
1 
 
 



2 
 

 
 CUPRINS     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Publicaţii noi intrate în fondul bibliotecii 
 
        Pag. 

 
● Cărţi         3 
        

 Ştiinţă militară        3 

 NATO         4 
 Management         4 

 Finanţe-Contabilitate      6 

 Economie         8 
 Drept şi Administraţie publică    10 

 Politică        13 

 Sociologie        13 
 Pedagogie        15 

 Pedagogie militară      15 

 Psihologie militară      16 
 Filozofie        16 

 Istoria României      17 

 Istorie universală      18 
 Limbi străine  - Engleză     20 

     - Franceză    22 

 Lucrări de referință     23   
 Informatică        23 

 Electrotehnică      25 

 Matematică        26 
 Fizică        26 

 Tehnică militară      27 

 Sport        27 
  

 

● Publicaţii AFT        28  
         
 Cursuri        28 

 Reviste, Buletine      30 
 

● Diverse        31  
 
● Minighid de utilizare a bazei de date  

Liberty5         32 
 

● Organizarea şi programul Bibliotecii  33 
 
 
 



3 
 

PUBLICAŢII NOI INTRATE ÎN FONDUL BIBLIOTECII 
 
 
CĂRŢI 
 

______________________________________  Domeniul: ŞTIINŢĂ MILITARĂ 
 

 NIŢĂ, Mircea – Educaţia militară în timpurile biblice. Antologie  
Editura Aius, 2021 
Cota: 37729 (2 ex.)  

 

 BOŞCOIANU, Elena-Corina – Transformarea logisticii militare în 

contextul revoluţiei industriale 4.0 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37818 (14 ex.)  

 

Descriere:   ”Ca furnizor de resurse militare, logistica joacă un rol activ în 
configurarea dinamică a forţei întrunite, asigurând motivaţia şi întărind capabilităţile 

de autoritate morală a liderilor.” (Elena-Corina Boşcoianu) 

 

 ULLMAN, Harlan – Al cincilea cavaler al Apocalipsei şi 

noul M.A.D. Istoria tragică a felului în care atacurile 
perturbatoare masive au periclitat, infestat, acaparat şi 

dezbinat o naţiune cu o majoritate de 51% şi restul lumii 
Editura Militară, 2021 
Cota: 37819 (30 ex.)  

 
Descriere:   Cartea, o demonstrație academică, de strategie, aduce 

pe masa cititorului o analiză și un model de realizare și instrumentare 

pentru cele mai eficiente capabilități de a face față acțiunilor de tip hibrid, asimetric, 
fenomenelor și tehnologiilor disruptive care s-au amplificat ca acțiune și 

complexitate, îndeosebi, pe fondul evoluției tehnologice, digitalizării, inteligenței 
artificiale, megadatelor, amenințărilor cyber etc. 

 

 MILANDRU, Marius – Abordări conceptuale privind auditarea sistemului 
de mentenanță în organizația militară 

Editura AFT, 2020 

Cota: 37821 (134 ex.)  
 

Descriere:   În mediul organizațional contemporan, auditul public intern permite 
managementului să aibă o capacitate acțională dezvoltată, asigurându-se astfel că 

strategia sa este corect aplicată în practică și efectele legate de economicitate, 

eficiență și eficacitate sunt cele scontate. 
 

 RAȚIU, Aurelian – Concepte doctrinare și de operare. Abordări 
specifice secolului al XXI-lea 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37851 (34 ex.)  
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Descriere:   Tendințele sociale și tehnologice din ultimele decenii au inițiat și 
susținut transformări fundamentale privind modul în care armatele statelor își 

îndeplinesc misiunile, cu efecte directe asupra organizării forțelor, dotării cu sisteme 
militare, concepțiilor doctrinare, planificării și desfășurării acțiunilor/operațiilor. 

 

 Manualul ofițerului de legătură pentru securitatea infrastructurilor 
critice naționale 

Editura MAI, 2021 
Cota: 37854 (100 ex.)  

 

Descriere:   Urmare a dinamicii spectrului de amenințări și a creșterii gradului de 
interconectivitate a infrastructurilor critice, amploarea și complexitatea  protecției 

infrastructurilor critice au căpătat noi dimensiuni care trebuie gestionate 
corespunzător, această sarcină putând fi îndeplinită numai prin dezvoltarea continuă 

a tehnicilor utilizate și printr-un efort constant de adaptare a cestei activități. 

 

__________________________________________________  Domeniul: NATO 

 

 BOJOR, Laviniu (coord.); CÎRDEI, Alin (coord.) – Implicațiile 
noilor tehnologii și ale amenințărilor invizibile asupra 

procesului de adaptare a NATO la noua realitate globală 
Editura AFT, 2021 
Cota: 37741 (59 ex.)  

 
Descriere:  Lucrarea abordează provocări existente la adresa 

libertăţii     şi    securităţii    membrilor    şi    partenerilor    Alianţei  

Nord-Atlantice în contextul evoluţiei tehnologice şi al pandemiei 
COVID-19. 

 
 VLADU, Mircea – Protecția în situații de criză 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37822 (19 ex.)  
 

Descriere:   Lucrarea reprezintă o contribuție importantă la îmbunătățirea teoriei cu 
privire la asigurarea protecției în situații de criză, generate mai ales de conflictele 

militare, precum și la îmbunătățirea conținutului actului normativ care 

reglementează pregătirea teritoriului național pentru apărare. 
 

 __________________________________________  Domeniul: MANAGEMENT 

 
 OPREAN, Constantin; VANU, Alina; STAN, Sebastian – 

Managementul integrat al calității. Dicționar explicativ 

pentru știință și tehnologie – român/englez/francez/ 
german/rus/chinez 
Editura AGIR, 2021 

Cota: 37744 (4 ex.)  
 

Descriere:  În viziunea abordării integrate în corelare directă cu 
procesul de globalizare în care comunicarea reprezintă necesitatea obiectivă a 
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transferului de informaţie şi de cunoaştere, este de mare utilitate corespondenţa 
conceptelor, termenilor şi simbolurilor din limba română cu cele din limbile de 

circulaţie internaţională. 

 
 BUCEA-MANEA-TONIS, Rocsana; BUCEA-MANEA-TONIS, Radu; 

LIANU, Costin; LIANU, Cosmin; DOBRE (GUDEI), Simona Corina – 

Inovare și digitalizare din perspectiva managerială 

Editura Economică, 2020 
Cota: 37754 (4 ex.)  

 

Descriere:  În ciuda obiectivelor declarate ale politicii de inovare și a 
priorităților din strategiile naționale, finanțarea, promovarea și 

sprijinul guvernamental, progresul național în domeniul inovațiilor în România 
rămâne încă scăzut. Prin urmare, stimularea și barierele pentru implementarea cu 

succes a politicii inovatoare ar trebui identificate și analizate, căutând problemele, 

dar și posibile soluții. 

 

 BALABAN, Delia Cristina – Publicitatea. De la planificarea 

strategică la implementarea media (ediţia a 3-a) 

Editura Polirom, 2021 

Cota: 37761 (3 ex.)  
 

Descriere:  Publicitatea online, cu precădere publicitatea prin social 

media, reprezintă o parte semnificativă a comunicării persuasive 
contemporane. Cu ajutorul tehnologiei, targetarea publicului-ţintă se 

realizează cu precizie în comunicarea online. Instrumentele publicitare au cunoscut 
un nivel ridicat de diversificare, iar mesajele sunt personalizate. 

 

 COMAN, Mihai – Mass-media, religie, spațiu public 

Editura Polirom, 2020 

Cota: 37762 (3 ex.)  

