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PUBLICAŢII NOI INTRATE ÎN FONDUL BIBLIOTECII 
 

CĂRŢI 
 

______________________________________  Domeniul: ŞTIINŢĂ MILITARĂ 

 

 CHIRLEȘAN, Georgeta – Strategia de securitate 
națională a României: evoluții și tendințe între 

securitatea regională și cea euroatlantică 

Editura AFT, 2013 
Cota: 37874 (1 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea abordează problematica orientării 
strategice a statelor din regiunea central și est-europeană, 

interdependențele dintre acestea, precum și poziționarea 

acestora în contextul mai larg, european și euro-atlantic. 

 

 MARTIN, Iulian; DAN-ȘUTEU, Ștefan-Antonio; COLESNIUC, 

Dan – Pillars and Centers of Gravity for Intelligence 

Analysis 

Editura Universității din București, 2016 
Cota: 37875 (1 ex.)  

 

Descriere: Evoluția organizațiilor și mutațiile determinate de 
noua paradigmă de inteligență colaborativă, concomitent cu 

progresul tehnologic, au determinat schimbări masive în cadrul 

inteligenței, atât la nivel organizațional, cât și la nivel acționabil. 
 

 CRUCERU, Valerică – Theory and Practice in Modern 

Guerilla Warfare (Short Review) 

Editura UNAp, 2013 

Cota: 37889 (3 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea tratează aspecte legate de teoria şi practica 

războiului de gherilă modern, perceput ca element important al 
conflictelor contemporane de natură neconvențională, 

manifestat prin operațiile formațiunilor de partizani, ale 

mişcărilor insurgente teroriste şi grupurilor criminale de pe 
mapamond. 
 

 
 POPESCU, Boris – Analiza geostrategică a contextului 

geopolitic 

Editura Techno Media, 2009 

Cota: 38036 (1 ex.)  
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 MALONE, Dandridge M. – Small Unit Leadership: A 
Commonsense Approach 

Editura Ballantine Books, 2003 

Cota: 38128 (1 ex.)  
 

Descriere:  Autorul folosește un limbaj simplu pentru a explica 
imaginea de ansamblu a unei companii și a modului în care 

performanța individuală afectează sistemul. De ce este nevoie 

pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ai de făcut? Cum îi faci pe 
camarazii din unitatea ta să facă ceea ce spui? Să te urmeze în 

luptă? Cum construiești încrederea care îi îndeamnă să-și sprijine liderul și 

totodată, unul pe celălalt? 

 

 __________________________________________  Domeniul: MANAGEMENT 

 
 BUCOVEŢCHI, Olga Maria Cristina; TODĂRIŢĂ, Elida-Tomița – 

Logistica - teorie și aplicaţii practice în inginerie şi 

management 
Editura AFT, 2021 

Cota: 37861 (84 ex.)  
 

Descriere: Prezenta carte susține nevoia de diseminare a 

cunoștințelor teoretice și practice în domeniul logistic. 
 

 
 BAKOS, Levente-Attila; DUMITRAŞCU, Dănuț-Dumitru – 

Managementul crizelor în organizaţii: o abordare 

adaptivă 

Editura Pro Universitaria, 2020 
Cota: 37876 (1 ex.)  

 
Descriere: Cartea se încadrează în acel curent al științei 

managementului care caută alternative pentru conceptele din 

managementul clasic al lui F. W. Taylor sau al lui H. Fayol. 
Tezele formulate de marii clasici ai managementului se bazează pe realitatea 

primei ere a revoluției industriale. Condițiile actuale însă, cer o abordare nouă, 

mai apropiată de a patra revoluție industrială (Industry 4. 0). 
 

 

 POPA, Virgil – Managementul proiectului: standarde şi 
bune practici. Vol. 1. Standarde. Metodologii 
Editura Valahia, 2014 

Cota: 37879 (1 ex.)  
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 POPA, Virgil – Managementul lanţului de 
distribuţie/aprovizionare pentru un răspuns eficient al 

consumatorului. Supply chain management for efficient 

consumer response 

Editura Zven, 2017 

Cota: 37880 (2 ex.)  
 

 

 
 

 POPA, Virgil – Strategii în managementul firmei: producţia şi 
distribuţia produselor de consum individual 
Editura Macarie, 1997 

Cota: 37881 (2 ex.)  

 

 NICOLESCU, Ovidiu; NICOLESCU, Ciprian – Stakeholder 

management and social responsibility: concepts, 
approaches and tools in the covid context 
Editura Routledge, 2022 

Cota: 37882 (1 ex.)  

 

Descriere: Obiectivul principal al acestei cărți, bazată pe o 

viziune holistică și o abordare contextuală a afacerii, este de a 
oferi un set inovator de concepte și instrumente privind 

managementul companiei, părțile interesate interne și externe și 

responsabilitățile sociale, reflectând necesitățile și oportunitățile generate de 
transformarea digitală, tranziția către o economie bazată pe cunoaștere și Criza 

COVID-19. 

