwait – 

exercită în prezent o influenţă fără precedent asupra economiei internaţionale, datorită 

resurselor lor aproape inimaginabile de petrol şi gaze. 

 

 THOMAS, Gordon – Duşmani vechi, ameninţări noi. 

Istoria secretă a Mossad-ului din 2000 până în prezent. Vol. 2 

Editura Corint, 2020 

Cota: 37601 (4 ex.) 

 

 THOMAS, Gordon – Binecuvântaţi fie spionii. Istoria 

secretă a Mossad-ului de la origini până în 1999. Vol. 1 

Editura Corint, 2019 

Cota: 37602 (4 ex.) 

 

Descriere:   În lumea secretă a spionilor şi a operaţiunilor secrete, niciun alt serviciu de 

informaţii nu a rămas înconjurat, de-a lungul timpului, de legendă şi de mister ca 
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Mossad-ul. Gordon Thomas demonstrează că, în ceea ce priveşte faimosul serviciu 

secret israelian, de foarte multe ori, adevărul întrece orice fantezie. 
 

 KITCHEN, Martin – O istorie a Germaniei moderne de la 1800 

până în prezent 
Editura Humanitas, 2021 

Cota: 37608 (3 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea este axată pe formarea Germaniei ca stat naţional 

de la situaţia sa fragmentată de la începutul secolului XIX până în 

deceniile de după 1945,  împletind firele politice, economice, sociale şi 

culturale necesare pentru a prezenta complexitatea care marchează istoria Germaniei. 

 

 LINTON, Barry – History's Greatest Military Commanders. The 

Brilliant Military Strategies of Hannibal, Alexander the Great, Sun Tzu, 

Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, and 30 Other Historical 

Commanders 

Editura Make Profits Easy LLC, 2015 

Cota: 37621 (1 ex.) 

 

Descriere:   Conflictele armate au produs mulţi dintre marii lideri din istoria 

omenirii. Unii au luptat doar pentru glorie, alţii au purtat războaie din disperare şi chiar 

mai mulţi au fost conduşi de simţul datoriei. Fiecare lider are calităţi umane care 

transcend timpul şi cultura. Lecţiile predate, tactica folosită şi pierderile suferite 

reprezintă o dovadă a vieţii şi realizărilor lor. 

 

 CHASSON, Wayne – This is Minuteman. Two-Three... Go! Memoirs 

of a Helicopter Pilot in Vietnam, Iraq, and Afghanistan 
Editura Huey Boosk, 2018 

Cota: 37658 (3 ex.)  

 

Descriere:  Chasson Wayne retrăieşte şase decenii de zbor pe 

elicoptere, inclusiv un tur extins în Vietnam şi munţii Afganistanului, apoi  

în Irak, Kuweit şi Garda Naţională. De la tragic la ridicol, totul este 

povestit aici cu o candoare revigorantă şi detalii realiste în timp ce autorul încearcă să-şi 

dea seama cum a reuşit să trăiască. 

 

 FAWCETT, Bill (editor) – How to Lose a War at Sea. Foolish Plans 

and Great Naval Blunders 

Editura Harper Collins, 2013 

Cota: 37679 (1 ex.)  
 

Descriere:  De pe vremea armatei spaniole şi până în epoca modernă a 

portavioanelor, unele bătălii au fost pierdute atât pe apă cât şi pe uscat. 

Unele gafe au fost rezultatul unei planificări insuficiente, ego-urilor supra-umflate, 

spionajului sau calculelor greşite, iar altele au fost cauzate de decizii care nu ţineau 

neapărat de componenta navală. 
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 VAN DER BIJL, Nick –  My Friends the Enemy. Life in Military 

Intelligence During the Falklands War 
Editura Amberley, 2020 

Cota: 37682 (1 ex.)  

 

Descriere:  Cartea povesteşte războiul din Falkland şi este pentru prima 

dată când operaţiunile de informaţii sunt descrise de un martor principal 

la evenimente de la începutul campaniei până la final. Nick Van Der Bijl 

a fost foarte implicat în colectarea informaţiilor din diverse surse. 