 
Descriere:  Volumul oferă cititorului o imagine atât asupra dialogului 

contemporan dintre religie și instituțiile postmodernității, cât şi a  
formelor mereu în mișcare prin care religia modelează instituții, 

produse și valori socioculturale moderne și este, la rândul său, 

influențată de schimbările generate de acestea. 
 

 COMAN, Mihai – Introducere în sistemul mass-media 
(ediţia a 4-a revăzută şi adăugită) 

Editura Polirom, 2016 

Cota: 37764 (5 ex.)  
 

Descriere:   Mass-media a devenit un punct de referinţă în lumea 
modernă, în jurul ei gravitând toate celelalte segmente ale societăţii: 

economic, politic, cultural sau social. Autorul aduce în prim-plan 

ultimele evoluţii ale mass-mediei, prezintă modul în care 
funcţionează sistemul şi propune soluţii pentru creşterea calităţii acestuia. 
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 ILIE, Georgeta – Managementul proiectelor cu finanțare 
europeană 

Editura Universitară, 2015 

Cota: 37771 (4 ex.)  
 

Descriere: Lucrarea îşi propune prezentarea cunoştinţelor şi 
exersarea competenţelor şi aptitudinilor necesare unei performanţe 

manageriale ridicate, prin furnizarea instrumentelor utile procesului 
decizional în afaceri. Sunt prezentate elemente esenţiale specifice managementului 

proiectelor, planului de afaceri, studiilor de fezabilitate, proiectelor finanţate din 

fonduri europene. 

 

 ULLMAN, Harlan – Starea de sănătate a managementului din România 

în 2020. Raport de cercetare 

Editura Pro Universitaria, 2021 

Cota: 37820 (2 ex.)  

 

________________________________  Domeniul: FINANŢE-CONTABILITATE  

 
 DUMITRESCU, Bogdan Andrei – Instrumente financiare 

derivate. O abordare practică 

Editura ASE, 2020 
Cota: 37749 (5 ex.)  

 

Descriere:  Cartea îşi propune să faciliteze înţelegerea mecanismelor 
instrumentelor financiare derivate şi a modului în care acestea pot fi 

utilizate, printr-o abordare bazată pe numeroase exemple din 
activitatea practică, îmbinând abordarea teoretică cu cea empirică. 

 

 GRAHAM, Benjamin – Investitorul inteligent. Carte de 
sfaturi practice 

Editura CH Beck, 2014 
Cota: 37752 (3 ex.)  

 

Descriere:  Păstrând textul original al lui Graham, ediţia de faţă 
include un comentariu actualizat aparţinând lui Jason Zweig, a cărui 

perspectivă trasează o paralelă între exemplele date de Graham şi 
informațiile referitoare la piaţa financiară actuală. 

 

 RADU, Sorin Claudiu – Tendințe și perspective în evoluția 
pieței de capital 
Editura Pro Universitaria, 2015 

Cota: 37766 (3 ex.)  
 

Descriere:    Lucrarea de față cercetează evoluția pieței financiare în 
general și a pieței de capital (ca parte componentă centrală a pieței 

financiare) în special, la nivelul României și a țărilor din Europa 

Centrală și de Est, în condițiile manifestării proceselor dereglementării și globalizării. 
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 UNGUREANU, Mihai Aristotel; NEDELESCU, Mihai Dumitru; 
UNGUREANU, Mihai Dragoş; CROITORU, Lucia Elena; BARTALIS, 

Anne-Marie – Buget și trezorerie publică 

Editura Universitară, 2020 

Cota: 37769 (6 ex.)  

 
Descriere:    Lucrarea de faţă este concepută ca un material de 

studiu pus la dispoziţia studenţilor şi a celor interesaţi să 
aprofundeze şi să cunoască aspectele metodologice şi practice concrete, privind 

acest domeniu complex din cadrul finanţelor publice. 

 
 UNGUREANU, Mihai Aristotel; NEDELESCU, Mihai Dumitru; 

UNGUREANU, Mihai Dragoş – Finanțe 

Editura Universitară, 2018 
Cota: 37770 (10 ex.)  

 
Descriere:    Cartea îşi propune clarificarea conceptelor de bază cu 

care operează toate disciplinele de studiu cu caracter financiar, adică 

pune bazele teoretice pentru acestea şi are un rol important în 
formarea studenţilor ca viitori specialişti în domeniul economico-financiar. 

 
 SOLOMON, Alina-Georgiana – Bugetul public. Elemente de 

fiscalitate și coordonare a politicilor economice 

Editura Universitară, 2015 
Cota: 37772 (3 ex.)  

 
Descriere:    Elaborată şi structurată într-o manieră coerentă, 

lucrarea abordează problematica fiscală şi bugetară prin prisma 

componentelor sistemului fiscal-bugetar şi a relaţiilor de 
interdependenţă dintre acestea. 

 
 DRAGOTĂ, Victor; OBREJA-BRAȘOVEANU, Laura; DRAGOTĂ, 

Ingrid-Mihaela – Management financiar. Vol. 3: Management 

financiar operațional (ediţia a 2-a) 

Editura Economică, 2021 

Cota: 37780 (9 ex.)  

 
Descriere:   Volumul abordează probleme legate de managementul 

financiar pe termen scurt, atât din perspectiva activelor şi datoriilor 
curente, cât şi a relaţiilor cu unii stakeholderi, precum statul, societăţile de asigurări 

şi instituţiile bancare. Un spaţiu este dedicat şi documentelor financiare. 

 
 AMMOUS, Saifedean – The Bitcoin Standard. The 

Decentralized Alternative to Central Banking 

Editura Wiley, 2018 
Cota: 37803 (3 ex.)  

 
Descriere:     Când un programator pseudonim a introdus, în 2008, 

„un nou sistem electronic de numerar care este peer-to-peer, fără 
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terți de încredere” într-o mică listă de corespondență online, foarte puțini i-au 
acordat atenție. Zece ani mai târziu, și împotriva oricăror prognoze, acest software 

descentralizat autonom oferă o alternativă de bani greu de oprit și accesibilă la nivel 
mondial față de băncile centrale moderne. 

 

_____________________________________________   Domeniul: ECONOMIE 
 

 HERZOG, John P. – Making Sense of Microeconomics 
Editura Cognella, 2019 
Cota: 37725 (2 ex.)  

 
Descriere:  Lucrarea oferă studenților o introducere cuprinzătoare și 

accesibilă în lumea microeconomiei. Cititorii dobândesc o înțelegere 

solidă a modului în care organizațiile pot utiliza metode pentru a le 
ajuta să maximizeze utilizarea resurselor disponibile. 

 

 AMAN, Nurul Samiul – Macroeconomics Principles, 

Applications and Policy Implications 
Editura Cognella, 2020 
Cota: 37726 (2 ex.)  

 

Descriere:  Cartea abordează deficiența resurselor economice și 
explică rațiunea studierii economiei pentru a maximiza impactul 

economic și social al resurselor limitate. Principiile macroeconomiei, 
aplicațiile și implicațiile politicii introduce studenții în principiile fundamentale ale 

economiei moderne cu aplicații din lumea reală. 
 

 TOPLICEANU, Ștefan Cătălin – Reconfigurarea centrelor de 

putere din economia mondială în contextul provocărilor 
lumii contemporane 

Editura Economică, 2021 

Cota: 37753 (4 ex.)  
 

Descriere:  Lucrarea oferă un ansamblu sistematizat de informații și 
metode de analiză a economiei mondiale, punând accent pe 

următoarele aspecte: fundamentele teoretice și metodologice privind 

fenomenul puterii, noile centre de putere și provocările într-o lume multipolară și 
configurația centrelor de putere în present. 