 
 MINCULETE, Gheorghe (coord.) – Abordări moderne ale 

managementului logistic 

Editura UNAp, 2015 
Cota: 37888 (1 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea abordează problematica referitoare la: 
conceptul modern de management logistic în economia globală 

relaţionat cu managementul lanţului de aprovizionare-livrare; 

managementul logistic militar tratat în deplină transformare 
sistemică; elemente determinate ale binomului management-marketing în 

aprovizionare, funcţional în cadrul managementului logistic; concretizarea 

managementului logistic operaţional, particularităţile managementului 
profesionist în domeniul logistic militar. 

 
 RANF, Diana Elena (coord.); BUCOVEȚCHI, Olga Maria Cristina (coord.) – 

Managementul rezilienţei în societatea contemporană 

Editura AFT, 2022 
Cota: 37894 (34 ex.)  
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Descriere:  Volumul conține 14 studii și cercetări elaborate cu 
ocazia manifestării științifice cu tema „Managementul rezilienței 

în societatea contemporană” organizată de Departamentul 

Management din cadrul Facultății de Management Militar a 
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

Lucrarea tratează rezilienţa, un subiect de mare actualitate şi 

provocator din punct de vedere al ariilor tematice subsumate. 
 

 

 MAXWELL, John C. – Lider la 360
o: dezvoltă-ți puterea 

de influență oriunde te-ai afla în cadrul organizației 
Editura Amaltea, 2009 

Cota: 37992 (2 ex.)  

 

Descriere: Dr. Maxwell, unul dintre cei mai renumiți mentori la 

nivel mondial, în domeniul leadershipului, vă arată cum să 
depășiți toate provocările cu care vă confruntați și vă învață cum 

să vă însușiți abilitățile necesare pentru a deveni un Lider la 

360°. 
 

 KOESTENBAUM, Peter – Liderul. Fața ascunsă a 

excelenței. O filozofie pentru lideri 
Editura Curtea Veche, 2006 

Cota: 37993 (1 ex.)  

 

Descriere: Lumea în care trăim se schimbă dramatic sub ochii 

noştri. Ne schimbă munca şi viaţa de zi cu zi. Ţintim sus, dar, 
oare, gândim inovator? Cât de realişti suntem şi câte iluzii 

avem? Ne oferim serviciile şi ne punem în slujba celorlalţi? 

Preluăm întotdeauna iniţiativa, stăpânindu-ne anxietatea? 

 

_______________________  Domeniul: DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
 

 GUȚAN, Sabin – Dreptul conflictelor armate fără 

caracter internaţional 
Editura AFT, 2022 
Cota: 37884 (24 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea are ca obiect analiza normelor dreptului 

internaţional umanitar aplicabile conflictelor armate fără 

caracter internaţional, vizând mijloace şi metode de luptă 
ilegale, protecţia persoanelor şi a bunurilor, legatura cu 

drepturile omului şi răspunderea pentru încălcarea acestor 

norme. 
 

 GUȚAN, Sabin – Dicţionar de drept internaţional umanitar 

Editura AFT, 2022 
Cota: 37892 (34 ex.)  
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Descriere: Lucrarea abordează o serie de concepte specifice 

Dreptului internaţional umanitar, dar şi altor domenii conexe 

care au legatură cu conflictele armate. 
 

 
 

 

 

 PETRESCU, Stan; ANTONESCU, Olimpiodor – Crima organizată între factor 

de risc și amenințare 

Editura CTEA, 2008 

Cota: 38023 (1 ex.)  

 

________________________________  Domeniul: FINANŢE-CONTABILITATE  

 

 PÎRVUŢ, Valentin – Sistemul de raportări financiare 
anuale, trimestriale şi lunare ale instituţiilor publice 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37862 (34 ex.)  
 

Descriere: Lucrarea urmărește aplicarea cunoștințelor teoretice 
și practice în exercitarea atribuțiilor proprii în domeniul 

economico-financiar. 

 
 

 GEORGESCU-GOLOŞOIU, Ligia – Culegere selectivă de 

definiţii economice, financiare şi bancare 

Editura Oscar Print, 2012 

Cota: 37877 (1 ex.)  

 
Descriere: Lucrarea de față cuprinde o culegere selectivă de 

definiții ale celor mai utilizați termeni financiar-bancari din 

diverse domenii - cu particularizările acestora la cazul concret al 
României, respectiv în spiritul legislației financiar-bancare în vigoare din țara 

noastră - cum ar fi cel al contabilității, datoriei publice, finanțelor internaționale, 
politicii monetare, prudenței bancare, sistemelor de plată etc.  
 

_____________________________________________   Domeniul: ECONOMIE 
 

 SANGE, Peter M. – A V-a disciplină. Arta și practica 
organizațiilor care învață 

Editura Business Tech International, 2012 

Cota: 38030 (1 ex.)  
 

Descriere: Instrumentele şi ideile prezentate sunt destinate să 

distrugă iluzia că lumea este creată din forţe fără legatură între 
ele. Când vom renunţa la această iluzie, vom putea începe să 
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construim "organizaţii care învaţă”, care să-şi extindă continuu capacitatea de a 
crea rezultatele dorite, în care modalităţi noi şi prolifice de gândire sunt 

încurajate, în care aspiraţia colectivă este liberă şi în care oamenii învaţă 

continuu cum să înveţe împreună. 
 

