Locotenent-colonel conf. univ. dr. ing. Florin POPESCU
SECURITATEA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Curs universitar

Acest curs este rezultatul cercetărilor preliminare în vederea
implementării Poligonului Cibernetic din Universitatea Națională de
Apărare, în cadrul Proiectului SafePic.
ISBN 978-606-660-447-5

Prof. gr. II Ana IONESCU
Prof. gr. I Elisabeta IVAN
BOOST YOUR READING & LISTENING SKILLS
FOR THE ADVANCED LEVEL
Universitary Course

Lucrarea reprezintă un suport de curs pentru grupele de nivel avansat.
ISBN 978-606-660-426-0

Lt. col. dr. Petrișor PĂTRAȘCU
PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Curs universitar

Lucrarea abordează domeniul infrastructurilor critice.

ISBN 978-606-660-416-1

Alina TRANDAFIR
TEACHING IDIOMS WITH PICTURES
Curs universitar

Lucrarea propune învățarea expresiilor idiomatice ale limbii engleze cu
ajutorul imaginilor pentru nivelurile B1-C2.
ISBN 978-606-660-413-0

Lector univ. dr. Alina ROȘCAN
CULTURAL AND STRATEGIC STUDIES USA
Curs universitar
Vol. I

Volumul I vizează configurația ușor atipică a sistemului de guvernare
a SUA care are structuri și autorități atât federale, cât și statale și locale.

ISBN general: 978-606-660-385-0
ISBN specific acestui volum:978-606-660-386-7

Cezar VASILESCU
ACADEMIC COURSE IN INFORMATION RESOURCES
MANAGEMENT. THE ROLE OF CHIEF INFORMATION
OFFICER (CIO)
Suport de curs
Cartea propune, o analiză comprehensivă a managementului resurselor
informaționale, cu accent pe dependența crescândă a organizațiilor
publice și private de serviciile oferite de ehipamentele de tehnologia
informației.

ISBN: 978-606-660-372-0

Lector univ. dr. Alina ROȘCAN
CULTURAL AND STRATEGIC STUDIES USA
Curs universitar
Vol. II
Lucrarea continuă periplul, început în volumul I, prin cultura și
civilizația SUA, de această dată cu accent pe structurile de securitate, dar
include și elemente de cultură reflectate de imigrație și știință.

ISBN general: 978-606-660-385-0
ISBN specific acestui volum:978-606-660-387-4

Conf. univ. dr. Luiza KRAFT
ENGLISH FOR THE MARITIME OPERATIONS OF THE 21ST
CENTURY
Curs universitar
Lucrarea se adresează studenților din Forțele Navale care doresc să
aprofundeze cunoștințele de limba engleză militară la nivelul postintermediar.

ISBN: 978-606-660-376-8

Alina TRANDAFIR
READ TO SPEAK!
IMPROVING SPEAKING SKILLS IN THE READING CLASS
Curs universitar
Cartea are scopul de a oferi studenţilor nu numai cunoştinţe generale de
limba engleză, ci şi o multitudine de informaţii detaliate în cadrul fiecărei
teme de studiu, cu un vocabular specific şi cu activităţi de înțelegere a
textului citit.

ISBN: 978-606-660-389-8

Asistent univ. dr. Ecaterina MAȚOI
CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE
Curs universitar

Cursul reprezintă o introducere în vasta şi dinamica tematică a
culturilor şi civilizaţiilor, cu o serie de evenimente şi date istorice marcante
pentru istoria omenirii.

ISBN: 978-606-660-396-6

Lector univ. dr. Valeria MICU
TEHNICI DE REALIZARE A IMAGINII PUBLICE
Curs universitar

Lucrarea propune o abordare sistematică a ceea ce reprezintă realizarea
imaginii publice pornind de la procesul de autocunoaştere şi (re)construire
de imagine personală.

ISBN: 978-606-660-407-9

Cpt. lect. univ. dr. Răzvan GRIGORAȘ
TEHNICI DE NEGOCIERE PUBLICĂ
Curs universitar

Cititorului îi sunt prezentate principalele modalităţi de rezolvare a
conflictelor, definiţiile atribuite procesului de negociere, nivelurile de
analiză a negocierii şi principiile care guvernează actul în sine.

ISBN: 978-606-660-397-3

Prof. univ. dr. Ion ROCEANU
MANAGEMENTUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE
Curs universitar

Cursul conține elemente teoretice ale arhitecturilor informaționale ale
organizațiilor, precum și operaționalizarea acestora, demonstrații și
problematizare.

ISBN: 978-606-660-395-9

Col. prof. univ. dr. Filofteia REPEZ
Cpt. lect. univ. dr. Răzvan GRIGORAȘ
RELAȚII PUBLICE INTERNAȚIONALE
Curs universitar
Prezentul curs universitar are la bază fişa disciplinei Relaţii Publice
Internaţionale şi cuprinde alături de aspectele teoretice, bazate pe o
bibliografie diversă, o serie de teme practice care vin în folosul studenţilor
pentru a-i determina să aplice creativ cunoştinţele teoretice.
ISBN: 978-606-660-398-0

Colonel (ret.) Stan ANTON, PhD
Colonel Eduard VITALIS, PhD
Colonel Constantin OANCEA
INTRODUCTION TO STRATEGY
Course notes
Cursul INTRODUCTION TO STRATEGY se adresează studenţilor
militari de pe toate nivelurile de conducere care-şi doresc dezvoltarea şi
perfecţionarea abilităţilor necesare în lucrul cu strategia de securitate
naţională şi NATO.
ISBN: 978-606-660-401-7

Gl. bg. prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU
Col. prof. univ. dr. Filofteia REPEZ
DOCTRINE POLITICO-MILITARE
Curs universitar
Cursul universitar Doctrine politico-militare este un instrument de lucru
util pentru studiile de licenţă şi master din cadrul departamentelor de
comunicare strategică, publică şi interculturală.