 
 ACHIM, Monica Violeta; BORLEA, Sorin Nicolae – 

Criminalitatea economico-financiară: corupția, economia 

subterană și spălarea banilor. Cauze, efecte, soluţii. 
Abordări teoretice şi practice 

Editura Economică, 2019 

Cota: 37755 (4 ex.)  
 

Descriere:  Cartea face o prezentare coerentă a infracţiunilor de 
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criminalitate economico-financiară, prin prisma cauzelor şi efectelor produse, cu 
evidenţe ale stadiului cunoaşterii, dar şi cu evidenţe empirice efectuate de autori în 

cadrul unor studii proprii. 
 

 BADEA, Gabriel Sorin; IANCU, Dorin; ȘTEFAN, Maria-Cristina – 

Macroeconomie. Teorie și aplicații 
Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37767 (3 ex.)  
 

Descriere:    Macroeconomia studiază structura, funcţionalitatea şi 

comportamentul sistemului economiei naţionale, în corelaţie cu 
sistemul economiei mondiale şi cu mediul înconjurător cu scopul 

determinării cererii şi ofertei agregate de bunuri şi servicii şi a 
variabilelor care le influenţează. 

 

 VLĂDUCĂ, Laura Mariana – Economia informală. Efectele 
ei asupra dezvoltării robuste a societății 
Editura Pro Universitaria, 2020 

Cota: 37768 (5 ex.)  
 

Descriere:    Prezenta cercetare analizează la scară globală 
problema fundamentală a economiei, încercând să explice, în primul 

rând, procesul de dezvoltare economică şi forţele ce generează 

distribuţia producţiei, veniturilor şi bogăţia unei societăţi. Acceptarea economiei 
informale în multe domenii necesită din partea oamenilor de ştiinţă atât cunoştinţe 

analitice, cât şi empirice. 
 

 GHENEA, Marius – Antreprenoriat. Drumul de la idei către 

oportunități și succes în afaceri 
Editura Evrika, 2021 

Cota: 37794 (3 ex.)  

 
Descriere:   Cartea nu conţine reţete, dar este un material foarte util 

de carte de antreprenoriat, care să fie un fel de ghid sau manual nu 
doar pentru cei care sunt deja antreprenori, ci şi pentru cei care se 

gândesc acum pe ce cale să meargă în continuare. 

 

 CHIRIȚESCU, Dorel Dumitru – Inflația și alte dezechilibre 

din economia și societatea românească 

Editura Institutul European, 2019 

Cota: 37796 (3 ex.)  

 
Descriere:   Autorul îşi propune să pună în evidenţă caracterul 

particular al inflaţiei pentru economia românească, ca fenomen 
economic deosebit de prezent de-a lungul timpului, oferind clarificări 

cu privire la modul în care s-a manifestat inflaţia în societatea noastră. 
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_______________________  Domeniul: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 

 STOIAN, Alexandru – Reglementarea funcţiei publice în 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37734 (34 ex.)  
 

Descriere:  Lucrarea abordează aspecte referitoare la modalităţile 

de reglementare a funcţiei publice şi a funcţionarului public în cadrul 
sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională. 

 

 STOIAN, Alexandru – Minidicționar juridic cu 

aplicabilitate în activitatea structurilor din domeniul 

Apărării, Ordinii Publice și Securității Naționale 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37742 (34 ex.)  

 
Descriere:  Cartea pune în evidenţă explicaţiile celor mai relevante 

noţiuni juridice utilizate în activitatea autorităţilor şi instituţiilor din 
domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. 
 
 

 TĂNĂSESCU, Paul; IONESCU, Roxana – Asigurări și 

protecție socială în România (ediţia a 2-a revizuită şi adăugită) 

Editura ASE, 2020 

Cota: 37748 (10 ex.)  

 
Descriere:  În lucrarea de faţă autorii şi-au propus să prezinte atât 

principalele aspecte teoretice şi practice ale sistemului românesc de 
asigurări şi protecţie socială, cât şi a noutăţilor din domeniu.  

 

 MARINOIU, Ana Maria; POPESCU, Alina Irina – 

Sustenabilitate și inovare în mediul internațional de afaceri 
Editura ASE, 2019 
Cota: 37750 (4 ex.)  

 

Descriere:  Cartea conţine prezentarea şi analizarea modului în care 
forţele din macromediu afectează operaţiunile unei companii cu 

activitate internaţională, atât pe piaţa ţării de origine, cât şi pe 
pieţele ţărilor gazdă. Sustenabilitatea este văzută ca fiind noua 

frontieră a inovării, iar ambele au un impact major asupra mediului de afaceri din ce 

în ce mai internaţionalizat. 
 

 DIMA, Bogdan – Proceduri administrative 
necontencioase 

Editura CH Beck, 2021 

Cota: 37751 (3 ex.)  
 

Descriere:  Dincolo de rolul său de instrument pedagogic, cursul 
exprimă necesitatea de a avea cât mai repede un cod de procedură 
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administrativă. Atunci când administraţia publică îşi realizează competenţa în regim 
de putere publică, administraţia însăşi devine predictibilă în acţiunile sale. 

 

 DRAGNE, Luminiţa – Drept constituțional și instituții 

politice. Curs universitar pentru Administrație publică 

Editura Pro Universitaria, 2021 
Cota: 37765 (10 ex.)  

 
Descriere:   În lucrare sunt prezentate noțiuni și concepte specifice 

dreptului constituțional, rolul și importanța Constituției în sistemul 

nostru juridic, calitatea acesteia de lege supremă și cea mai 
importantă garanție juridică a supremației Constituției, controlul 

constituționalității legilor. De asemenea, sunt analizate organizarea, atribuțiile și 
actele emise de autoritățile publice. 

 

 PUȘCAȘU, Voicu; GHIGHECI, Cristinel – Codul penal adnotat 
Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37774 - Vol. 1: Partea generală (6 ex.)  

  37775 - Vol. 2: Partea specială (6 ex.)   

 

Descriere:   Lucrarea reuneşte tot ceea ce este astăzi 
relevant, din punct de vedere jurisprudenţial, pentru 

înţelegerea, interpretarea şi aplicarea corectă a Codului 

penal. Este mai mult decât un compendiu de decizii 
reprezentative şi utile. Autorii au încercat să coreleze 

informaţia prezentată şi, uneori, să o şi comenteze, 
punctual, prin intervenţii minimale, în note de subsol. 

 

 

 VIERIU, Vlad – Protecția juridică a patrimoniului cultural 
în dreptul comparat 
Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37776 (3 ex.)  
 

Descriere:   Preocupările omului pentru descoperirea, salvgardarea, 
conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural universal, 

s-au accentuat treptat în epoca postbelică, restabilind relaţia 

ancestrală dintre omul prezent şi omul trecut şi vocaţia creaţiilor perene de a clădi 
umanitatea. 

 

 JESSUP, Philip C. – Drept transnațional 
Editura Universul Juridic, 2021 

Cota: 37777 (5 ex.)  
 

Descriere:   Realităţile transnaţionale fiinţează dincolo şi în cadrul 

statelor-naţiune deopotrivă; ele facilitează coabitarea intra-frontalieră 
şi trans-frontalieră a cel puţin trei tipuri de reguli: regulile de drept 

internaţional, regulile privind conflictul de legi şi orice alte reguli – 
nesubsumabile primelor două categorii de reguli. 
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 DUȚU, Mircea – Dreptul climei. Regimul juridic al 
combaterii și atenuării încălzirii globale și adaptării la 

efectele schimbărilor climatice 

Editura Universul Juridic, 2021 
Cota: 37778 (4 ex.)  