____________________________________________   Domeniul: MARKETING 

 

 MINCULETE, Gheorghe; MINCULETE, Sorin – Abordări 
moderne ale marketingului digital 
Editura UNAp, 2018 
Cota: 37887 (2 ex.)  

 

Descriere: Această lucrare valorifică idei, concepte, teorii şi 
paradigme, precum şi principii ce privesc metodele şi mijloacele 

moderne de implementare a marketingului digital în activitatea 

organizaţiilor economice. 
 

______________________________________________  Domeniul:  POLITICĂ 

 
 LUPU, Corvin; LUPU, Grațian – Istoria relaţiilor 

internaţionale - Europa în perioada anilor 1919-1947 

Editura UNAp, 2013 
Cota: 37873 (1 ex.)  

 

Descriere: Cartea face referire la evenimente importante din 
țara noastră şi din alte zone ale globului, prezentate, în primul 

rând, prin prisma impactului asupra Europei şi României în 

perioada 1919-1947. 
 

 
 BENEWICK, Robert (coord.); GREEN, Philip (coord.) – 

Dicționarul marilor gânditori politici ai secolului XX 

Editura Artemis, 2002 
Cota: 38025 (1 ex.)  

 

 
 

 
 

 PIVARIU, Corneliu – Geopolitica actuală, descifrată în 

200 de episoade 

Editura Pastel, 2011 

Cota: 38026 (1 ex.)  
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 NĂSTASE, Adrian – Bătălia pentru viitor 

Editura New Open Media, 2000 

Cota: 38027 (1 ex.)  

 

Descriere:  „Viaţa politică nu înseamnă nimic fără idealuri, dar 

idealurile sunt golite de sens dacă nu au o legătură cu 
posibilităţi reale de aplicare.” (Anthony Giddens) 

 

 

 WALT, Stephen M. – Originile alianțelor 
Editura Institutului European, 2008 

Cota: 38028 (1 ex.)  

 
Descriere:  Statele alcătuiesc diverse alianţe, în principal pentru 

a balansa împotriva ameninţărilor. Ameninţările, la rândul lor, 
depind de putere, de proximitatea geografică, de capacităţile 

ofensive şi de intenţiile percepute conform teoriei balanţei 

ameninţării. (Stephen M. Walt) 

 

 SIDJANSKI, Dusan – Viitorul federalist al Europei: 

Comunitatea Europeană de la origini la Tratatul de la 
Lisabona 

Editura Polirom, 2010 

Cota: 38031 (1 ex.)  
 

Descriere: În viziunea lui Dusan Sidjanski, federaţia este singura 

formă de organizare care poate asigura unitatea în diversitate, 
autonomia şi mai ales identitatea statelor şi regiunilor, 

contracarând tendinţele naţionaliste şi mişcările separatiste. Studiul se adresează 
studenţilor şi specialiştilor din domeniul integrării europene, precum şi tuturor 

celor interesaţi de procesul ce a stat la baza structurii la care a aderat şi 

România. 
 

 ONIȘOR, Constantin; DUȚĂ, Paul Dănuţ; DOBRE, Adrian 

Marius – Areale globale: Uniunea Europeană - Africa 
Subsahariană 

Editura Techno Media, 2009 

Cota: 38032 (1 ex.)  
 

Descriere: Africa pare a fi la marginea relaţiilor internaţionale, 
fiind inclusă în sistemul internaţional dar la periferia acestuia. 

Acest continent este tratat înafara reprezentărilor, analizelor şi 

metodelor clasice. Unul din motive este că a suferit profunde schimbări, de la 
perioada precolonială la cea postcolonială, generându-se numeroase contraste. 
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 PANAIT, Ion; CHIRIȚĂ, Mihai; DUȚĂ, Paul Dănuţ – 

Globalizarea și continentul african. Aspecte de securitate 

Editura Techno Media, 2008 
Cota: 38033 (1 ex.)  

 

Descriere:  În prezent, diverse state din Africa pun accent din ce 
în ce mai mult pe creşterea securităţii, cu ajutorul colaborării 

strânse cu AU, în ciuda relaţiilor neclare existente în acest 

moment cu unele instituţii cum ar fi ECOWAS. AU, ECOWAS, 
IGAD şi SADC înregistrează progrese semnificative în direcţia realizării 

capabilităţilor regionale de sprijin a păcii.  
 

 Gușă, Cozmin – Imperialism în postcomunism. 

Geopolitica dezordinii în fostul lagăr comunist 
Editura Adevărul, 2011 
Cota: 38035 (1 ex.)  

 

Descriere:  O carte ce-şi propune să dezbată actualul context 

politic şi economic pe care-l trăim. O carte scrisă din dorinţa de 

a ajuta tânăra generaţie să înţeleagă mai bine contextul 
geopolitic din ziua de azi şi, în acelaşi timp, şi din dorinţa de a 

naşte întrebări şi de a se găsi răspunsuri. 
 

___________________________________________  Domeniul:  SOCIOLOGIE 
 

 RUSU, Raluca – Încredere organizaţională: o 

perspectivă multidimensională 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37855 (34 ex.)  