 

 WACKER, Albrecht – Sniper on Eastern Front. The Memoirs of a 

Sepp Allerberger Knights Cross 

Editura Pen & Sword Military, 2020 

Cota: 37692 (1 ex.)  

 

Descriere:  Allerberger oferă o imagine asupra disciplinei şi rutinei 

necesare lunetistului. Departe de camerele de filmare, niciun prizonier nu 

a supravieţuit mult timp după predare. Lunetiştii ruşi folosiseră glonţul exploziv ilegal din 

1941, iar Hitler a autorizat în cele din urmă utilizarea acestuia în 1944. Rezultatul a fost un 

câmp de luptă al groazei. 

 

 DURANT, Will; DURANT, Ariel – The Lessons of History 

Editura Simon & Schuster, 2020 

Cota: 37693 (1 ex.)  

 

Descriere:  Cu compendiul lor accesibil de filozofie şi progres social, 

autorii ne poartă într-o călătorie prin istorie, explorând posibilităţile şi 

limitările umanităţii de-a lungul timpului. Juxtapunând marile vieţi, idei şi 

realizări cu cicluri de război şi cucerire, cartea dezvăluie teme şi perioade importante ale 

istoriei. 

 

 TAPPER, Jake – The Outpost. An Untold Story of American Valor 
Editura Back Buy Books, 2013 

Cota: 37698 (3 ex.)  
 

Descriere:  În The Outpost, Jake Tapper ne oferă povestea micului 

avanpost de luptă Keating din provincia Nurestan, în Afganistan, de la 

înfiinţare până la distrugere, prezentându-ne soldaţi şi familiilor lor într-un 

loc şi un război care a rămas îndepărtat pentru majoritatea americanilor. Un bestseller 

fugar, face ca un război sălbatic să devină real ca şi curajul american. 

 

____________________________________________________ Domeniul: LIMBI STRĂINE 
 

ENGLEZĂ 
 

 BUCKMASTER, Robert – Military English: Tactical and Peacekeeping Operations. 

Intermediate, B1, STANAG 2. Teacher's Book 
Editura Robert Bookmaster, 2019 

Cota: 37652 (1 ex.)  
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Descriere:  Engleza pentru operaţiuni tactice şi de menţinere a păcii 

este un curs pentru personalul armatei care urmează să fie trimis în 

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. 

 

 

 

 BUCKMASTER, Robert – Military English: Tactical and 

Peacekeeping Operations. Intermediate, B1, STANAG 2. Workbook 
Editura Robert Bookmaster, 2019 

Cota: 37653 (1 ex.)  

 

Descriere:  Acest caiet de lucru include referinţe gramaticale şi pagini 

de studiu, exerciţii de citire şi de scriere, abrevieri şi pagini de studiu, 

acronime, formulare de rapoarte de patrulare etc., un mini dicţionar, pagini cheie de 

vocabular şi verbe tactice cheie. 

 

 ROCHE, Mark – Business English Writing: Advanced Masterclass 
Editura Mark Roche, 2018 

Cota: 37655 (1 ex.)  

 

Descriere:  Engleza de afaceri vă învaţă cum  să scrieţi e-mailuri, scrisori 

de afaceri şi rapoarte de afaceri, oferă un cadru structurat în care 

studenţii, profesioniştii  în afaceri, antreprenorii, îşi pot îmbunătăţi în mod 

semnificativ abilităţile de scriere. 

 

 WILLIAMS, Erica J. – Case Studies for Business English 
Editura Wayzgoose Press, 2019 

Cota: 37659 (1 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea este un curs atractiv, motivant şi pragmatic. 

Conţine studii de caz, exerciţii pentru a dezvolta înţelegerea 

instrumentelor şi strategiei de afaceri, scrierea de rapoarte, precum şi 

sfaturi despre dezvoltarea abilităţilor de comunicare în afaceri pentru 

prezentări şi întâlniri. 

 

 BOWKETT, Albert – C1 Exam Essays. Simple Tools for Advanced 

English 
Editura Albert Bowkett, 2018 

Cota: 37660 (1 ex.)  