 
Descriere:   Dreptul mediului își adaugă în ultimele decenii un nou 

capitol dens, dinamic și reprezentativ de reglementări și contribuții 

teoretice novatoare. Și aceasta cu atât mai mult cu cât prin Pactul verde (Green 
Deal) al Uniunii Europene, urgența climatică a impus obiectivul neutralității carbon și 

a creditat tranziția ecologică ca o strategie continentală de creștere durabilă. 

 

 DROSU ŞAGUNA, Dan; MARIN, Anca Andreea – Evaziunea 

fiscală. Prevenire și combatere 

Editura Universul Juridic, 2020 

Cota: 37779 (3 ex.)  

 
Descriere:   Scopul lucrării este de a aborda o temă de actualitate în 

contextul economic prezent, având drept deziderat prezentarea şi 
analizarea unor aspecte teoretice şi practice vizând evaziunea fiscală, 

prevenirea şi combaterea ei şi formularea unor propuneri la nivel legislativ, 

instituţional şi procedural. 

 

 BELU-MAGDO, Monna-Lisa – Teoria contractului 
Editura Hamangiu, 2021 

Cota: 37781 (3 ex.)  

 
Descriere:   Lucrarea de faţă a fost concepută ca o analiză teoretică, 

cu relevante valenţe practice, a contractului în dreptul civil, 
construcţia teoretică a contractului fiind abordată în tendinţa 

modernă de gândire a relaţiei care există între timp şi drept, a 

integrării timpului în norma juridică pe care o elaborează. 
 

 LAZĂR, Elena; COSTESCU, Nicolae-Dragoş – Dreptul 
european al internetului 
Editura Hamangiu, 2021 

Cota: 37782 (5 ex.)  
 

Descriere:   Internetul este parte din realitatea noastră. Iar odată 

cu extinderea marginilor acestei realităţi (prin încălcarea trecerii 
dintre offline şi online) s-a extins şi sfera în care drepturile, 

libertăţile şi obligaţiile noastre pot coexista. Cunoaşterea şi 
respectarea limitei ne păstrează şi aici în cadrul legalităţii. Necunoaşterea limitei 

înseamnă deseori depăşirea şi, implicit, încălcarea dreptului celuilalt. 
 

  TOADER, Tudorel;  SAFTA, Marieta – Constituția României: cu legislație 

conexă și jurisprudență actualizate la 10 februarie 2021 (ediţia a 4-a) 

Editura Hamangiu, 2021 

Cota: 37783 (5 ex.)  

https://www.ujmag.ro/autori/tudorel-toader
https://www.ujmag.ro/autori/marieta-safta
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Descriere:   Aflată într-o conexiune strânsă cu întregul ansamblu 

legislativ subsecvent, Constituţia determină, totodată, cadrul şi 
limitele procesului de legiferare şi constituie reperul de bază în 

activitatea de interpretare şi aplicare a normelor legale. 

 
 

 

 POPA, Manole Ciprian – Piețe de capital 
Editura Hamangiu, 2020 

Cota: 37784 (4 ex.)  
 

Descriere:   Pieţele de capital sunt apanajul profesioniştilor 
comercianţi, reprezentând cea mai complexă parte a dreptului 

comercial. Ele beneficiază de reglementări proprii, de o arhitectură 

instituţională, precum şi de o autoritate proprie de reglementare, 
supraveghere şi control a pieţei. 

 
______________________________________________  Domeniul:  POLITICĂ 

 

 BREMMER, Ian – NOI versus EI. Eșecul globalismului 
Editura Corint Future, 2021 

Cota: 37793 (5 ex.)  

 
Descriere:   Această carte, care surprinde tendinţe geopolitice şi 

chestiuni sensibile ale lumii actuale, formulează o teză directă: 
lumea este în criză, iar globalizarea este de vină. Bremmer 

recunoaşte că globalizarea nu a fost rea în toate privinţele, căci ea a 

stimulat decenii de creştere economică şi a eradicat sărăcia pentru o 
mare parte a umanităţii. Dar argumentează că a generat nesiguranţă economică, a 

subminat solidaritatea socială şi a marcat o eră a politicii reacţionare. 
 

 POPESCU, Dorin – Captivi la Pontul hibrid. Studii și 

eseuri geopolitice 

Editura Ideea Europeană, 2020 

Cota: 37795 (5 ex.)  

 
Descriere:   Piesele din care este compusă această carte-mozaic 

sunt de esență tare, rezistă probei timpului și alcătuiesc la final o 
imagine complexă, articulată, coerentă a politicii internaționale. 

 

___________________________________________  Domeniul:  SOCIOLOGIE 
 

 ANG, Soon (editor); VAN DYNE, Linn (editor) – Handbook of 
Cultural Intelligence. Theory, Measurment and Applications 
Editura Routledge, 2015 

Cota: 37724 (1 ex.)  
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Descriere:  Manualul acoperă aspecte de concepţie şi definiţie, abordări de evaluare 
şi aplicarea inteligenţei culturale în domeniile managementului internaţional şi 

intercultural, precum şi al gestionării activităţii interne. 

 

 LIVERMORE, David – Leading with Cultural Intelligence. 
The Real Secret to Success 
Editura Amacom, 2015 

Cota: 37727 (6 ex.)  
 

Descriere:  Succesul pe piața globală actuală necesită un nou set de 
competențe decât cel folosit de pionierii secolului al XX-lea. Cheia 

pentru ca o afacere să fie globală și eficientă, este o cunoaştere 

temeinică a ceea ce înseamnă CQ - sau inteligența culturală. 
 

 LEVY, Steven – Facebook. The Inside Story 
Editura Penguin Business, 2020 
Cota: 37740 (3 ex.)  

 
Descriere:  Bazându-se pe sute de interviuri, cartea lui Levy descrie 

succesul, dar și eșecul antreprenorial incredibil al uneia dintre cele 

mai controversate și puternice companii din America: Facebook. 
 
 

 CARNEGIE, Dale – Cum să comunici eficient 
Editura Litera, 2019 
Cota: 37758 (3 ex.)  

 

Descriere:  Comunicarea reprezintă un factor esențial în privința 
succesului sau a eșecului. Marii lideri au cu toții capacitatea de a 

comunica eficient cu ceilalți oameni. Deși aptitudinile excelente de 
comunicare nu sunt înnăscute, ele pot fi dobândite. 

 

 HARARI, Yuval Noah – Sapiens. Scurtă istorie a omenirii 
Editura Polirom, 2017 

Cota: 37759 (3 ex.)  
 

Descriere:  De la începuturile speciei noastre şi rolul pe care ea l-a 

jucat în ecosistemul global până în modernitate, Sapiens îmbină 
istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi 

înşine. 

 

 EGGERT, Max A. – Limbajul trupului. Cum să faci o 
impresie bună și să fii mai convingător 

Editura Polirom, 2020 

Cota: 37760 (2 ex.)  
 

Descriere:  În mod uimitor, cercetările științifice arată că 70% din 
comunicare este nonverbală. Această carte ne ajută să înțelegem 

complexitățile limbajului trupului și cum să-l folosim pentru a ne 
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valorifica la maximum toate relațiile, atât în viața personală, cât și în cea 
profesională. 

 
 STANILĂ, Laura Maria – Sociologie juridică. Curs 

universitar (ediţia a 2-a revăzută şi adăugită) 

Editura Universul Juridic, 2021 
Cota: 37773 (3 ex.)  