 

Descriere: Lucrarea analizează din punct de vedere teoretic 

modul în care încrederea organizațională poate fi construită în 

context organizațional. 
 

 

 ȘERCAN, Emilia – Fabrica de doctorate sau Cum se 

surpă fundamentele unei nații 
Editura Humanitas, 2017 
Cota: 37994 (1 ex.)  

 

Descriere: În România, în academii create ad-hoc, pulsează, 
într-un ritm greu de urmărit, falsul intelectual, în care doctori 

plagiatori devin peste noapte profesori coordonatori de doctorate 

plagiate. Acest spectacol neverosimil ne macină fundamentele 
nației. Abolind granițele intelectuale, ne-am pomenit invadați și 

ocupați din interior de pegra societății noastre. (Gabriel Liiceanu) 
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 WEISS, Walter – Atitudinea cercetării științifice față de 
problematica globalizării 
Editura Casa Cărții de Știință, 2011 

Cota: 38037 (1 ex.)  

 

Descriere: Volumul abordează o problemă de actualitate – 
globalizarea –, prin lentila suspicioasă a cercetătorului. În cartea 

sa, autorul identifică atât crizele declanşate de un sistem 

capitalist inuman, cât şi motorul acestuia – organizaţiile secrete. 
 

___________________________________________  Domeniul:  PSIHOLOGIE 

 

 COPĂCEANU, Mihai – Sex, alcool, marijuana şi depresie 

în rândul tinerilor din România: studiu național cu 

participarea a peste 10.000 de tineri și 1.200 de părinți 
Editura Universitară, 2020 

Cota: 37878 (1 ex.)  

 
Descriere: Cartea prezintă, pentru prima dată, rezultatele unei 

cercetări ample, desfășurată pe o perioadă de patru ani (2015-

2019). De fapt, este cea mai mare cercetare în domeniul 
științelor socio-medicale efectuată vreodată în România și care analizează 

aspecte legate de consumul de substanțe în rândul tinerilor. 

 
 COPĂCEANU, Mihai – Consiliere și orientare în carieră: 

ghid pentru profesori și părinți 
Editura Universitară, 2021 
Cota: 37937 (1 ex.)  

 
Descriere: Lucrarea abordează un subiect deosebit de important 

și anume, cel al alegerii unui traseu educațional și profesional. 

Acest studiu susține intervenția la nivelul sistemului național de 

educație, precum și la nivelul specialiștilor preocupați de 

asigurarea unui viitor cât mai bun și sănătos tinerei generații. 

 
 COPĂCEANU, Mihai – Ghid de supreviețuire în pandemie. 

500 de sfaturi 
Editura Polirom, 2020 
Cota: 37938 (1 ex.)  

 

Descriere: Cartea oferă sugestii și idei privind adaptarea la noua 
realitate, sfaturi ale medicilor și recomandări de asistență și 

consiliere psihologică gratuită. Un sprijin necesar într-o lume 

confruntată cu schimbări rapide și bulversante. 
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 COPĂCEANU, Mihai – Freud sau religia. Totem. Iluzie. 
Critică 

Editura Agnos, 2008 

Cota: 37939 (1 ex.)  

 

Descriere: Freud, el însuși frământat de neliniștile unei 
personalități chinuite, a reușit să deschidă o eră nouă în 

psihologie și psihiatrie, redescoperind inconștientul și dându-i 

prerogative nebănuite până la el. 
 

 COPĂCEANU, Mihai – Drogurile. O carte obligatorie  
Editura Eikon, 2018 
Cota: 37940 (1 ex.)  

 

Descriere: Această carte parcurge toate problemele legate de 
consumul și dependența de droguri. Ea dă și unele soluții. Să 

sperăm că efectele ei nu se vor limita doar la o informare a 

publicului, dar și la o mobilizare pentru lupta împotriva acestui 
flagel. 

 

 ALEXANDRESCU, Anghel; NIȚĂ, Dan – Terorismul. Analiză 
psihosociologică 

Editura Timpolis, 1999 
Cota: 37995 (2 ex.)  

 

 
 

 
 

 MURPHY, Joseph – Puterea extraordinară a 

subconştientului tău 

Editura Deceneu, 2010 

Cota: 38024 (1 ex.)  

 

Descriere: Unicitatea acestei cărţi rezidă în învăţăturile sale foarte 

practice care explică modul în care omul ar trebui să gândească 
pentru a obţine ceea ce îşi doreşte. Cartea lui Joseph Murphy te 

poate ajuta să-ţi dezvolţi acea putere mare din tine care atrage miracolele în 

viaţa ta. El o numeşte puterea subconstientului. 
 

____________________________________________  Domeniul:  PEDAGOGIE 

 
 SZASZ, Diana Vasilica; COMAN, Claudiu – Politici publice 

educaționale pentru rromi - județul Brașov 

Editura AFT, 2022 
Cota: 37893 (4 ex.)  
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_____________________________________________  Domeniul:  FILOZOFIE 

 
 RUSU, Raluca – Metodologia cercetării științifice: între 

calitativ și cantitativ. Vol. I 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37856 (59 ex.)  

 
Descriere: Lucrarea analizează comparativ cele două 

metodologii ale cercetării, cantitativă și calitativă, cu scopul 

sublinierii necesității triangulației metodologice. 