ISBN: 978-606-660-353-9

Răzvan GRIGORAȘ
Ioan CRĂCIUN
STUDII DE SECURITATE
Suport de curs
Cursul îşi propune o definire per se a conceptului securităţii, făcând apel
la o abordare cronologică a studiilor de securitate. Din moment ce
securitatea s-a extins continuu, suportul de curs analizează atât sectoarele,
cât şi domeniile ei de manifestare, cu scopul de a expune cele mai
întâlnite probleme ale securitizării.

ISBN: 978-606-660-344-7

Conf. univ. dr. Luminița CRĂCIUN
INTRODUCERE ÎN RELAȚII PUBLICE
Curs universitar
Lucrarea „Introducere în relaţiile publice” reprezintă suportul de curs
necesar studenţilor de la specializarea Comunicare publică şi
interculturală în domeniul securităţii şi apărării.

ISBN: 978-606-660-339-3

Cristian POPA

LIMBA ARABĂ – TEXTE ȘI EXERCIȚII
- NIVEL PREINTERMEDIAR Prezenta lucrare se adresează celor ce deja posedă nivelul A1 de
cunoaştere a limbii arabe şi doresc să îşi perfecţioneze cunoştinţele.
Lucrarea are un caracter practic bazat pe teme cotidiene din realitatea lumii
arabe.
ISBN: 978-606-660-340-9

Conf. univ. dr. Luiza KRAFT
ENGLISH FOR THE 21ST CENTURY NAVY
CURS UNIVERSITAR

Cursul universitar în limba engleză cuprinde un vocabular specializat de
marină militară de nivel intermediate/supper-intermediate sau B1/B2
(CEFR).

ISBN: 978-606-660-346-1

Lt. col. instr. sup. dr. Ciprian PRIPOAE-ȘERBĂNESCU
GÂNDIRE CRITICĂ
Curs universitar

Lucrarea abordează gândirea critică dintr-o perspectivă psihologică ce
extinde utilitatea gândirii critice prin integrarea ei în procesele
educaţionale, profesionale şi sociale.

ISBN: 978-606-660-359-1

Lt. col. instr. sup. dr. Ciprian PRIPOAE-ȘERBĂNESCU
PSIHOLOGIE
Curs universitar

Lucrarea introduce cele mai semnificative concepte, idei şi teorii din
disciplina Psihologie, studenţilor de la specializarea Comunicare.

ISBN: 978-606-660-360-7

Ana IONESCU
PRACTISE YOUR ENGLISH GRAMMAR
VERB TENSES AND MODAL VERBS
Curs universitar
Lucrarea reprezintă o culegere de exerciţii de gramatica limbii
engleze şi cuprinde teoria problemelor de gramatică abordate
(timpuri verbale şi verbe modale), cu explicaţii şi exemple, exerciţii
de diverse tipuri (de transformare, de substituţie, de alegere a
variantei corecte, etc.), precum şi activităţi productive, mai puţin
ghidate, ce permit utilizarea structurilor gramaticale mai sus
menţionate în contexte realiste.
ISBN 978-606-660-327-0

Lect. univ. dr. Ecaterina HLIHOR
CURS PRACTIC DE LIMBA RUSĂ
MIJLOACE DE COMUNICARE ÎN MASĂ RUSE ASTĂZI
Curs universitar
Prezentul curs practic de limba rusă „ПРAКTИЧECКИЙ
КУPC ПO PУCCКOMУ ЯЗЬIКУ. POCCИЙCКИE CMИ
CEГOДHЯ” – „Curs practic de limba rusă. Mijloace de
comunicare în masă ruse astăzi” se adresează tuturor celor care deja
posedă nivelul A1 de cunoaştere a limbii ruse şi doresc să-şi
perfecţioneze cunoştinţele în mod practic cu ajutorul parcurgerii a
zece unităţi de studiu axate pe realităţi cotidiene, aşa cum apar ele
reflectate în mass-media.
ISBN 978-606-660-325-6

Corina-Vivi SANDU
CITIM ZIARE RUSEȘTI
Culegere de texte și exerciții
Culegerea de faţă se adresează persoanelor care au cunoştinţe
de limba rusă, cel puţin de nivel intermediar şi care doresc să
aprofundeze şi să îşi perfecţioneze aceste cunoştinţe. Utilizarea
materialelor didactice, selectate din presa scrisă, urmăreşte o
abordare firească a procesului de comunicare şi totodată sporeşte
intereseul pentru studierea limbii ruse. Lucrarea de faţă are un
caracter practic, întrucât are în vedere teme variate, abordate în
comunicarea cotidiană.
ISBN 978-606-660-329-4

Lt. col. conf. univ. dr. Alexandru HERCIU

SPRIJINUL CBRN ÎN OPERAȚIILE INTERMEDIARE
ALE DIVIZIEI
Curs universitar
Cursul abordează problematica sprijinului chimic, biologic,
radiologic şi nuclear (CBRN) în principalele tipuri de operaţii
intermediare executate de către marea unitate de tip divizie.

ISBN 978-606-660-297-6

Col. lect. univ. dr. Cosmin Florin OLARIU
POLITICI ȘI STRATEGII NATO
Implicații asupra securităţii naţionale a României
Curs universitar
Calitatea de membru al Alianţei Nord-Atlantice oferă României atât
cadrul necesar al unei integrări solide a României în sistemul euroatlantic
de valori, cât şi forţa instrumentului politico-militar colectiv în sprijinul
efortului naţional de apărare. O astfel de realitate impune, la nivelul
specialiştilor din domeniu, implicit la nivelul studenţilor programelor de
studii universitare ale UNAp „Carol I”, un nivel obiectiv de cunoaştere
asupra implicaţiilor pe care Conceptul strategic al NATO din 2010 le are
asupra securităţii naţionale a României.
ISBN 978-606-660-297-6

Col. conf. univ. dr. Dorin-Marinel EPARU
STUDII DE APĂRARE
– Explorări strategice –
Curs universitar
Problematica apărării împotriva unei agresiuni majore presupune o
abordare de ansamblu a studiilor de apărare, a explorărilor strategice
privind corelaţia dintre apărarea naţională şi apărarea colectivă, analiza
oarecum separată a acestor sintagme trebuie înţeleasă ca un demers
didactic.