 

Descriere:    Lucrarea abordează problematica fenomenului juridic 
ca fenomen social, oferind informaţia de bază despre subiecte variate 

şi încercând să dezvolte în acelaşi timp abilitatea studenţilor şi a 
cititorilor interesaţi de a interpreta datele sociale. 

 

 COMAN, Claudiu – Statistică aplicată în ştiinţele sociale 

Editura Institutul European, 2011 

Cota: 37816 (3 ex.)  
 

Descriere:   Lucrarea reprezintă un ghid de utilizare a programului 

statistic SPSS şi a metodelor statistice utilizate în analiza şi 
prelucrarea datelor. Metodele statistice prezentate sunt clasificate în 

funcţie de tipul variabilelor cu care se lucrează şi în funcţie de tipul 
de analiză ales: analiza descriptivă sau explicativă. 

 

____________________________________________  Domeniul:  PEDAGOGIE 
 

 STRICKLAND, Cindy A. – Professional Development for 

Differentiating Instruction 
Editura ASCD, 2009 

Cota: 37728 (2 ex.)  

 
Descriere:  Această resursă valoroasă de dezvoltare profesională 

conține peste 45 de instrumente și activități care pot fi utilizate în 
ateliere, comunități profesionale de învățare, cu participanți la toate 

nivelurile de calificare. 

 

 MACOVEI, Crenguţa Mihaela – Abordări ale învățării 
Editura AFT, 2021 
Cota: 37733 (14 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea analizează conceptul de abordare a învăţării şi 
relaţiile lui cu alte concepte psihologice şi pedagogice semnificative. 

 
 

 

__________________________________   Domeniul:  PEDAGOGIE MILITARĂ 
 

 DEUSTER, Patricia A. (editor) – The Navy SEAL Physical Fitness Guide 

Editura Dover Pubication, 2013 
Cota: 37737 (2 ex.)  
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Descriere:  Acest ghid actualizat de fitness fizic a fost conceput și 

pregătit de specialiști pentru a oferi informații despre obținerea forței 
fizice, flexibilității și fitnessului cardiovascular cerute de Navy SEALs. 

 

 

 
 BUCĂȚA, George – Transformarea (reformele) sistemului de 

învățământ militar contemporan între cerințele prezentului și provocările 
viitorului. Vol. 2 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37823 - Vol. 2 (14 ex.)  

 37853 - Vol. 3 (14 ex.) 

 

Descriere:   Acțiunea instituționalizată a reformelor în învățământ, inclusiv în 
domeniul militar, se realizează printr-o strategie proprie, care cuprinde trei etape 

distincte: pregătirea, reglementarea și implementarea proiectelor de reformă. 
Ponderea și durata acestor etape sunt inegale și variabile, dar existența tuturor este 

indispensabilă. 

 

_________________________________   Domeniul:  PSIHOLOGIE MILITARĂ 

 
 STERNBERG, Robert (editor); DETTERMAN, Douglas (editor) – 

What Is Intelligence? Contemporary Viewpoints on Its 

Nature and Definition 

Editura Ablex, 1993 

Cota: 37746 (3 ex.)  

 
Descriere:  În acest volum sunt prezentate eseuri scurte ale celor 

mai importanți experți în domeniu. Fiecare cercetător comentează 
natura inteligenței, măsurarea acesteia și viitorul cercetărilor în 

domeniu, aducând propria sa perspectivă asupra acestui subiect. 

 
_____________________________________________  Domeniul:  FILOZOFIE 

 
 CODREANU, Aura – Etică și leadership 

Editura UNAp, 2021 

Cota: 37830 (8 ex.)  
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_____________________________________  Domeniul:  ISTORIA ROMÂNIEI 
 

 POSTU, Corneliu (coord.); FLOREA, Petrişor (coord.);         

MOCANU, Leonard (coord.); UNGUREANU, George-Daniel (coord.) – 

Soldatul român în anii Războiului de Întregire Naţională. 

Atitudini şi stări de spirit. Documente 
Editura CTEA, 2020 
Cota: 37730 (3 ex.)  

 
 

 

  PITICARI, Alexandru-Daniel – Dregători la hotarul Țării 

Moldovei cu Transilvania. Vornicii ocolului domnesc 

Câmpulung (Moldovenesc) (sec. XVI-XVIII) 

Editura Mega, 2021 
Cota: 37787 (2 ex.)  

 
Descriere:  Cartea este un model de tratare a unei vechi instituţii din 

Țara de Sus a Moldovei, până la ocuparea Bucovinei de către 

Habsburgi, în 1775. Perioada tratată cuprinde deceniile de final ale 
Evului Mediu şi aproape două secole din Epoca Modernă. 

 

 ŞTEFAN, Alexandru – Sigiliile și practicile sigilare ale 

locurilor de adeverire din Transilvania și comitatele 

învecinate în secolele XIII-XIV 

Editura Mega, 2021 

Cota: 37788 (1 ex.)  

 
Descriere:   Produs al unei perioade de intensă fermentare 

emblematică, sigiliul s-a articulat drept un instrument conex culturii 
scrise medievale de natură pragmatică. 

 

 LAPEDATU, Ion I. – De la Sibiu la Alba Iulia. 1916-1918. Von 
Hermannstadt nach Karlsburg. 1916-1918 

Editura Oscar Print, 2021 
Cota: 37815 (1 ex.)  

 

Descriere:   Cartea conţine facsimilul jurnalului de război, al memoriilor, precum și al 
amintirilor dictate fiicei sale de Ion I. Lapedatu, transcrise în română și în germană, 

acoperind perioada dintre intrarea României în primul război mondial și Marea 
Adunare Națională de la Alba Iulia.  
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___________________________________  Domeniul:  ISTORIE UNIVERSALĂ 
 

 ROBERTS, Andrew – Leadership in War. Lessons from 

Those Who Made History 

Editura Penguin Books, 2020 

Cota: 37739 (1 ex.)  
 

Descriere:  Trecând de la Revoluția Franceză la Războiul Rece și 

Falklands, autorul prezintă nouă figuri majore din istoria modernă: 
Napoleon Bonaparte, Horatio Nelson, Winston Churchill, Adolf Hitler, 

Joseph Stalin, George C. Marshall, Charles de Gaulle, Dwight D. Eisenhower și 
Margaret Thatcher. 

 

 HOLSLAG, Jonathan – O istorie politică a lumii. Trei mii de 
ani de război și pace 

Editura Litera, 2021 

Cota: 37756 (5 ex.)  
 

Descriere:  Printr-o abordare exhaustivă asupra a trei milenii de 
istorie, cartea aruncă lumină asupra forțelor care modelează politica 

mondială din Egiptul antic în China dinastiei Han, de la Pax Romana 

la apariția islamului, de la Pacea din Westphalia la crearea Națiunilor 
Unite. 

 
 BACEVICH, Andrew J. – Epoca iluziilor. Cum și-a irosit 

America victoria în Războiul Rece 

Editura Litera, 2021 
Cota: 37757 (5 ex.)  

 
Descriere:  O relatare provocatoare şi o analiză pătrunzătoare 

despre absurdităţile şi amăgirile de după Războiul Rece care au 

culminat cu epoca lui Donald Trump. Când Războiul Rece s-a încheiat 
odată cu căderea Zidului Berlinului, autorităţile de la Washington au 

simţit că triumfaseră într-o luptă istorică mondială. 

 

 LE BOHEC, Yann – Războiul în lumea romană: 58 a.Chr.-

235 p.Chr. 
Editura Mega, 2021 

Cota: 37789 (1 ex.)  