 

Descriere:  Eseuri de examen C1: instrumente simple pentru limba 

engleză avansată este un ghid practic, pas cu pas, pentru dezvoltarea 

abilităţilor de redactare a eseurilor şi de creştere a încrederii necesare 

pentru a obţine rezultate cât mai bune la examene. 
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 ZEMACH, Dorothy E.; RUMISEK, Lisa A. – Academic Writing from 

Paragraph to Essay 
Editura Macmillan, 2005 

Cota: 37665 (5 ex.)  

 

Descriere:  Această carte, scrisă pentru studenţii de nivel intermediar 

care se pregătesc să studieze sau studiază deja într-un mediu academic 

şi trebuie să-şi îmbunătăţească abilităţile de scriere, oferă o varietate de 

sarcini şi modele pentru a facilita fiecare etapă a procesului de scriere. 

 

 MacKENZIE, Ian –  English for Business Studies. A Course for 

Business Studies and Economics Students: Student's Book (ediţia a 3-a) 

Editura Cambridge University Press, 2010 

Cota: 37683 (1 ex.)  

 

Descriere:  English for Business Studies reflectă schimbările recente din 

mediul economic şi de afaceri din lume. Acoperind cele mai importante 

domenii de management, producţie, marketing, finanţe şi 

macroeconomie, cursul îi ajută pe studenţi să înţeleagă şi să-şi clarifice conceptele 

cheie în afaceri şi economie. 

 

 LOCK, Graham – Functional English Grammar. An Introduction for 

Second Language Teachers 

Editura O’Reilly, 2008 

Cota: 37690 (4 ex.)  

 

Descriere: Acest text explorează modalităţile prin care gramatica 

engleză permite vorbitorilor să reprezinte lumea, să interacţioneze între ei 

şi să creeze mesaje coerente. Această carte oferă profesorilor de limbi 

străine o descriere funcţională a gramaticii englezeşti, în care gramatica este privită ca 

o resursă comunicativă. 

 

 Work on your Vocabulary. Hundreds of Words to Learn and 

Remember: Advanced C1 

Editura Harper Collins, 2013 

Cota: 37697 (1 ex.)  

 

Descriere:  Work on your Vocabulary este un nou manual care acoperă 

vocabularul cheie necesar celor care studiază engleza la nivel avansat 

(CEF nivel C1). Această carte este o resursă esenţială pentru cursanţii care doresc să-şi 

îmbunătăţească vocabularul în limba engleză. 

 

 MANNING, Anthony; SOWTON, Chris; THAINE, Craig – Cambridge 

Academic English, B1+, Intermediate: An Integrated Skills Course for 

EAP. Teacher's Book  

Editura Cambridge University Press, 2013 

Cota: 37707 (1 ex.)  
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Descriere:   Cu prelegeri şi seminarii autentice, limbaj informat de Cambridge Academic 

Corpus şi Academic Word Lists, cursul garantează învăţarea unei engleze reale, 

actualizată, relevantă pentru studiile universitare. 

 

 WATSON, Donald – Advanced Vocabulary in Context with Key 

Editura Cambridge University Press, 2013 

Cota: 37708 (1 ex.)  

 

Descriere:   Această carte permite studenţilor de nivel avansat să-şi 

exerseze vocabularul în diferite contexte. Manualul este potrivit pentru 

utilizare în clasă, pentru teme sau pentru auto-studiu. Cartea pregăteşte 

pentru secţiunile de examene precum Cambridge CAE şi CPE, şi 

furnizează surse bogate de materiale de lectură. 

 

 Cambridge English First for Schools 3 with Answers 

Editura Cambridge University Press, 2018 

Cota: 37709 (1 ex.)  

 

Descriere:   Lucrarea oferă cea mai autentică pregătire pentru 

examen disponibilă, permiţând candidaţilor să se familiarizeze cu 

conţinutul şi formatul examenului şi să practice tehnici de examen utile. 

 

 McCARTHY, Michael; O’DELL, Felicity – English Vocabulary in Use: 

Advanced. Vocabulary Reference and Practice with Answers (ediţia a 

3-a) 

Editura Cambridge University Press, 2017 

Cota: 37710 (1 ex.)  