ISBN 978-606-660-298-3

Col. conf. univ. dr. Daniel GHIBA

MANAGEMENTUL CRIZELOR
Curs universitar
Managementul crizelor în actualul mediu internaţional de securitate
implică o nouă abordare cuprinzătoare, prin utilizarea integrată,
coordonată, a tuturor instrumentelor de putere: diplomatic, civil, militar şi
informaţional.

ISBN 978-606-660-295-2

Coordonatori:
Sorin PÎNZARIU
Bixi-Pompiliu MOCANU
GHIDUL DE LOGISTICĂ PENTRU TEATRELE
DE OPERAȚII

Dr. Mihai-Ștefan DINU
Dr. Sorin TOPOR
DREPTUL INFORMAȚIILOR (I) – suport de curs
pentru programul de licență
Curs universitar

Conf. univ. dr. Ion PURICEL
ISTORIA ARTEI MILITARE – FORȚE AERIENE
Curs universitar

Cursul „Istoria Artei Militare” analizează aspectele operaţionale ale
folosirii forţelor aeriene în perspectiva mai largă a războiului aşa cum au
rezultat din principalele conflicte militare contemporane.
ISBN 978-606-660-267-9

Lector univ. dr. Diana-Elena ȚUȚUIANU
NATO ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ
Terminologie de specialitate în limba engleză
Curs universitar
Cursul abordează elemente de terminologie NATO şi UE în limba
engleză, aşa cum apar acestea în articole şi documentare din presa on-line.
Sunt abordate teme de interes la momentul actual la nivel strategic. Cursul
se adresează celor care lucrează în domeniul militar în diferite eşaloane
superioare şi include diferite activităţi menite să dezvolte toate cele patru
abilităţi (ascultat, citit, vorbit, scris) în limba engleză în acest areal specific.
ISBN 978-606-660-273-0

Lt. col. instr. avs. Cristian STANCIU
ATLAS
DE
SEMNE
CONVENȚIONALE
DOMENIULUI GENIU
Reprezentări pentru documentele naționale

Lt. col. instr. avs. Cristian STANCIU
TACTICA GENURILOR DE ARMĂ II
Sprijinul de geniu în operațiile Diviziei mecanizate
Curs universitar

SPECIFICE

Col. conf. univ. dr. Ioan Constantin STAN
Col. dr. Doru Constantin TOCILĂ
OPERAȚII SPECIALE
(CURS UNIVERSITAR – PARTEA I)

Lt. col. lector univ. dr. Marius Valeriu PĂUNESCU
OPERAȚII DE CONTRAINSURGENȚĂ
(CURS UNIVERSITAR)
În acest curs sunt prezentate principalele caracteristici şi dinamici ale
conceptelor de insurgenţă şi contrainsurgenţă, aşa cum sunt descrise la
nivelul Alianţei, dar şi al unor state membre NATO care deţin experienţă
bogată în mediul operaţional de tip insurgenţă – contrainsurgenţă.

ISBN 978-606-660-256-3

MARSHALL’S BATON
Collection of Case-Studies

Colonel conf. univ. dr. Filofteia REPEZ
Colonel conf. univ. dr. Gheorghe DEACONU
ORGANIZAȚII REGIONALE DE SECURITATE
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA
Obiectivele principale ale acestui curs sunt: prezentarea obiectivelor şi
principiilor care stau la baza realizării obiectivelor organizaţiilor regionale –
Consiliul Europei, Uniunea Africană, Organizaţia Statelor Americane,
Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul Asiei şi Liga Statelor Arabe; prezentarea
structurii instituţionale a acestor organizaţii regionale; prezentarea unor
aspecte relevante ale activităţii lor pe plan internaţional.
ISBN 978-606-660-257-0

Alexandru HERCIU
PROTECȚIA MEDIULUI ÎN ACȚIUNILE MILITARE
(CURS UNIVERSITAR)

Cursul abordează la nivel conceptual şi acţional problematica protecţiei
mediului pentru pregătirea şi desfăşurarea exerciţiilor tactice şi operaţiilor
militare, având la bază posibile riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi de
natură ecologică.

ISBN 978-606-660-175-7

Iulian MARTIN
Daniel ROMAN
TACTICA GENURILOR DE ARMĂ (I)
RACHETE ȘI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
(CURS UNIVERSITAR)
Scopul acestui curs este de a prezenta locul şi rolul batalionului de
artilerie şi rachete antiaeriene din organica brigăzii mecanizate pe timpul
desfăşurării operaţiilor de către marile unităţi şi unităţi de arme întrunite.

ISBN 978-606-660-175-7 (general)
ISBN 978-606-660-198-6 (vol. I)

Iulian MARTIN
TACTICA GENURILOR DE ARME (II)
RACHETE ȘI ARTILERIE ANTIAERIANĂ
(CURS UNIVERSITAR)

Lucrarea tratează noile orientări şi concepte privind desfăşurarea
acţiunilor militare, caracterizate prin complexitate, mobilitate, folosirea
tehnologiilor moderne, prin acţiuni ale tuturor categoriilor de forţe şi în
toate mediile de confruntare: terestru, aerian sau maritim.

ISBN 978-606-660-175-7 (general)
ISBN 978-606-660-188-7 (vol. II)

Gheorghe MINCULETE
Benone ANDRONIC
TACTICA STRUCTURILOR DE SPRIJIN LOGISTIC
(CURS UNIVERSITAR)
Lucrarea tratează compunerea şi misiunile structurilor de execuţie a
sprijinului logistic pentru unităţile şi subunităţile eşalonului brigadă de
infanterie mecanizată (similar) din forţele terestre. Totodată, lucrarea
evidenţiază particularităţile adecvate domeniilor funcţionale ale structurilor
de execuţie a sprijinului logistic, precum şi specificitatea dispunerii şi
deplasării acestei structuri în zona de responsabilitate logistică a marii
unităţi tactice.