 
_____________________________________  Domeniul:  ISTORIA ROMÂNIEI 

 

 SURDU, Alexandru; NEMA, Cristian Radu – București, 
Capitala eroilor patriei române: 1916-1919 

Editura Integral, 2019 

Cota: 37858 (1 ex.)  

 

Descriere: „Patria recunoscătoare Eroilor căzuți pe câmpul de 

onoare le-a ridicat în toată Țara, în locuri potrivite, Monumente 
ale aducerii aminte, cel mai potrivit loc însă dintre toate a fost și 

a rămas în București, în Capitala României.” (Acad. Alexandru 

Surdu) 
 

 ROMAN, Toma-Cosmin – Sibiul între democrație și 
război 
Editura Honterus, 2017 

Cota: 37863 (1 ex.)  

 

Descriere:  Istoria Sibiului medieval a fost una mereu 

fascinantă atât pentru publicul larg cât şi pentru specialişti. 

Numeroase informaţii de natură arheologică, documentară, 

etnografică, etc. au creat o imagine a oraşului de altă dată. 

 
 STOICESCU, Nicolae – Repertoriul 

bibliografic al localităților și monumentelor 

medievale din Transilvania 

Editura Andreiana, 2012, 2013 

Cota: 37864 – Vol. 1 (1 ex.)  
  37865 – Vol. 2 (1 ex.) 

 

Descriere: Pentru a completa informațiile din 
manuscris cu privire la monumentele și localitățile 

din Transilvania, s-a apelat și la alte surse 

documentare - materiale publicistice prezente în 
diferite publicații locale, naționale și chiar străine, pe portalurile de pe internet 

sau în alte bibliografii menționate. 
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 BĂRBOI, Vasile (coord.); IONIȚĂ, Gheorghe (coord.); 

ATANASIU, Victor (coord.); DUȚU, Alesandru (coord.) – Armata 

Română în vâltoarea războiului (1941-1945) 

Editura Vasile Cârlova, 2002 
Cota: 37867 (1 ex.)  

 
Descriere: Cartea cuprinde o istorie condensată a participării 

armatei române în ultima conflagrație mondială. Ea reflectă 

principalele acțiuni ale trupelor române în cei aproape 4 ani de 
război, pe baza documentelor din arhive, dar și a mărturiilor veteranilor aflați cu 

60 de ani în urmă în mijlocul evenimentelor. 

 

 SUMAN, Gheorghe; TEGLAȘ, Cristian – Pe cărări abrupte spre înalte culmi 
Editura Univers Științific, 2020 

Cota: 37868 (1 ex.)  
 

 TURCIN, Ionel; PÂLȘOIU, Ion; CORNEANU, Axente – Prizonierii de război 
români în malaxoarele morții din Gulagul stalinist 
Editura Aius, 2015 

Cota: 37871 (1 ex.)  

 

Descriere: „Lucrarea abordează unul dintre cele mai dramatice episoade din 

ultimul război mondial. Drama prizonierilor români nicicând nu poate fi înlăturată, 
ea trebuie cunoscută așa cum a fost în realitate, fără nici o cosmetizare.” (Prof. 

dr. Tudor Nedelea) 
 

 DOBRINESCU, Valeriu Florin; DUMITRESCU, Horia – Plata și 

răsplata istoriei. Ion Antonescu și Războiul de Reîntregire 
a Neamului 
Editura Vrantop, 1997 

Cota: 37872 (1 ex.)  

 

Descriere: În lucrarea de față este prezentat rolul lui Ion 

Antonescu în anii războiului de reîntregire a neamului și 
contribuția sa reală la finalizarea acestui proces istoric, așa cum 

este el reflectat în izvoarele interne. 
 

 RÎJNOVEANU, Carmen-Sorina (coord.); STĂNESCU, Manuel 

(coord.); PAVELESCU, Șerban-Liviu (coord.) – Independența 
României. Război și diplomație. 1877-1878. Documente 

/ The Independence of Romania. War and Diplomacy. 

1877-1878. Documents 

Editura Militară, 2022 

Cota: 37941 (1 ex.)  
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 BICHICEAN, Gheorghe – Loja St. Andreas zu den drei 
Seeblättern din Sibiu - Hermannstadt 
Editura Global Media, 2022 

Cota: 37943 (1 ex.)  
 

Descriere: Istoria Lojei St. Andreas zu den drei Seeblättern se 
încadrează în tabloul general al difuziunii şi dezvoltării 

Francmasoneriei în Europa continentală, cu referire specială la 

Imperiul Habsburgic, Statele germane (în special Prusia) şi, 
desigur, spaţiul românesc. 

 

 LUPU, Corvin – Trădarea Securității în decembrie 1989: 

secrete ale intervenției străine împotriva României 
Editura Paul Editions, 2020 

Cota: 38051 (1 ex.)  

 

Descriere: Situându-se în paradigmă legalistă (misiunea 

serviciilor de informații este de a apăra ordinea constituțională – 
misiune pentru care sistemul și fiecare membru al său au fost 

educați și antrenați), autorul provoacă în mod conștient 
paradigma oportunității politice (organismele de securitate nu 

trebuie să reprime poporul, și sunt obligate să contribuie la căderea regimurilor 

care nu mai răspund voinței populare). 
 