 
Descriere:   Studiul armatei romane cuprinde două părți care nu pot 

fi separate: armata romană a fost o instituție și în același timp un 
instrument de război. Căci finalitatea, rațiunea de a fi a unei armate 

este războiul și ținta soldatului este Victoria. 

 
 MINOIS, Georges – Istoria Evului Mediu. O mie de ani de splendoare și 

ticăloșie 

Editura Orion, 2021 
Cota: 37797 (5 ex.)  
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Descriere:   O sinteză istorică de referință care deconstruiește 
imaginea colectivă despre Evul Mediu, necesară pentru că imaginea 

pe care o avem despre această perioadă este artificială și pe alocuri 
falsificată, transformată în legendă întunecată sau aurită. Eclipsat 

de propriul mit, Evul Mediu și-a pierdut orice coerență în memoria 

colectivă. 

 

 
 

COLECŢIE: Istoria celui de-al doilea război mondial / L'histoire de la 

seconde guerre mondiale 
Editura Osprey Publishing  

 

Descriere: Invadarea Poloniei de către armata germană în septembrie 1939 a 

declanşat al doilea război mondial. Conflictul, în primul rând de origine europeană,  

s-a extins la nivel global odată cu atacul japonez asupra bazei americane de la Pearl 

Harbor şi a intrării Statelor Unite în război. Acest „război total” mobilizează toate 
resursele economice ale diferiţilor beligeranţi şi provoacă moartea a 50 de milioane 

de oameni, în majoritate civili. Conflictul s-a încheiat cu ocuparea Berlinului de către 
Armata Roşie în mai 1945 şi bombardarea oraşelor japoneze Hiroshima şi Nagasaki 

la începutul lunii  august 1945. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 KIRCHUBEL, Robert – Juin - Novembre 1941: Opération Barbarossa 
(1). L'offensive au Sud vers l'Ukraine (2003) 

Cota: 37805 (1 ex.)  

 

 FORCZYK, Robert – Octobre 1941 - Janvier 1942: La Bataille de 

Moscou. La prèmiere défaite d'Hitler (2006) 

Cota: 37806 (1 ex.)  
 

 FORD, Ken – Juillet - Novembre 1942: La Bataille d'El Alamein. Le 
vent tourne en Afrique (2005) 

Cota: 37807 (1 ex.)  

 

 ZALOGA, Steven  J. – Décembre 1944 - Janvier 1945: La Bataille des 

Ardennes (1). Saint-Vith et le bord nord du saillant (2003) 

Cota: 37808 (1 ex.)  
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 WRIGHT, Derrick – Fevrier - Mars 1945: La Bataille D'Iwo Jima. Les 
Marines plantent leur drapeau sur le mont Suribachi (2001) 

Cota: 37809 (1 ex.)  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 FORD, Ken – Fevrier - Mars 1945: La Bataille de la Rhénanie. Le 
dernier champ de bataille d'Europe de l'Ouest (2000) 

Cota: 37810 (1 ex.)  

 

 ZALOGA, Steven  J. – Mars 1945: La prise du pont de Remagen. Fin de 

partie pour le IIIe Reich (2006) 

Cota: 37811 (1 ex.)  
 

 FORD, Ken – Mars 1945: Le Franchissement du Rhin. Les Alliés 
envahissent la Ruhr (2007) 

Cota: 37812 (1 ex.)  

 

 ANTILL, Peter – Avril - Mai 1945: La Bataille de Berlin. La fin du Reich 

de mille ans (2005) 

Cota: 37813 (1 ex.)  
 

 ROTTMAN, Gordon L. – Avril - Juin 1945: La Bataille d'Okinawa. La 

dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale (2005) 

Cota: 37814 (1 ex.)  

 

__________________________________________ Domeniul: LIMBI STRĂINE 

 

ENGLEZĂ 
 

 Oxford Guide to British and American Culture 
Editura Oxford University Press, 1999 

Cota: 37723 (1 ex.)  
 

Descriere:  Acest volum este un ghid care acoperă toate aspectele 

culturii britanice şi americane destinat cursanţilor la limba engleză, 
scris într-o manieră plăcută și foarte accesibilă. 
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 APPLEBY, Rachel; GRANT, Heidi; WHITE, Lynne – Business 
Result. Advanced Teacher's Book (ediţia a 2-a) 

Editura Oxford University Press, 2018 

Cota: 37736 (1 ex. + DVD)  
 

Descriere:  Cartea oferă un pachet complet de asistență şi formare 
pentru profesorii care predau limba engleză pentru afaceri. 

 

 BOŞTINĂ-BRATU, Simona; NEGOESCU, Alina Gabriela – 

Effective Writing for Military Leaders. Practice Exercises 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37817 (84 ex.)  

 

Descriere:   Prezenta lucrare aduce o excelentă contribuţie la 
dezvoltarea suportului de învăţare a limbii engleze, de către 

personalul militar, în instituţiile militare de profil, dar şi individual. 
 

 WILLIAMS, Harold J. – Flash on English for the Armed 

Forces 

Editura Eli, 2017 

Cota: 37832 (10 ex.)  

 
Descriere:  Flash on English for Armed Forces se va dovedi 

esențială pentru studenții care doresc să înceapă o carieră în 
forțele militare sau de securitate și pentru profesioniștii 

care doresc să-și îmbunătățească abilitățile de limba engleză, exersând vocabularul 

specific profesiei și structurile lingvistice în context. 
   

 KEATING, Jonathan – Cambridge Proficiency. Practice 
Tests 1.  
Editura Hamilton House, 2014 

Cota: 37833 -  Student's Book (5 ex.)  

  37834 -  Teacher's Book (1 ex.) 

 

Descriere:  Testele Cambridge Proficiency Practice au fost scrise 
special pentru examenul actualizat 2013 Cambridge Proficiency in 

English. Testele au fost concepute pentru a familiariza studenții cu formatul exact al 
examenului actualizat, precum și pentru a-și extinde vocabularul și pentru a 

îmbunătăți abilitățile necesare pentru promovarea examenului. 

 

 MURPHY, Raymond – English Grammar in Use with 

Answers. A self-study reference and practice book for 
intermediate learners of English 

Editura Cambridge University Press, 2019 

Cota: 37835 (5 ex.)  
 

Descriere:  Această carte de gramatică cu răspunsuri are explicații 

clare și exerciții practice care îi ajută pe doritori să-și îmbunătățească 
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limba engleză. Este perfectă pentru auto-studiu și poate fi folosită și de profesori ca 
și material suplimentar în sălile de clasă. 

 

 HEWINGS, Martin – Advanced Grammar in Use. A self-
study reference and practice book for advanced learners of 

English 

Editura Cambridge University Press, 2015 
Cota: 37836 (5 ex.)  

 

Descriere:  Cărțile sunt ideale pentru cursanții care se pregătesc 
pentru examenele Cambridge Advanced, Proficiency sau IELTS. 
 

 

FRANCEZĂ 
 

 BRUZY-TODD, Sophie; VIAL, Cedric – Méthode de français 
A2 La Classe 

Editura CLE International, 2018 

Cota: 37790 (1 ex. + DVD)  
 

Descriere:   Hashtag-ul este un semn de comunicare și relații sociale 
din timpul nostru. #LaClasse oferă clasei de franceză o dimensiune 

socială activă. Cu #LaClasse, acțiunea este motorul învățării. Activ și 

comunicativ, #LaClasse îi face pe tineri să învețe autonomi despre viața lor socială, 
în franceză. 

 

 SANCHEZ, Claire – Méthode de français A2: Cahier 

d'activités  
Editura CLE International, 2018 
Cota: 37791 (1 ex.)  