ISBN 978-606-660-197-9

Gheorghe MINCULETE
Bixi MOCANU
Benone ANDRONIC
SPRIJINUL LOGISTIC AL OPERAȚIILOR UNEI UNITĂȚI
DE INFANTERIE
(CURS UNIVERSITAR)
Cursul universitar tratează principiile, cerinţele şi domeniile sprijinului
logistic al acţiunilor unei unităţi de infanterie. Totodată în cadrul lucrării
sunt corelate aspectele teoretice şi practice ale sistemului logistic al
unităţilor de infanterie cu linia de sprijin logistic a acesteia, având în vedere
manevra subunităţilor şi formaţiunilor de sprijin logistic. În final, în cursul
universitar sunt relevate particularităţile planificării şi conducerii sprijinului
logistic necesar acţiunilor de luptă ale unităţii de infanterie.

ISBN 978-606-660-203-7

Florin NISTOR

STRATEGIE
Strategia navală și Puterea Maritimă
(CURS UNIVERSITAR)
Cursul universitar „STRATEGIE – Strategia Navală şi Puterea
Maritimă” propune să realizeze un compendiu de termeni şi concepte
completat cu explicaţiile, definiţiile şi poziţiile unor specialişti în domeniu,
care să reprezinte baza discuţiilor pentru studenţii şi cursanţii din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”.

ISBN 978-606-660-184-9

Constantin POPESCU
STRATEGII DE PACE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
CONTEMPORANE
(CURS UNIVERSITAR)

Ana-Maria CHISEGA-NEGRILĂ
BUILDING COMMUNICATION SKILLS ENGLISH
FOR AIR FORCE
PRE-INTERMEDIATE COURSE BOOK

Cursul se adresează studenţilor masteranzi la specialitatea Forţe Aeriene şi
conţine materiale diverse, necesare studierii limbii engleze la nivel preintermediar.
ISBN 978-606-660-187-0

Ana-Maria CHISEGA-NEGRILĂ
BUILDING COMMUNICATION SKILLS ENGLISH
FOR AIR FORCE
INTERMEDIATE COURSE BOOK
Cursul de limba engleză cuprinde o gamă variată de texte din domeniul
forţelor aeriene, însoţite de exerciţii de vocabular şi gramatică specifice
nivelului 2 STANAG (intermediar).

ISBN 978-606-660-183-2

Ana-Maria CHISEGA-NEGRILĂ
BUILDING COMMUNICATION SKILLS ENGLISH
FOR AIR FORCE
UPPER-INTERMEDIATE COURSE BOOK
Lucrarea se adresează studenţilor la masterat, care studiază limba engleză
la nivel postintermediar şi abordează teme de actualitate din domeniul Forţe
Aeriene, necesare parcurgerii literaturii de specialitate în limba engleză.

ISBN 978-606-660-178-8

Ioan DEAC
Mirela IONIȚĂ
TEHNICI UNIVERSITARE DE CERCETARE
ȘI DE REDACTARE ȘTIINȚIFICĂ
(CURS UNIVERSITAR)
Lucrarea abordează activitatea ştiinţifică universitară sub două aspecte: cercetarea
ştiinţifică şi comunicarea rezultatelor cercetării. Structurat în două părţi, textul tratează
în prima parte demersul ştiinţific, pornind de la definirea actului cunoaşterii, a activităţii
ştiinţifice şi a cercetării ca parte a acesteia. În această parte teoretică mai sunt descrise
discursul ştiinţific şi tipologia de texte prin care este comunicată ştiinţa. În partea a
doua, concepută ca aplicaţie practică, sunt tratate distinct etapele de redactare pentru
lucrările universitare, cu accent pe lucrările de licenţă şi de disertaţie. Aceasta are în
vedere aspecte de conţinut de formă ale lucrărilor universitare, dar şi probleme de etică
ale activităţii de cercetare academică.

ISBN 978-606-660-179-5

Consuela-Angela DRĂGAN
COURS DE FRANÇAIS POUR LES FORCES AERIENNES
NIVEAU PRÉ-INTERMÉDIARE
Cursul de limba franceză pentru forţele aeriene se adresează militarilor
români care au un nivel de bază în cunoaşterea limbii franceze şi sunt dornici
să se familiarizeze cu terminologia specifică Forţelor Aeriene, în această
limbă. În consecinţă, manualul pune accent pe însuşirea unui vocabular şi a
unor acte de limbaj specifice contextului militar. Cursanţii vot fi astfel
capabili să descrie mediul în care lucrează, să înveţe să comunice în teatrul de
operaţii, să relateze o misiune, să redacteze diferite rapoarte, temele abordate
având ca scop dezvoltarea unor competenţe lingvistice indispensabile
comunicării pe plan profesional, local şi/sau internaţional.

ISBN 978-606-660-208-2

Consuela-Angela DRĂGAN
COURS DE FRANÇAIS POUR LES FORCES TERRESTRES
NIVEAU PRÉ-INTERMÉDIARE
Cursul de limba franceză pentru forţele terestre se adresează militarilor
români care au un nivel de bază în cunoaşterea limbii franceze şi sunt dornici
să se familiarizeze cu terminologia specifică Forţelor Terestre, în această
limbă. În consecinţă, manualul pune accent pe însuşirea unui vocabular şi a
unor acte de limbaj specifice contextului militar. Cursanţii vot fi astfel
capabili să descrie mediul în care lucrează, să înveţe să comunice în teatrul de
operaţii, să relateze o misiune, să redacteze diferite rapoarte, temele abordate
având ca scop dezvoltarea unor competenţe lingvistice indispensabile
comunicării pe plan profesional, local şi/sau internaţional.