 TUDOSOIU, Neculae – Să nu uităm! Mărturii şi 

mărturisiri despre evenimentele din Decembrie 1989, de 
la Sibiu 

Editura Andreiana, 2018 

Cota: 38029 (1 ex.)  

 
 

 
 

___________________________________  Domeniul:  ISTORIE UNIVERSALĂ 
 

 MÜLLER, Rolf-Dieter – Alături de Wehrmacht. „Cruciada 

împotriva bolșevismului”: Aliați, voluntari, auxiliari. 1941-
1945 

Editura Militară, 2015 

Cota: 37866 (1 ex.)  
 

Descriere:  Pe baza cercetărilor recente, Rolf-Dieter Müller oferă 

în premieră o imagine de ansamblu, sistematică și concisă, 
asupra motivelor care i-au determinat pe aliații lui Hitler și pe 

voluntarii străini să lupte pe frontul de est. 
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 BERTHON, Simon – Război între aliați. Povestea 
rivalității dintre Churchill, Roosevelt și de Gaulle 

Editura Humanitas, 2014 

Cota: 37869 (1 ex.)  

 

Descriere:  Adevărata natură a relaţiilor dintre cei trei ar fi rămas 
cunoscută doar specialiştilor, dar Simon Berthon, autor de 

documentare de televiziune, a scos la iveală documente şi 

scrisori care arată că istoria celui de al Doilea Război Mondial a 
fost modelată de antipatiile, neîncrederea, cârcotelile şi ambiţiile 

uneori prea omeneşti ale celor trei mari aliaţi occidentali. 

 

 BICHICEAN, Gheorghe – Sarajevo 1914, ultimul vals. O teorie a 

conspirației masonice 

Editura Armanis, 2021 
Cota: 37870 (1 ex.)  

 

Descriere:  Atentatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914 păstrează o încărcătură 
simbolică importantă. Evenimentul, care s-a situat în atenția istoricilor, a 

schimbat lumea la începutul secolului XX și a redeschis vasta problematică a 

teoriei conspirației masonice. 
 

 CRUCERU, Valerică – Diviziile americane între conflictul nuclear și 
angajarea neconvențională (1947-1969) 

Editura UNAp, 2007 

Cota: 37890 (1 ex.)  

 

Descriere:  Cartea urmărește elucidarea unor aspecte privind evoluția gândirii 

strategice, a organizării structurale și conceptelor tactice în forțele terestre 
americane între 1947-1969 (prima jumătate a războiului rece), perioadă în care 

sistemul militar american a suferit cele mai drastice transformări. 

 

 ZISU, Cătălin; MIHALCEA, Alexandru – Napoléon: 

dinastia. De la primul împărat al francezilor la Jean-

Christophe, prinț Napoléon 

Editura Militară, 2021 

Cota: 37896 (1 ex.)  

 

Descriere:  Victoriile militare i-au adus lui Napoléon titlul de 

geniu militar, însă opera sa pe plan intern este cea care a 
influențat cu adevărat evoluția Franței și, ulterior, pe cea a 

Europei, prin răspândirea „reformelor napoleoniene”. 

 
 BICHICEAN, Gheorghe – Germania. O istorie de la antici la moderni 

Editura Global Media, 2022 

Cota: 37942 (1 ex.)  
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Descriere: Istoria Germaniei este încă plină de provocări. Ele 
vin din Antichitate și deschid un orizont de cercetare tot mai 

mare, pe măsură ce se formeaza statul modern și Germania se 

afirmă ca putere pe plan european și internațional. 
 

 

 
 

 

 ESTULIN, Daniel – Clubul Bilderberg. Conducerea 
secreta a lumii 
Editura Meditaţii, 2008 
Cota: 38034 (1 ex.)  

 

Descriere:  Pătrunzând într-o lume învăluită până nu demult într-
un mister total şi protejată prin mijloace de securitate 

impenetrabile, raportul investigativ al lui Daniel Estulin oferă o 

expunere fascinantă a întâlnirilor secrete ale celor mai puternici 
oameni ai lumii. 

 

 TUDOR, Tiberiu – Tratatul cu Ucraina: istoria unei 
trădări naționale 

Editura Prestige, 2019 

Cota: 38124 (1 ex.)  
 

Descriere: Cartea profesorului Tiberiu Tudor dezvăluie gravele 
erori săvârșite de factorii decizionali ai țării, în desfățurarea 

negocierilor și în redactarea Tratatului, precum și de 

parlamentarii chemați să-l ratifice. Românii trebuie să cunoască 
adevărul într-o problemă capitală, în care cenzura, manipulările, propaganda și 

presiunile exercitate de Putere au ocultat sensul real al negocierilor și al 

Tratatului. (Acad. Florin Constantiniu) 
 

________________________________________ Domeniul: GEOGRAFIE 
 

 JOSAN, Nicolae – Spațiul geografic românesc: la 

răscruce de vânturi, de drumuri și de interese 

Editura Aureo, 2021 
Cota: 37895 (81 ex.)  