 

Descriere:   Caietul de activități din colecția #LaClasse, prezintă o 
metodă de studiu al limbii franceze prin comunicare, ca limbă străină 

(FLE) pentru adolescenți de nivel A2. 
 

 

 GIRARDET, J.; PECHEUR, J. – Méthode de français A2: 
Echo junior  
Editura CLE International, 2012 
Cota: 37792 (1 ex.+ DVD)  

 

 
 

 
 Alter ego. Méthode de français A2 

Editura Hachette, 2012 
Cota: 37825 (9 ex.) 
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 La Classe. Méthode de français A2  
Editura CLE International, 2018 

Cota: 37837 -  Livre du professeur (1 ex.)  

 37838 - Cahier d’activités (5 ex.) 

   37839 - Livre de l'Elève (10 ex.) 
 
 
 
 

 

_________________________________   Domeniul: LUCRĂRI DE REFERINŢĂ  
 

 ECO, Umberto – Cum se face o teză de licență: 

disciplinele umaniste 

Editura Polirom, 2020 
Cota: 37763 (5 ex.)  

 
Descriere:  Un îndrumar complet despre cum se scrie o lucrare 

ştiinţifică riguroasă. Studenţii pot afla ce înseamnă teza de licenţă, 

cum să-şi aleagă tema şi să-şi organizeze timpul de lucru, cum să 
întreprindă o cercetare bibliografică şi să ordoneze materialul, cum 

se redactează teza. 
 

"Trebuie să trăiți teza ca pe o provocare. Cel ce provoacă sunteți voi: v-ați pus la 

început o întrebare la care nu știați să răspundeți. Se pune problema să găsiți soluția 
printr-un număr dat de mutări. Iar dacă ați ales un subiect care vă interesează, vă 

veți da seama că teza poate fi trăită ca un joc, ca un pariu, ca o vânătoare de 
comori." (Umberto Eco) 

 

______________________________________ Domeniul: INFORMATICĂ 
 

 CABALLE, Santi (editor) – Intelligent Systems and 

Learning Data Analytics in Online Eucation 

Editura Elsevier, 2021 

Cota: 37738 (3 ex.)  

 
Descriere:  Această carte explorează stadiul inteligenței artificiale, 

instrumentele software și strategiile inovatoare de învățare pentru a 
oferi o mai bună înțelegere și soluții la diferitele provocări ale 

învățării electronice actuale în educația generală. 
 

 ZANDBERGEN, Paul A. – Advanced Python Scripting for 

ArcGIS Pro 

Editura Esri Press, 2020 

Cota: 37747 (3 ex.)  
 

Descriere:  Aflați cum să creați un instrument de geoprocesare din 

scriptul dvs. și să automatizați sarcinile în ArcGIS Pro, cum să 
partajați instrumentele dvs. cu alții, precum și să stăpâniți o serie de 

sarcini mai specializate. 
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  MORALES, Robert J. – Cryptocurrency for Beginners: A 
Guide To Grow Your Financial Future in 2021 by Investing 

in Bitcoin, Eth, Ltc, Xrp and Others 

Editura International Kindle Paperwhite, 2021 
Cota: 37785 (3 ex.)  

 
Descriere:   Această carte vă va oferi cel mai rapid și cel mai 

profitabil instrument pentru câștigurile din criptomonede în 2021. 
 

 

  HOSP, Julian – Cryptocurrency simply explained: 

Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICOs, Decentralization, 

Mining & Co 

Editura Julian Hosp Coaching Ldt., 2019 

Cota: 37786 (3 ex.)  
 

Descriere:   Cine a „câștigat” cu internetul? Oamenii care au început 
să se pregătească pentru el la început, folosindu-l personal sau 

pentru afacerea lor înaintea celorlalţi. Cu această nouă tehnologie 

numită blockchain, s-a deschis o oportunitate. 
 

 COLLIE, Rob; SINGH, Avichal – Power Pivot and Power 

BI. The Excel User's Guide to DAX, Power Query, Power BI  
Editura Hohy Macro Books, 2016 

Cota: 37798 (5 ex.)  

 
Descriere:   Microsoft Power BI, inclusiv Power Pivot și Power 

Query, sunt un set de programe de completare gratuite pentru 
Excel care permit utilizatorilor să producă noi tipuri de rapoarte și 

analize care erau imposibile înainte. 

 

 POWER, Daniel J.; HEAVIN, Ciara – Decision Support, 

Analytics and Business Intelligence 

Editura Business Expert Press, 2017 
Cota: 37799 (5 ex.)  

 
Descriere:   Profesioniștii în afaceri trebuie să învețe și să înțeleagă 

suportul decizional computerizat pentru ca organizațiile să aibă 

succes. Acest text se adresează managerilor și studenților care 
trebuie să stăpânească elementele de bază ale suportului decizional 

computerizat. 
 

 BONDA, Monica – Fundamentals in Information Theory 

and Coding 

Editura Springer, 2011 
Cota: 37800 (3 ex.)  

 
Descriere:   Lucrarea introduce elementele fundamentale privind 

măsurarea informațiilor discrete, modelarea surselor discrete fără și 
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cu memorie, precum și a canalelor și codării. Un accent deosebit este pus pe 
explicația codării genomice.  

 

 KUSLEIKA, Dick – Data Visualization with Excel 

Dashboards and Reports 

Editura Wiley, 2021 
Cota: 37801 (5 ex.)  

 
Descriere:   Marile corporații precum IBM și Oracle utilizează 

rapoarte Excel ca instrument de Business Intelligence, iar multe alte 

întreprinderi mai mici caută aceste instrumente pentru a reduce 
costurile din motive bugetare. Această carte umple golul dintre manipularea datelor 

și sintetizarea datelor în rapoarte semnificative. 
 

 PERSON, Ron – Balanced Scorecards and Operational 

Dashboards with Microsoft Excel 
Editura Wiley, 2013 
Cota: 37802 (5 ex.)  

 

Descriere:   Cartea ajută organizațiile să transforme strategia în 
acțiune și arată modul în care facilităţile oferite de Microsoft Excel  

permite managerilor să monitorizeze operațiunile derulate. 
 

 BUTUN, Ismail – Decision Support Systems and 

Industrial IOT in Smart Grid, Factories and Cities 

Editura IGI Global, 2021 

Cota: 37804 (1 ex.)  
 

Descriere:    Internet of things (IoT – Internetul lucrurilor) este un 

domeniu de cercetare emergent care devine rapid o parte 
importantă a vieții noastre de zi cu zi, inclusiv prin automatizarea 

casei, clădiri inteligente, dispozitive inteligente de tot felul și multe 
altele.  

 

___________________________________ Domeniul: ELECTROTEHNICĂ 
 

 HELBET, Robert Mihai – Cercetări cu privire la utilizarea senzorilor 

wireless inteligenți în monitorizarea câmpului electromagnetic 
Editura UT Press, 2021 

Cota: 37745 (1 ex.) 

 
Descriere:  Noile tehnologii de comunicații au condus la schimbări majore în ceea ce 

privește utilizarea spectrului electromagnetic. Semnalele care produc câmpuri 
electromagnetice au o structură diversă și prezintă o mare variabilitate pe mai multe 

planuri: amplitudine, frecvență, timp și spațiu. 
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_______________________________________ Domeniul: MATEMATICĂ 
 

 BÂRZĂ, Ioana – Elemente de geometrie diferențială. 

Teorie și metode practice 

Editura Matrix Rom, 2007 

Cota: 37826 (10 ex.) 