ISBN 978-606-660-206-8

Consuela-Angela DRĂGAN
COURS DE FRANÇAIS POUR LES FORCES NAVALES
Cursul de limba franceză pentru forţele navale se adresează militarilor
români care au un nivel de bază în cunoaşterea limbii franceze şi sunt dornici
să se familiarizeze cu terminologia specifică Forţelor Navale, în această
limbă. În consecinţă, manualul pune accent pe însuşirea unui vocabular şi a
unor acte de limbaj specifice contextului militar. Cursanţii vot fi astfel
capabili să descrie mediul în care lucrează, să înveţe să comunice în teatrul de
operaţii, să relateze o misiune, să redacteze diferite rapoarte, temele abordate
având ca scop dezvoltarea unor competenţe lingvistice indispensabile
comunicării pe plan profesional, local şi/sau internaţional.

ISBN 978-606-660-207-5

Andra Sybil ȘTEFAN
CURS DE LIMBA GERMANĂ – ANUL I
(CURS UNIVERSITAR)
Cursul este structurat pe capitole, dând atât ofiţerilor din cadrul
Departamentului de forţe terestre, cât şi celor din Departamentul de logistică
ocazia de a îmbina limbajul uzual (noţiunile de bază de gramatică şi vocabular
uzual – noţiunile corespund nivelului A1 conform Cadrului European Lingvistic,
ceea ce reprezintă jumătate din cursul ce trebuie parcurs, pentru a putea face faţă
unui examen STANAG 6001 de nivel I) cu cel de specialitate. Manualul este util
având în vedere teatrele de operaţii în care soldaţii români, trecând dincolo de
nivelul oficial al limbii engleze, pot stabili relaţii personale, folosind limba
maternă a cadrelor militare alături de care luptă, fapt care contribuie evident la
buna funcţionare a relaţiilor de serviciu.

ISBN 978-606-660-211-2

Diana-Elena ȚUȚUIANU
THIS WE WILL DEFEND
CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU LICENȚĂ NIVEL
PREINTERMEDIAR
(CURS UNIVERSITAR)
Cursul de limba engleză se adresează studenţilor la licenţă în domeniul
ştiinţe militare. Nivelul său este preintermediar, temele abordate şi exerciţiile
fiind de nivel A2 CEF. Majoritatea textelor sunt autentice, adaptate însă
pentru adecvarea gradului de dificultate. Cursul conţine elemente de
gramatică, vocabular şi funcţii comunicative ale limbii necesare atingerii
obiectivelor propuse.

ISBN 978-606-660-212-9

Diana-Elena ȚUȚUIANU
ARMY STRONG
CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU LICENȚĂ NIVEL
INTERMEDIAR
(CURS UNIVERSITAR)
Cursul de limba engleză se adresează studenţilor la licenţă în domeniul
ştiinţe militare. Nivelul cursului este intermediar şi include toate elementele
de construcţie a comunicării şi funcţii comunicative ale limbii adecvate
nivelului B1 CEF, respectiv 2 conform STANAG 6001. Activităţile incluse
sunt menite să dezvolte toate cele patru deprinderi – ascultat, citit, vorbit,
scris – şi încurajează lucrul în echipă.

ISBN 978-606-660-213-6

Diana-Elena ȚUȚUIANU
BE ALL YOU CAN BE
CURS DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU LICENȚĂ NIVEL POSTINTERMEDIAR
(CURS UNIVERSITAR)
Curs de limba engleză pentru licenţă în domeniul ştiinţelor militare. Cursul
abordează exclusiv teme de specialitate în vederea însuşirii şi aprofundării
terminologiei operaţionale NATO pentru o funcţionare optimă în mediul
multinaţional. Sunt incluse activităţi pentru toate deprinderile, dar mai ales
pentru dezvoltarea deprinderii VORBIT.

ISBN 978-606-660-214-3

CURSURI
- 2014 -

Nr.
crt.
1
2
3
4

5

6

Titlul lucrării
POLITICI ŞI INSTITUłII DE SECURITATE
-CURSINTRODUCERE ÎN ŞTIINłE POLITICE
-CURSADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
-CURSGEOGRAFIE MILITARĂ
-CURS UNIVERSITARCUNOAŞTEREA ARMATELOR MODERNE
-CURS UNIVERSITAR(PENTRU SPECIALIZAREA CONDUCERE
INTERARME FORłE NAVALE )
SECURITATE NAłIONALĂ ŞI
EUROATLANTICĂ
-CURS- Partea a II-a

Autorul

ISBN

Nr. pag.

Nr.
ex.

Dorel Buşe

978-606-660-090-3

416

50

Dorel Buşe

978-606-660-092-7

204

30

Col. conf. univ. dr. Ioana Enache

978-606-660-117-7

Alexandru Stoica
Florin Nistor
Cornel Marinescu

978-606-660-129-0

Alexandru Stoica
Florin Nistor
Cornel Marinescu

978-606-660-130-6

30

Filofteia Repez

978-606-660-132-0

50

50
224

30

Obs.

CURSURI
- 2013 -

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Titlul lucrării
LIMBA GERMANĂ TERMINOLOGIE
MILITARĂ PENTRU FORłELE NAVALE
SECURITATE NAłIONALĂ ŞI
EUROATLANTICĂ - PARTEA I
MANAGEMENT STRATEGIC
- CURS UNIVERSITAR ASPECTE PRIVIND SECURITATEA
ÎN AMERICA LATINĂ (STUDIU)
CUNOAŞTEREA ARMATELOR MODERNE
- CURS LEADERSHIP ORGANIZAłIONAL
- CURS UNIVERSITAR INSTRUIRE ASISTATĂ DE CALCULATOR - CURS UNIVERSITAR REZISTENłA ARMATĂ PE TERITORIUL
VREMELNIC OCUPAT. OPERAłII DE
GHERILĂ
- CURS UNIVERSITARMANAGEMENTUL EDUCAłIONAL
- SUPORT DE CURS FUNDAMENTE ALE ŞTIINłEI MILITARE.
STUDII STRATEGICE
-CURS- (PARTEA I)

Autorul

ISBN

Nr. pag.