 

Descriere:  „O carte pentru orice suflet de român de oriunde ar 
fi el sau oriunde s-a născut, oriunde se află. E incontestabil un 

succes și o victorie pentru noi toţi și pentru știința geografică 

românească.” (Sever Dumitrașcu) 
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__________________________________________ Domeniul: LIMBI STRĂINE 
 

ENGLEZĂ 
 

 DRAGOMIR, Isabela-Anda;  NICULESCU, Brândușa-Oana – 

Learning to write and writing to learn - an integrated 

approach to developing writing competence 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37860 (84 ex.)  

 

Descriere:  Lucrarea este o culegere de activități practice menite 
să dezvolte abilitatea de a comunica în scris în limba engleză. 

 

 
 English Today 

Editura Litera, 2010, 2011 

Cota: 37964 – 37985: Vol. 1 - 22 (22 ex. + 
CD & DVD)  

 
Descriere: English today este un 

instrument de lucru esențial în pregătirea 

diverselor examene și teste de limba engleză cerute pentru a studia și/sau a lucra 
în străinatate. 
 

______________________________________ Domeniul: INFORMATICĂ 
 

 POPESCU, Florin – Cadre generale de arhitecturi 

digitale. Sisteme C4ISR 

Editura AFT, 2022 

Cota: 37883 (24 ex.)  

 

Descriere:   C4ISR (Command, Control, Communications, 

Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) este un 
termen larg, care se referă la „sistemele, procedurile şi tehnicile 

utilizate pentru colectarea şi difuzarea informaţiilor”. Sistemele 

C4ISR reprezintă, în esenţă, un „mariaj” între comandă & control, comunicaţii, 
computere şi ISR. 

 

 CRISTESCU, Marian – Comunicarea între componente 
software implementate prin tehnici de OOP 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37885 (34 ex.)  

 

Descriere: Volumul tratează integrarea componentelor software 

concurente, respectiv o serie de modalități utilizate pentru 
interconectarea sistemelor de operare din generații mai vechi cu 

cele actuale, dar și relațiile dintre componente pe partea de 

server și cele web. 
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_______________________________________ Domeniul: MATEMATICĂ 
  

 SUMEDREA, Alin Gilbert; SUMEDREA, Cristian – Introducere 

în algebra computaţională 

Editura AFT, 2021 

Cota: 37857 (34 ex.)  

 
Descriere:  Cartea prezintă, în detaliu, anumite grupuri, inele și 

corpuri, oferind deschidere pentru studiu unor structuri algebrice 

mai complexe. 
 

 

____________________________________________  Domeniul: FIZICĂ 
 

  PURCELL, Edward M. – Cursul de fizică 

Berkeley. Vol. II: Electricitate și magnetism 

Editura Didactică și Pedagogică, 1982 

Cota: C 606 (20 ex.) 

 

 CRAWFORD Jr., Frank S. – Cursul de fizică 

Berkeley. Vol. III: Unde 

Editura Didactică și Pedagogică, 1983 

Cota: C 607 (20 ex.) 

 

Descriere:  Planul Cursurilor de fizică Berkeley, 

structurat în 5 volume concepute de diferiți autori, a 

fost destinat să acopere aspecte ale predării 
universitare a fizicii. Scrierea unui nou curs de fizică elementară a avut ca scop 

introducerea studenților în aspecte mai inovatoare ale fizicii fundamentale. 

Proiectul a fost finanțat de National Science Foundation. 

 

_____________________________________________  Domeniul: AUTO 
 

 GIURGIU, Tiberiu – Creșterea mobilității vehiculelor 
autonome ghidate prin optimizarea contactului dintre 

rolele roților mecanum și calea de rulare 

Editura AFT, 2021 
Cota: 37886 (34 ex.)  

 
Descriere:  Lucrarea, într-o abordare sistemică, prezintă aspecte 

teoretice și practice din domeniul ingineriei industriale, cu 

focalizare pe concepția și optimizarea sistemelor de rulare a 
vehiculelor autonome ghidate și se adresează atât specialiștilor și cercetătorilor 

din domeniu, cât și mediului academic. 

 
 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation
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_____________________________  Domeniul: LUCRĂRI DE REFERINȚĂ 
 

 DIMA, Eugenia – DEXI - Dicționar explicativ ilustrat al 

limbii române 

Editura Arc si Gunivas, 2007 

Cota: 37946 (1 ex.)  

 

Descriere: DEXI este cel mai bogat dicționar explicativ al limbii 

române apărut într-un volum, cuprinzând un mare număr de 
cuvinte a căror structură conține sensuri de bază, evoluții 

semantice, valori stilistice, construcții fixe (sintagme, locuțiuni, 

expresii, compuse), indicații gramaticale, ortografice, ortoepice, 

etimologice. 

 

 MARINESCU, Cornelia (coord.) – Enciclopedia concisă 
Britannica 

Editura Litera, 2009 

Cota: 37947 (1 ex.)  

 

Descriere: Enciclopedia Concisă Britannica a devenit, în 

timp, sursa supremă de referință pentru toate domeniile de 
informare, la orice vârstă, acasă sau la birou. Conține peste 

28.000 de articole, ordonate alfabetic. 
 