 

Descriere:   Manualul se adresează studenţilor de nivel avansat (C1 

până la C2) de engleză. Este perfect pentru activităţi la clasă şi asigură 

dezvoltarea rapidă a vocabularului prin explicaţii uşor de înţeles şi exerciţii practice. 

 

 BROOK-HART, Guy – Cambridge English: Business Benchmark: 

Advanced Higher 
Editura Cambridge University Press, 2007 

Cota: 37711 (1 ex.)  

 

Descriere:   Cursul oferă studenţilor de nivel avansat limbaj şi vocabular 

esenţial în afaceri, instruire şi practică pentru examenul superior BEC, 

folosind sarcini reale de examen. 

 
FRANCEZĂ 

 
Pentru o lectură uşoară în limba franceză: poveşti variate apropiate de gusturile şi 

interesele tinerilor, cu lexicon pentru înţelegerea cuvintelor şi expresiilor dificile. 
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 ROY, Adam – Peur sur la ville 
Editura Hachette, 2005 

Cota: 37663 (10 ex.)  

 

 

 LAMARCHE, Leo – La cité perdue 
Editura Hachette, 2004 

Cota: 37664 (5 ex.)  

 

 

 

 

 GERRIER, Nicolas – Le sortilège de Merlin 
Editura Hachette, 2015 

Cota: 37666 (5 ex.)  

 

 

 

 GERRIER, Nicolas – La chasse au trésor 
Editura Hachette, 2016 

Cota: 37667 (5 ex.)  

 

 

 

 VARDI, Mirela – La nuit blanche de Zoé 
Editura Hachette, 2008 

Cota: 37668 (5 ex.)  

 

 

 

 LEBRUN, Henri – Nico et le village maudit 
Editura Hachette, 2008 

Cota: 37669 (5 ex.)  

 

 

 

 

 GERRIER, Nicolas – Le tailleur de pierre 
Editura Hachette, 2016 

Cota: 37670 (5 ex. + CD audio)  

 

 

 

 GUTLEBEN, Muriel – La disparition 
Editura Hachette, 2004 

Cota: 37671 (5 ex.)  
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 GERRIER, Nicolas – Bas les masques! 
Editura Hachette, 2020 

Cota: 37672 (6 ex.)  

 

 

 

 ROY, Adam – Le prisonnier du temps 
Editura Hachette, 2004 

Cota: 37673 (10 ex. + CD audio)  

 

 

 

 LEBALLEUR, Agathe – Le trésor de la Marie-Galante 
Editura Hachette, 2005 

Cota: 37674 (6 ex.)  

 

 

 GUILLOUX, Michel – Julie est amoureuse 
Editura Hachette, 2007 

Cota: 37675 (5 ex.)  

 

 

 

 

 MAUPASSANT, Guy de – Contes de la Bécasse 
Editura Larousse, 2008 

Cota: 37676 (5 ex.)  

 

 

 VERNE, Jules – Le tour du monde en 80 jours 
Editura Librio, 2020 

Cota: 37677 (5 ex.)  

 

 

 

 

 MALOT, Hector – Sans famille 
Editura Le Livre de Poche, 2000 

Cota: 37678 (5 ex.)  

 

 

GERMANĂ 
 

 BUCKMASTER, Robert – German Short Stories for Beginners. Easy 

German Stories. Vol. 2 
Editura Lingo Mastery, 2020 

Cota: 37654 (1 ex.)  
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Descriere:  Douăzeci de poveşti uşor de citit, împreună cu cele mai bune instrumente 

pentru a vă ajuta să exersaţi şi să vă consolidaţi cunoştinţele de limba germană după 

ce aţi terminat de citit fiecare poveste. 

 

 BALCIK, Ines – Limba germană: 250 de exerciţii de vocabular, 

pentru începători şi avansaţi. Cu soluţii detaliate 

Editura Litera, 2018 

Cota: 37722 (10 ex.)  

 

 

 

 

____________________________________________________ Domeniul: INFORMATICĂ 

 
 CRISTESCU, Marian – Microsoft Access: de la simplu la complex 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37565 (34 ex.) 