 
 

 
 

 STOIAN, Sorin Mirel; CIOBANU, Dumitru – Algebră 

liniară și geometrie analitică. Teorie și probleme. Partea 1 

Editura Matrix Rom, 2008 

Cota: 37827 (10 ex.) 

 
 

 CRISTEA, Victoria – Analiză matematică. 

Teorie cu probleme rezolvate 

Editura Matrix Rom, 2007 

Cota: 37828 (10 ex.)  
 

 

 

 CRISTEA, Victoria – Matematici speciale. Curs cu 

probleme rezolvate 

Editura Matrix Rom, 2007 
Cota: 37829 (10 ex.)  

 

 
 

 

 Fragmente de analiză. Curiozități complexe. Grile reale 

Editura Matrix Rom, 2021 

Cota: 37831 (2 ex.)  
 

 
 

 

 

_____________________________________________ Domeniul: FIZICĂ 
 

 NĂSTĂSESCU, Vasile; BÂRSAN, Ghiţă – Elasticitate și 
plasticitate. Capitole speciale 
Editura AFT, 2021 
Cota: 37731 (34 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea prezintă fundamentele ample de elasticitate de 
bază ale plasticităţii. 
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_________________________________  Domeniul: TEHNICĂ MILITARĂ 
 

 SÂRBU, Annamaria; MUNTEANU, Călin – Evaluarea expunerii umane la 

câmpuri de radiofrecvenţă 
Editura UT Press, 2021 

Cota: 37735 (3 ex.)  
 

_____________________________________________ Domeniul: SPORT 
 

 MARTINESCU-BĂDĂLAN, Fabiana – Strechingul și 

beneficiile sale 
Editura AFT, 2021 
Cota: 37732 (14 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea propune un amplu şi complet studiu teoretic, 
precum şi numeroase exerciţii practice, însoţite de explicaţii şi 

imagini. 
 

 MARTINESCU-BĂDĂLAN, Fabiana – Specificul pregătirii fizice în formarea 

ofițerului modern 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37852 (14 ex.)  
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PUBLICAŢII AFT  

 
CURSURI  
 

 RANF, Diana Elena – Metode şi tehnici de management 

aplicate în domeniul resurselor de apărare - studiu de 
specialitate, exerciţii şi aplicaţii 
An apariţie: 2021 

Cota: C 596 (19 ex.) 
 

Descriere:   Lucrarea conţine un parcurs interdisciplinar aplicativ, 

care completează teoria şi practica managementului prin aplicarea şi 

exemplificarea metodelor şi tehnicilor specifice de conducere în 

domeniul securităţii şi apărării. 
 

 TODĂRIŢĂ, Elida – Managementul resurselor umane. 

Note de curs 

An apariţie: 2021 

Cota: C 597 (89 ex.) 
 

Descriere:   Lucrarea prezintă rolul, importanţa şi particularităţile 

resurselor umane în cadrul unei organizaţii. 
 

 

 ZISU, Mihai Adrian; RALEA, Marius – Dezvoltarea și 

autodezvoltarea liderului. Curs 

An apariţie: 2021 
Cota: C 598 (89 ex.) 

 

Descriere:   Cursul prezintă într-o manieră cuprinzătoare, 

familiarizarea cititorului cu termeni specifici leadership-ului, 

conducerii şi managementului, subliniind importanţa liderilor în cadrul 
organizaţiilor, direcţiile lor de dezvoltare, precum şi modalităţile de 

influenţare a oamenilor. 

 

 STOIAN, Alexandru – Administrație militară. Curs 

An apariţie: 2021 
Cota: C 599 (89 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea abordează principalele problematici pe care 

administraţia militară le implică, atât din perspectiva organizării ei ca 

subsistem al administraţiei publice, cât şi din perspectiva funcţionării 

acesteia în diverse ipostaze, pe timp de pace, în situaţii de criză sau 
în stare de război. 
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 STOIAN, Alexandru – Efectele  juridice principale ale 
măsurilor excepţionale instituite pe perioada stării de 

urgenţă din anul 2020 

An apariţie: 2021 
Cota: C 600 (39 ex.) 

 

Descriere:   Lucrarea abordează, din punct de vedere juridic, cele 

mai importante efecte ale instituirii stării de urgenţă din anul 2020, în 

contextul pandemiei generale de SARS-CoV-2. 
 

 STAN, Sebastian Emanuel – Management public. Curs 

An apariţie: 2021 

Cota: C 601 (24 ex.) 

 

Descriere:   Cursul de față reprezintă un îndrumar în studiul, aprofundarea și 

rezolvarea practică a diverselor probleme ridicate de problematica managerială în 

spațiul public. Știința managementului public este chemată să ofere studenților, ca 
viitori specialiști, cunoștințe despre modul de organizare și gestionare întâlnit în 

organizațiile publice ale României. 
 

 MARTINESCU-BĂDĂLAN, Fabiana – Metode moderne de pregătire fizică 
pentru studenții militari. Studii de specialitate, scenarii, exerciții și 

aplicații 
An apariţie: 2021 
Cota: C 602 (19 ex.) 

 

Descriere:   Acest manual de instruire oferă informații și instrucțiuni în multe 

aspecte ale pregătirii fizice, pentru a ajuta viitorii ofițeri să se pregătească pentru 

exigențele fizice ale vieții cazone. Diferitele secțiuni ale cursului încearcă să acopere 
majoritatea subiectelor necesare pentru ca aceștia să își atingă performanțele 

maxime. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



30 
 

REVISTE, BULETINE 
 

Reviste 
 

 Revista Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.  
Vol. 26, Nr. 2(102)/2021 
Editura AFT, 2021 

Cota: R 825 (21 ex.) 

 

 Revista Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.  
Vol. 26, Nr. 3(103)/2021 

Editura AFT, 2021 
Cota: R 828 (21 ex.) 
 

 Revista Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.  
Vol. 26, Nr. 4(104)/2021 

Editura AFT, 2021 
Cota: R 834 (21 ex.) 

 

Buletine 
 

 Buletin ştiinţific  -  Supliment. Catalogul oficial al Salonului "Cadet Inova".  

Nr. 6/2021. Cercetări şi inovaţii în viziunea tinerilor cercetători 

Editura AFT, 2021 
Cota: B 117 (30 ex.) 

 

 Buletin ştiinţific. Vol. 26, Nr. 1(51)/2021 

Editura AFT, 2021 

Cota: B 118 (40 ex.) 
 

 Buletin ştiinţific. Vol. 26, Nr. 2(52)/2021 

Editura AFT, 2021 
Cota: B 119 (40 ex.) 
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DIVERSE 
 

 CÎRCIUMARU, Florin (coord.) – Evaluarea strategică 2020. Securitatea 

între pandemie şi competiţie. Monografie 
Editura UNAp, 2021 

Cota: Div. 500 (1 ex.) 

 

 CÎRCIUMARU, Florin (coord.) – Creşterea rezilienţei marilor sisteme 

publice ale României. Studiu de caz: Sistemul militar. Studiu de 

specialitate 
Editura UNAp, 2021 

Cota: Div. 501 (1 ex.) 
 

 Revista de Ştiinţe Militare. Nr. 3(64)/2021 
Editura Statului Major al Forţelor Terestre, 2021  

Cota: Bul.Rev. 1067 (2 ex.) 

 

 Tehnică militară / Military Technology. Nr. 1/2021 

Editura Agenţiei de cercetare pentru tehnică şi tehnologii, 2021 

Cota: Bul.Rev. 1068 (2 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. 

 

 
Catalog Liberty5:  86.105.216.195:8080/liberty/libraryHome.do 

 

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 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://biblioteca.armyacademy.ro:8080/
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Organizarea şi programul Bibliotecii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