Nr.
ex.

Conf.univ.dr. Mirela IoniŃă

978-606-660-006-4

184

30

Lt.col.lector univ.dr. Filofteia
Repez
General locotenent prof.univ.dr.
Teodor Furnzeti

978-606-660-021-7 (general)
978-606-660-022-4 vol. I

110

30

978-606-660-030-9

158

62

Lt.col.lect.univ.dr. Filofteia Repez

978-606-660-051-4

52

30

Costinel NiŃu

978-606-660-052-1

146

30

Sorina-Mihaela Mardar

978-606-660-062-0

88-

30

Elena Şuşnea

978-606-660-063-7

104

30

Valerică Cruceru

978-606-660-064-4

122

30

Lect.univ.dr. Adriana Rîşnoveanu

978-606-660-067-5

CD

50

Col. dr. Eparu Dorin

978-606-660-075-0 (general)
978-606-660-176-7 (vol. 1)

354

30

Obs.

REALIZĂRI EDITORIALE
2012– CURSURI
Nr.
crt.

Titlul lucrării

Managementul sprijinului logistic al
1. diviziei de infanterie în operaŃie

2. Curs de doctrine politico-miltare

3.

PERFECłIONAREA PREGĂTIRII
PLANIFICATORILOR OPERAłIILOR
MILITARE
– CURS -

Autorul

Nr.
pag

Col.prof.univ.dr.
Gheorghe
MINCULETE
Col.(r.) prof.univ.dr
166
Benone ANDRONIC
Col.(r.)prof.univ.dr.ing.
Eugen SITEANU
col. (r.) prof.univ.dr.
Mircea-DănuŃ
CHIRIAC,
col.conf.univ.dr.
Gheorghe DEACONU, 316
lt.col.lect.univ.dr.
Filofteia REPEZ.
Gl.bg.cof.univ.dr.
Ion COŞCODARU
Col.conf.univ.dr.
LaurenŃiu DUłESCU
Col.dr.
Crăişor-Constantin
IONIłĂ
Col.dr. Ovidiu-Constantin
PALAGHIA,
Col. Gigel PUŞCAŞU

1

334

Nr.
ex.

ISBN

32

978-973-663-945-6

75

978-973-663-954-8

40

978-973-663-962-3

REALIZĂRI EDITORIALE
2011– CURSURI
Nr.
crt.

Titlul lucrării

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Autorul

Nr.
pag

ExerciŃiul tactic şi complex de
Col. Stancu Marian,
98
comandament pe hartă în
Col. NiŃu Costinel
PCÎnv. Nr. 5 „MUREŞ – 2011”
coordonatori:
Col.prof.univ.dr.
Logistică militară –tema de
Gheorghe
curs „ elemente de sprijin
col.(r) 90
logistic al diviziei de infanterie Minculete
prof.univ.dr.
în operaŃie”
Benone Andronic
Cpt. Mircea
Lapadatescu
Note de curs la disciplina Cpt. Mădălin
64
nataŃie
Chiriac
coordonator: Lt. col.
Silvestru Ilaş
Col.prof.univ.dr.
ParticularităŃile
sprijinului Gheorghe
30
logistic al operaŃiei de apărare Minculete
a brigăzii mecanizate – curs
Col.(r)prof.univ.dr.
Benone Andronic
Logistica militară la început de
secol XXI. OpŃiuni logistice şi coordonator: lt.col.
economico-financiare
în lector univ.dr. Iulia- 530
condiŃiile noului mediu de Frăsina Tănase
securitate
Programă
analitică
Curs
70
perfecŃionare în domeniul Colectiv
forŃelor terestre
Programă analitică pentru
studii universitare de masterat
160
Colectiv
Conducere interarme forŃe
terestre
1

Nr.
ex.
30

30

30

18

25

1

1

ISBN

Nr.
crt

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Titlul lucrării

Autorul

Col.
Stancu
ExerciŃiul tactic şi complex de
Marian
comandament pe hartă în
Col.
NiŃu
pcînv. Nr. 5 „Mureş – 2011”
Costinel
Studiu aplicativ nr. 4
Col. prof. univ.
„AcŃiunile diviziei mecanizate dr. LaurenŃiu
în apărare”.
Grigore
Curs de limba germană
Asist. univ.
(Der nebensatz im deutschen)
Nicolae Preda
AmeninŃări asimetrice pentru Cdor. conf. univ.
obiectivele din zona litoralului dr. Cornel
românesc
Marinescu
Colectiv
AplicaŃia strategică
(Lt. col. Dorin
„U.N.Ap.11.1”
Eparu)
Conf.univ.dr.Ana
Curs de limba engleză pentru
-Ana Chiseagalogistica militară
Negrilă
Rolul NATO şi al UE în
Cristina
managementul crizelor din
BOGZEANU
Balcanii de Vest

2

Nr.
pag

Nr.
ex.

98

30

40

50

106

40

200

10

278

5

100

50

60

150

ISBN

978-973-663-938+8

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Curs artă militară volumul
1. Conducere interarme –
Forţe Terestre

Autorul
I

2. Curs de conducere logistică (1)
3. Curs de logistică militară (1)

4.

Probleme fundamentale ale ştiinţei
militare. Studii strategice - Curs

5.

Informaţii militare
volumul 1 - Curs

6.