 

Descriere:   Cartea acoperă cele mai recente informaţii şi caracteristici 

pentru a ajuta noii veniţi în domeniul bazelor de date să înţeleagă mai 

bine rolul Microsoft Access în lumea analizei datelor şi a ştiinţei datelor. 

 

 MILLER, James – Hands-On Machine Learning with IBM Watson 

Editura Packt, 2019 

Cota: 37623 (3 ex.) 

 

Descriere:   IBM Cloud este o colecţie de servicii de cloud computing 

pentru analiza datelor folosind învăţarea automată şi inteligenţa 

artificială (AI). Această carte este un ghid complet care vă va ajuta să 

vă dezvoltaţi aptitudinile cu învăţarea automată pe IBM Cloud folosind Python. 

 

 SMITH, Michael; GOODCHILD, Michael; LONGLEY, Paul – 

Geospatial Analysis: a Comprehensive Guide to Principles 

Techniques and Software Tools (ediţia a 6-a) 

Editura Packt, 2018 

Cota: 37625 (5 ex.) 

 

Descriere:   Acest ghid abordează întregul spectru de tehnici analitice 

furnizate în cadrul sistemelor moderne de informaţii geografice (GIS) şi 

al produselor software geospaţiale conexe. Este reprezentativ atât în tratarea 

conceptelor şi metodelor cât şi în ceea ce priveşte software-ul folosit. 

 

 ALLEN, David W. – GIS Tutorial 2. Spatial Analysis Workbook 
Editura Esri Press, 2016 

Cota: 37650 (2 ex.)  
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Descriere: Caietul de lucru pentru analiza spaţială oferă exerciţii practice pentru 

utilizatorii GIS de nivel intermediar pentru a-şi dezvolta abilităţile de analiză şi de 

rezolvare a problemelor. 

 

 MALLOY, Nicolas R. – Essential Modeling Techniques for 

Geospatial Analysis Using ArcGIS. An Intermediate-Level GIS 

Workbook 
Editura Geospatial Institute, 2020 

Cota: 37651 (6 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea face o introducere în mai multe tehnici de 

modelare geospaţială, fiecare reprezentând un exerciţiu complet şi independent. 

Intenţia este de a introduce cititorilor o gamă variată de tehnici de modelare 

geospaţială şi de a pregăti studenţii pentru lucrări mai avansate. 

 

 MILLER, James D. – Learning IMB Watson Analytics: Make the 

most advanced predictive analytical processes easy using Watson 

Analytics with this easy-to-follow practical guide  
Editura Packt Publishing, 2016 

Cota: 37661 (3 ex.)  

 

Descriere:  Această carte, care nu necesită un fundal de programare, 

a fost concepută pentru a explora, începând cu ceea ce este IBM 

Watson Analytics, într-o manieră cât mai accesibilă, o nouă modalitate de a efectua 

sarcini de analiză a datelor pe cloud, utilizând diferitele funcţionalităţi analitice oferite 

de Watson. 

 

 AUSTIN, Robert; DISERA, David; BROOKS, Talbot –  GIS for Critical 

Infrastructure Protection 

Editura CRC Press, 2019 

Cota: 37684 (5 ex.)  

 

Descriere:  Cartea acoperă decalajul dintre teorie şi practică folosind 

aplicaţii şi studii de caz din lumea reală precum şi experienţa autorilor. 

Orientat către proprietarii de infrastructură şi primii respondenţi şi 

agenţiile acestora, abordează lacunele în răspunsul, recuperarea, planificarea pregătirii 

şi gestionarea de urgenţă a dezastrelor pe scară largă. 

 

 ROGERS, Simon; GIROLAMI, Mark –  A First Course in Machine 

Learning (ediţia a 2-a) 

Editura CRC Press, 2020 

Cota: 37685 (3 ex.)  

 

Descriere:  Este cea mai bună carte introductivă pentru machine 

learning disponibilă în prezent. Aceasta combină rigoarea şi precizia cu 

accesibilitatea, pleacă de la o explicaţie detaliată a bazelor analizei 

bayesiene în cele mai simple setări şi merge până la frontierele subiectului. 
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 LAW, Michael; COLLINS, Amy –  Getting to Know ArcGIS Pro 2.6 

Editura Esri Press, 2020 

Cota: 37686 (8 ex.)  