 Enciclopedia Universală Britannica 
Editura Litera, 2010 
Cota: 37948 – 37963 : Vol. 1 - 16 (1 ex./vol.) 

 

Descriere: Adresându-se unui public foarte larg şi 
eterogen în privinţa gusturilor şi a preferinţelor, 

Enciclopedia Universală Britannica, unul dintre 

cele mai ambiţioase proiecte editoriale din lume, 

adună mii de articole esenţiale şi relevante care 

acoperă informaţii actualizate de cultură generală, 

dar şi evenimente de ultim moment din lume. 
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PUBLICAŢII AFT  
 

CURSURI  
 

 RUSU, Raluca – Comportament organizaţional militar. 
Scenarii, exerciții, aplicații 
An apariţie: 2021 
Cota: C 603 (39 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea reprezintă un instrument practic pentru 
studenții militari, în scopul analizei comportamentului 

organizațional militar. 

 
 

 VIRCA, Ioan; DINICU, Anca; SÂRBU, Annamaria – Studiu 
privind evoluția activității de cercetare, dezvoltare și 

inovare în Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" 

din Sibiu - Stadiul actual în contextul pandemiei cauzate 
de virusul COVID-19 și perspective de dezvoltare în 

perioada 2021-2024 

An apariţie: 2021 
Cota: C 604 (64 ex.) 

 

Descriere: Lucrarea prezintă evoluția activității de cercetare, dezvoltare și 
inovare în Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu în perioadele 

2010-2015 și 2016-2020, dar și stadiul actual al acesteia în contextul pandemiei 

cauzate de virusul COVID-19 și perspective de dezvoltare în perioada 2021-2024. 
 

 POPESCU, Florin – Informatică și securitate 

informatică. Curs practic 

An apariţie: 2022 

Cota: C 605 (29 ex.) 

 

Descriere: Dezvoltarea internetului a creat premisa apariției 

vulnerabilităților specifice oricărui produs tehnologic. Numărul 
acestora este în continuă creștere deși cele mai populare atacuri 

se bazează pe vulnerabilități identificate pentru prima dată 

acum câțiva ani. 
 

 DRAGOMIR, Isabela-Anda – English Applied to 

Management. A collection of vocabulary based exercises 

An apariţie: 2022 

Cota: C 608 (64 ex.) 

 
Descriere:  Concepută ca o colecție de activități practice, 

lucrarea este destinată pentru a îndeplini scopul și cerințele 

curriculare ale unui curs introductiv de management în limba 
engleză. 
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 GUȚAN, Sabin – Îndrumar legislativ de drept 
internațional umanitar: selecție de norme aplicabile 

conflictelor armate 

An apariţie: 2022 
Cota: C 609 (39 ex.) 

 
Descriere:  Această lucrare este destinată activităților 

didactice, dar este utilă și în procesul de consiliere juridică pe 

problematica conflictelor armate. 
 

 

 MINCULETE, Gheorghe; ANDRONIC, Benone; MOCANU, Bixi-

Pompiliu – Sprijinul logistic al operaţiilor unei unităţi de 
infanterie. Curs universitar (ediţia a 2-a, revăzută şi 

adăugită) 
An apariţie: 2022 
Cota: C 610 (39 ex.) 

 

Descriere:  Lucrarea tratează problematica sprijinului logistic 
acordat unei unităţi de infanterie pe teritoriul naţional în 

formele de operaţii cunoscute (apărare şi ofensivă). 
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REVISTE, BULETINE 
 

Reviste 
 

 Revista Academiei Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu”. Vol. XXVII, Nr. 1(105) 

An apariţie: 2022 
Cota: R 844 (21 ex.) 

 
 

 

 
 

 

Buletine 
 

 Buletin ştiinţific  -  Supliment. Catalogul oficial al 

Salonului „Cadet Inova”. Nr. 7. Cercetări şi inovaţii în viziunea 

tinerilor cercetători 

An apariţie: 2022 
Cota: B 120 (5 ex.) 
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BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ OFERĂ: 

 
Accesul  la fondul de colecţii al bibliotecii 

dispus pe trei nivele   

 

7 săli de lectură cu acces liber la raft 

prevăzute cu echipamente de conectare la 

internet şi o sală multimedia 

 

Asigurarea bazei documentare şi de informaţii necesare procesului de 

învăţământ  

 

Facilitarea accesului diversificat şi rapid la diverse categorii de surse 

bibliografice din colecţiile proprii 

 

 Posibilitatea consultării abonamentelor la publicaţii periodice interne şi 

externe  

 

Sistem informatic pentru baza de date (LIberty5) şi securizarea colecţiilor 

bibliotecii cu următoarele facilităţi: 

 - accesarea fişei personale 

  - vizualizarea situaţiei împrumuturilor 

 - crearea domeniilor de interes 

 - salvarea căutărilor 

 

Staţie de autoîmprumut, returnare, accesare şi consultare cont de utilizator 

 

 Sistem modern de obţinere a informaţiilor prin intermediul monitoarelor care 

afişează publicaţiile nou intrate în fondul Bibliotecii 

  

Broşura Info Documentare Bibliografică 
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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 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