Conflicte militare.
Lecţii învăţate

7. Artă militară Forţe Terestre III - Curs

–

Colonel prof. univ. dr.
Laurenţiu Grigore
Lt. col. lector univ.
Iulia-Frasina Tănase
Lt. col. lector univ.
Iulia-Frasina Tănase
General de brigadă (r)
prof. univ. dr.
Costică Ţenu
Colonel (r) prof. univ. dr.
Lucian Stăncilă
Lt.col.conf. univ. dr.
Constantin Popescu
Lt. col. lect. univ. drd. Ion
Călin
Lt. col. lect. univ. drd.
Costinel Niţu
Col. prof. univ. dr.
Ion Mituleţu
Lt. col. conf. univ. dr.
Marian Stancu
Lt. col. lect. univ. drd
Cristian Petre

Lt. col. lect. univ. drd
Cristian Petre
Exerciţii şi studii de Stat Major (1) –
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs universitar
Valentin Dragomirescu
Exerciţii şi studii de Stat Major (II) –
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs universitar
Valentin Dragomirescu
Exerciţii şi studii de Stat Major (III) –
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs universitar
Valentin Dragomirescu
Exerciţii şi studii de Stat Major (IV) –
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs universitar
Valentin Dragomirescu
Prof. univ. dr.
Curs de artă militară – Forţe aeriene.
Vasile Bucinschi
Cunoaşterea armatelor moderne.
Conf. univ. dr.
Evoluţia puterii aeriene
Marius Şerbeschi
Curs de artă militară – Forţe aeriene. Conf. univ. dr.
Conflicte militare. Lecţii învăţate
Ion Puricel

An
apariţie
2010
2010
2010

2010

2010

2010

2010

8. Artă militară Forţe Terestre II - Curs

2010

9.

2010

10.
11.
12.

13.

14.

2010
2010
2010

2010

2010

Nr.
crt.

Titlul lucrării

15. Operaţii psihologice - Curs

16. Război electronic - Curs
Arta militară a forţelor navale (pentru
17. studenţii de la celelalte
specializări/programe)
18. Curs – Conflicte militare. Lecţii învăţate

19.

Studii de artă militară - Curs

20. Curs – Drept maritim internaţional

Autorul
Col. (r) prof. univ. dr.
Gheorghe Boaru
Lt. col. lect. univ. drd.
Ion Călin
Lt. col. lect. univ. drd.
Costinel Niţu
Cpt. cdor. conf. univ. dr.
Sorin Topor
Cdor. conf. univ. dr.
Ion Chiorcea
Cdor. conf. univ. dr.
Cornel Marinescu
General de brigadă (r)
prof. univ. dr.
Costică Ţenu,
Colonel (r) prof. univ. dr.
Lucian Stăncilă,
Lt.col.conf. univ. dr.
Constantin Popescu
Cdor. conf. univ. dr.
Cornel Marinescu

Curs – Management (proceduri de stat Cdor. conf. univ. dr.
major),
Cornel Marinescu
Geopolitică şi geostrategie
22.
Cpt. Dorel Buşe
- Curs
21.

An
apariţie

2010

2010
2010
2010

2010

2010
2010
2010

Curs – arta militară a forţelor navale
(Folosirea în luptă a rachetelor navale.
23.
Executarea acţiunilor sistematice pentru
apărarea zonei maritime)

Cdor. conf. univ. dr.
Cornel Marinescu

2010

Curs – Arta militară a forţelor navale
(Folosirea în luptă a navelor fluviale
24.
purtătoare de artilerie a batalionului de
infanterie marină şi desantului maritim)

Cdor. conf. univ. dr.
Cornel Marinescu

2010

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Curs – Arta militară a forţelor navale
25. (Folosirea în luptă a submarinelor şi
tactica corvetelor)

Autorul
Cdor. conf. univ. dr.
Cornel Marinescu

Col. prof. univ. dr.
Protecţia mediului în operaţiile forţelor Ion Mituleţu
26.
terestre - Curs
Lt. col. conf. univ. dr.
Marilena Moroşan
Curs - Arta militară - Forţe Navale
Cdor. conf. univ. dr.
27.
(Folosirea în luptă a fregatelor)
Ion Chiorcea
Lt. col. conf. univ. dr.
Dănuţ Turcu
Col. prof. univ. dr.
28. Curs – Securitatea informaţiilor
Gelu Alexandrescu
Lt. col. lect. univ. drd.
Costinel Niţu.
29.

Curs – Tactica armelor forţelor terestre - Col. prof. univ. dr.
volumul I
Daniel Dumitru

Curs de management organizaţional 30.
Conducerea în organizaţia militară

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

Cpt. cdor. lect. univ. dr.
Titi-Iulian Agafiţei

Col. prof. univ. dr.
Gelu Alexandrescu
Col. prof. univ. dr.
Daniel Dumitru
Lt. col. prof. mil. dr.
Curs de educaţie fizică militară – vol. I
Viorel Ceascai
Lt. col. prof. mil. dr.
Curs de educaţie fizică militară – vol. II
Viorel Ceascai
Curs de educaţie fizică militară – vol. Lt. col. prof. mil. dr.
III
Viorel Ceascai
Curs de educaţie fizică militară – vol. Lt. col. prof. mil. dr.
IV
Viorel Ceascai
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs – Informatică şi securitate
Dănuţ Turcu
informatică
Col. prof. univ. dr. ing.
Gelu Alexandrescu
Lt. col. conf. univ. dr.
Curs de artă militară – Forţe Aeriene (I)
Ion Puricel.
Lt. col. lect. univ. drd. Ion
Călin
Curs – Cunoaşterea armatelor moderne
Lt. col. lect. univ. drd.
Costinel Niţu
Curs – Teoria deciziei

An
apariţie
2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010
2010
2010
2010

2010

2010

2010

Nr.
crt.

39.

40.

41.
42.
43.

44.

45.

46.