 

Descriere:  ArcGIS Pro 2.6 introduce instrumentele de bază şi 

capabilităţile ArcGIS Pro prin fluxuri de lucru practice ale proiectelor 

care demonstrează cele mai bune practici pentru productivitate. Aflaţi 

cum să navigaţi ArcGIS Pro şi ArcGIS Online prin vizualizarea, interogarea, crearea, 

editarea, analiza şi prezentarea datelor geospaţiale atât în medii 2D, cât şi 3D. 
 

 ZANDBERGEN, Paul A. –  Python Scripting for ArcGIS Pro 

Editura Esri Press, 2020 

Cota: 37687 (3 ex.)  

 

Descriere:  Cursul prezintă elementele fundamentale ale programării 

Python care funcţionează cu date spaţiale în ArcGIS Pro. Aflaţi cum să 

executaţi instrumente de geoprocesare, să descrieţi, să creaţi şi să 

actualizaţi date, precum şi să executaţi o serie de sarcini specializate. 

 

 GORR, Wilpen L.; KURLAND, Kristen S. –  GIS Tutorial 1 for ArcGIS 

Pro 10.3.x: Basic Workbook 

Editura Esri Press, 2016 

Cota: 37688 (1 ex.)  

 

Descriere:  Cartea prezintă instrumentele şi funcţionalitatea GIS, inclusiv 

interogarea hărţilor interactive, colectarea datelor şi rularea 

instrumentelor de geoprocesare. Încorporând metode de predare 

care folosesc exerciţii detaliate şi subiecte pentru teme, această carte este foarte utilă 

pentru învăţarea GIS. 

 

 GERON, Aurelien –  Hands-On Machine Learning with Scikit-

Learn, Keras and TensorFlow (ediţia a 3-a) 

Editura O’Reilly, 2019 

Cota: 37689 (3 ex.)  

 

Descriere:  Folosind exemple concrete, teorie minimă şi două cadre 

Python - Scikit-Learn şi Tensor Flow - autorul vă ajută să înţelegeţi 

conceptele şi instrumentele necesare pentru construirea sistemelor inteligente. 

 

 DYKSTRA, Josiah – Essential Cybersecurity Science: Build, Test 

and Evaluate Secure Systems 

Editura O’Reilly, 2016 

Cota: 37691 (3 ex.)  

 

Descriere:  Acest ghid practic vă arată cum să aplicaţi metoda 

ştiinţifică atunci când evaluaţi tehnici de protejare a sistemelor dvs. de 

informaţii, ajutându-vă să vă concentraţi pe subiecte independente, 

specifice domeniului, cum ar fi criptografie, analiză malware şi inginerie de securitate a 

sistemului. 
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 EDGAR, Thomas; MANZ, David O. – Research Methods for Cyber 

Security 

Editura Elsevier, 2017 

Cota: 37695 (3 ex.)  

 

Descriere:  Această carte arată cum să dezvolţi un plan de cercetare, 

apoi oferă o introducere într-o gamă largă de metode de cercetare 

utile pentru cercetarea securităţii cibernetice: observaţional, 

matematic, experimental şi aplicat. 

 

 SUBASI, Abdulhamit – Practical Machine Learning for Data 

Analysis Using Python 

Editura Elsevier, 2020 

Cota: 37705 (3 ex.)  

 

Descriere:   Cartea se concentrează pe construirea unei baze de 

cunoştinţe de învăţare automată pentru a rezolva diferite studii de caz 

din lumea reală din diferite domenii, inclusiv analiza semnalului biomedical, asistenţă 

medicală, securitate, economie şi finanţe. 
 

 CHEN, Xaolin; LIN Jijun – Finite Element Modelling and Simulation 

with ANSYS Workbench (ediţia a 2-a) 

Editura CRC Press, 2009 

Cota: 37712 (3 ex.)  