Titlul lucrării

Autorul

Lt. col. lect. univ. drd. Ion
Călin
Curs – Mobilizarea resurselor pentru
Lt. col. lect. univ. drd.
apărare
Costinel Niţu
Lt. col. lect. univ. dr.
Iulia-Frasina Tănase
Col. prof. univ. dr.
Curs – Informatică şi securitate
Gelu Alexandrescu
informatică – baze de date.
Lt. col. conf. univ. dr.
Dănuţ Turcu
Curs – Tactica armelor forţelor terestre - Col. prof. univ. dr.
volumul II
Daniel Dumitru
Curs de artă militară - Pentru
Lt. col. conf. univ. dr.
conducere interarme F.A.
Ion Puricel
Curs de artă militară – Forţe aeriene III Cdor.prof. univ. dr. Vasile
- Întrebuinţarea grupării de forţe
Bucinschi
aeriene în operaţii
Security and defense – suport de curs –
Maria-Magdalena Popescu
limba engleză aplicată pentru securitate
şi apărare
Col. prof. univ. dr.
Constantin Iordache
Curs – Politici şi strategii comunitare
Lector univ. dr.
Daniela Coman
Curs – Tactica armelor forţelor terestre Col. prof. univ. dr.
volumul III
Daniel Dumitru

An
apariţie

2010

2010

2010
2010
2010

2010

2010

2010

47. Curs artă militară volumul II

Colonel prof. univ. dr.
Laurenţiu Grigore

2010

48. Curs – Cercetare operaţională

Col. prof. univ. dr.
Gelu Alexandrescu
Col. prof. univ. dr.
Daniel Dumitru
Lt. col. lector univ. dr.
Iulian Martin

2010

Col. prof. univ. dr.
Daniel Dumitru.

2010

Col. prof. univ. dr.
Constantin Iordache
Lector univ. dr.
Daniela Coman
Lt. col. lector univ. dr.
Alin Bodescu

2010

49.

50.

Curs – Tactica armelor forţelor terestre
volumul IV

Curs – Legislaţie militară

Nr.
crt.

Titlul lucrării

Autorul

Comunicare publică în domeniul
securităţii şi apărării – Curs
Curs de metodica instruirii şi educării
52.
trupelor
51.

53. Curs universitar – Conducere militară II

54. Curs - Filosofie
55.

Studiu aplicativ nr. 2
Mecanizată în ofensivă

-

Brigada

Planul studiilor de Stat Major executate
56. în cadrul exerciţiului tactic complex
„Carpaţi 2010”

57. Exerciţiul tactic complex „Carpaţi 2010

58.

Curs de artă militară – Forţe Aeriene
(II)

59. Curs – Sisteme de armament

60.

Curs de exerciţii şi studii de stat
major I, II, III, IV

61. Curs – Drept

Curs de artă militară – forţe aeriene IV Întrebuinţarea forţelor aeriene în
62.
operaţii de stabilitate. Sprijinul
operaţiilor aeriene
63. Polemologie - Curs

Col. prof. univ. dr.
Ioan Deac
Lt. col. conf. univ. dr.
Marius-Victor Roşca
Lt. col. lect. univ. dr.
Iulian Martin
Lt. col. conf. univ. dr.
Marian Stancu
Col. prof. univ. dr.
Ioan Deac
Lt. col. Petre Cristian
Lt. col. lect. univ. dr.
Iulian Martin
Lt. col. conf. univ. dr.
Marian Stancu
Lt. col. lect. univ. dr.
Iulian Martin
Lt. col. conf. univ. dr.
Marian Stancu
Cpt. cdor. lect. univ. dr.
Titi-Iulian Agafiţei
Cpt. cdor. lect. univ. dr.
ing. Laurenţiu Răducu
Popescu
Lt. col. conf. univ. dr.
Marius-Victor Roşca
Cpt. cdor. lect. univ. dr.
Titi-Iulian Agafiţei
Col. prof. univ. dr.
Constantin Iordache
Lector univ. dr.
Daniela Coman
Lt. col. lector univ. dr.
Alin Bodescu
Cdor. prof. univ. dr. Vasile
Bucinschi.
Lt. col. conf. univ. dr.
Gheorghe Deaconu
Lt. col. lect. univ. dr.
Daniel Ghiba

An
apariţie
2010
2010

2010

2010
2010

2010

2010

2010
2010

2010

2010

2010

2010

Nr.
crt.
64.

Titlul lucrării

Autorul
Gl. lt. prof. univ. dr.
Teodor Frunzeti
Mr. conf. univ. dr.
Dorel Buşe
Gl. lt. prof. univ. dr.
Teodor Frunzeti
Mr. conf. univ. dr.
Dorel Buşe.
Conf. univ. dr.
Margareta Boacă

Relaţii internaţionale- Curs

65. Politici şi instituţii de securitate - Curs

66. Curs de comunicare interculturală
Exerciţiul tactic complex de
67. comandament, pe hartă şi în teren
„Carpaţi - 2010
Planul exerciţiului (EXPLAN), pentru
68. exerciţiul de instruire prin simulare
U.N.Ap. – 10.1
69. Ordinul de operaţii (OPORD)
Exerciţiul strategic „Forţa-2012”vol. 1,
vol. 2, vol. 3, vol. 4 partea I, vol. 4
70.
partea a II-a, Program activităţi
principale
71. Sprijinul logistic - Anexe

72.

Conducerea sprijinului logistic
operaţiei brigăzii mecanizate

73.

Curs – Gestiunea
instituţiilor publice

74.

Curs – Managementul economicofinanciar

financiară

An
apariţie
2010

2010

2010

Cpt. cdor. lect. univ. dr.
Titi-Iulian Agafiţei

2010

Lt. col. lect. univ. dr.
Iulian Martin

2010

Lt. col. lect. univ. dr.
Iulian Martin

2010

Colectiv

2010

Col.prof.univ.dr.
Gheorghe Minculete
Col.(r) prof.univ.dr.
Benone Andronic
Col.prof.univ.dr.
Gheorghe Minculete
al
Col.(r) prof.univ.dr.
Benone Andronic
a Octavian Mirea
Dănuţa Mădălina Badea
Octavian Mirea
Doina Mureşan
Dănuţa Mădălina Badea

2010

2010

2010
2010