 

Descriere:   Încorporând teoriile de bază ale FEA, studiile de caz de 

simulare şi utilizarea ANSYS Workbench în modelarea problemelor de 

inginerie, cartea stabileşte metoda elementelor finite ca un instrument numeric puternic 

în proiectarea şi analiza inginerească. 

 

 HODSON, Christopher J. – Cyber Risk Management. Prioritize 

Threats, Identify Vulnerabilities and Apply Controls 

Editura Kogan Page Inspire, 2019 

Cota: 37715 (3 ex.)  

 

Descriere: Cyber Risk Management explică importanţa implementării 

unei strategii de securitate cibernetică şi oferă îndrumări practice pentru 

cei responsabili de gestionarea evenimentelor de ameninţare, vulnerabilităţilor şi 

controalelor, inclusiv malware, scurgeri de date, ameninţări din interior. 
 

________________________________________________ Domeniul: TEHNICĂ MILITARĂ 
 

 Polish Technological Achievements During World War II 
Editura Central Military Library, 2020 

Cota: 37573 (2 ex.)  

 

Descriere:   Această lucrare prezintă atât realizările ştiinţifice, invenţiile şi 

construcţiile militare ale Republicii Poloneze de dinainte de război, care 
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au afectat cursul războiului, cât şi realizările polonezilor în serviciul aliaţilor lor, adesea 

dezvoltate pe baza cercetărilor dinaintea războiului. 

 

___________________________________________________________ Domeniul: SPORT 
 

 Calisthenics: Stretch your Way to Strong. The #1 Flexibility for 

Bodyweight Training Guide 

Editura Pure Calisthenics, 2017 

Cota: 37646 (1 ex.) 

 

Descriere:   Descoperiţi formula secretă pentru creşterea forţei 

musculare prin flexibilitate şi antrenament pentru greutatea corporală. 

 

  SCHIFFERLE, Matt – Smart bodyweight training. How to focus 

your mind to transform your body 

Editura Matthew Schifferle, 2018 

Cota: 37647 (1 ex.)  

 

Descriere:   În antrenamentul inteligent pentru greutatea corporală 

este vorba despre utilizarea disciplinei calistenice ca instrument pentru 

a învăţa cum să folosiţi fiecare muşchi din corpul dvs. într-un mod mai 

inteligent şi mai eficient. 

 

 CORREA, Mariana – 100 Triathlon Calisthenic Exercises 

Editura s.n., 2016 

Cota: 37648 (1 ex.)  

 

Descriere: 100 Triathlon Calisthenic Exercises este cea mai recentă 

tendinţă din lumea fitnessului şi cel mai bun mod de a vă pregăti corpul 

folosind antrenamentul calistenic, cunoscut şi sub denumirea de 

antrenament pentru greutatea corporală. 

 

 ANIS, Daneyal – Ultimate Step by Step. Guide to Machine. 

Learning Using Python. Predictive modelling concepts explained in 

simple terms for beginners. Learn how to train an Artificial Intelligence. 

Model in 7 days! 
Editura Daneyal Anis, 2020 

Cota: 37649 (3 ex.)  

 

 SCHIFFERLE, Matt – Calisthenics for Beginners. Step-by-step 

Workout to Build Strenght at Any Fitness Level 
Editura Rockridge Press, 2020 

Cota: 37657 (1 ex.)  

 

Descriere:  Câştigă forţă, mobilitate, rezistenţă şi flexibilitate folosind 

mişcări simple ale corpului şi doar propria sa greutate. Calistenia pentru 

începători oferă un plan de formare all-inclusive, care nu va necesita 

sacrificii masive în timp sau energie. 
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CURSURI – Editura AFT 
 

 BĂTUŞARU, Cristina Maria – Microeconomie: curs 

An apariţie: 2021 

Cota: C 593 (39 ex.) 

 

 STOIAN, Alexandru – Drept administrativ: curs 

An apariţie: 2021 

Cota: C 594 (89 ex.) 

 

 RANF, Diana Elena; CIUCĂ, Anca Larisa – Managementul proiectelor. Manual 

pentru domeniul securităţii şi apărării 
An apariţie: 2021 

Cota: C 595 (39 ex.) 
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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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


