Ruxandra BULUC
IMPROVE YOUR SPEAKING AND WRITING SKILLS
INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE
AND ADVANCED LEVELS

Lucrarea se adresează studenţilor şi cursanţilor şi are ca scop explicarea
şi exemplificarea tipurilor de taskuri primite în cadrul unei evaluări
lingvistice în limba engleză pentru deprinderile VORBIT şi SCRIS.
ISBN: 978-606-660-400-0

Andra Sybil ȘTEFAN
NATO
TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE ÎN LIMBA GERMANĂ

Lucrarea tratează aspecte ce privesc terminologia de specialitate utilizată
în documente, precum şi activităţile specifice militare în cadrul organizaţiei
NATO. Lucrarea se adresează tuturor celor care au tangenţă cu domeniul şi
studiază limba germană ca limbă străină.

ISBN 978-606-660-269-3

Luminița CRĂCIUN
EVOLUȚIA DISCURSULUI ACTORILOR PUBLICI
CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE
A ROMÂNIEI
Lucrarea de faţă constituie o prezentare a trăsăturilor lingvistice desprinse
în urma analizei unor discursuri susţinute de principalii actori publici ai
statului român din perioada 1990 – 2014. Corpusul de texte investigat a folosit
la punerea în evidenţă a legăturilor cu strategiile de securitate şi la semnalarea
elementelor care ar putea genera riscuri la adresa securităţii naţionale. Studiul
se adresează atât specialiştilor în comunicare din instituţiile publice, cât şi
cercetătorilor, studenţilor de la licenţă şi master ai domeniului comunicării.
ISBN 978-606-660-281-5

Cristiana POPA
LIMBA ARABĂ
CAIET DE EXERCIȚII PENTRU ÎNCEPĂTORI

Prezenta lucrare se adresează deopotrivă persoanelor ce studiază limba
arabă, dar şi celor care nu au cunoştinţe anterioare de limbă. Lucrarea
cuprinde exerciţii de scriere, texte scurte pe diverse teme, teste, modele de
compuneri, exerciţii interactive bazate pe imagini, precum şi materiale
autentice menite să îi familiarizeze pe cititori cu limba şi cultura arabă.

ISBN 978-606-660-258-7

Gl. bg. (r) dr. Florian TUCĂ
Lt. col. dr. Adrian CIUCHE
SPITALUL CU CELE MAI MULTE STATUI
Autorii acestei cărŃi o dedică amintirii şi memoriei foştilor comandanŃi ai
principalei instituŃii spitaliceşti a armatei, dar şi celor ale căror chipuri sunt
imortalizate în piatră şi în bronzul statuilor care se află, frumoase şi măreŃe, în
curtea Spitalului Universitar de UrgenŃă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

ISBN 978-606-660-093-4

Ion MAFTEI

MONOGRAFIE
CÂRLIG – BRIłCANI – POIANA (comuna Dulceşti, judeŃul
NeamŃ)
În prima parte a lucrării este descrisă istoria satelor BriŃcani, Cârlig
şi Poiana, iar în a doua parte sunt descrise ocupaŃiile, obiceiurile,
întâmplări, evenimente privind locuitorii acestor sate.

ISBN 978-606-660-114-6

Gl. bg. (r) Dumitru MIU

DINCOLO DE CĂLĂTORII IMAGINARE

Cartea redă impresii din locurile în care autorul a îndeplinit misiuni, prin
Ńara noastră sau prin alte Ńări, acesta dovedindu-se un bun cunoscător al
arhitectonicii locurilor vizitate, cât şi un ştiutor al tradiŃiilor şi obiceiurilor
oamenilor din locurile prin care a călătorit.

ISBN 978-606-660-137-5

Diana Elena łUłUIANU

EXCEL IN PROJECT MANAGEMENT
Manualul de terminologie specifică în limba engleză, în domeniul
managementului de proiect, se adresează studenŃilor care fac cursuri de
management de proiect. Nivelul materialelor folosite şi al activităŃilor
elaborate este B2 CEF.

ISBN 978-606-660-027-9

Conf. univ. dr. Mirela IONIłĂ

LIMBA GERMANĂ
TERMINOLOGIE MILITARĂ PENTRU FORłELE NAVALE
Lucrarea se adresează ofiŃerilor din ForŃele Navale ale României care
studiază limba germană. În cuprins sunt prezente texte din diverse domenii
de activitate din cadrul forŃelor navale. Fiecare text este urmat de o serie de
exerciŃii de fixare a vocabularului şi a structurilor lexico-gramaticale.

ISBN 978-606-660-006-4

Maria Magdalena POPESCU

BRUSH UP YOUR ENGLISH ON SECURITY AND DEFENSE
ISSUES (CD-ROM)
Lucrarea se adresează celor care studiază limba engleză în domeniul
securităŃii şi apărării. Temele oferă material pentru dezbateri, îmbunătăŃirea
limbajului funcŃional pentru engleza aplicată şi prilej de documentare
detaliată. SecvenŃele audio ce însoŃesc lucrarea prezintă discursuri pe
temele prevăzute şi îmbunătăŃesc deprinderea de ascultare, selecŃie şi
analiză a informaŃiei în limba engleză, pe teme de securitate şi apărare.

ISBN 978-606-660-041-5

Lucrarea tratează viaţa şi opera poetului Alexei Mateevici.

Cartea tratează istoria fanfarelor militare româneşti care se
identifică pe deplin cu drumul spectaculos al şcolii noastre
muzicale.

Lucrarea tratează utilizarea articolului hotărât şi a articolului
nehotărât în limba germană cu particularităţile specifice, urmată
de un corp de exerciţii.

Lucrarea este o descriere a fenomenului muzical militar de la
începuturi şi până în zilele noastre.

Lucrarea se adresează celor interesaţi să îşi însuşească
cunoştinţe de limba engleză privind procesul de elaborare a deciziei
şi planificare a acţiunilor militare în sistem joint.

Lucrarea este dedicată pictorului Nicolae Grigorescu prin
prisma creaţiilor sale pe tema Războiului de Independenţă de la
1877-1878.

Lucrarea îşi aduce contribuţia la îmbunătăţirea pregătirii
fizice militare.

Lucrarea relevă faptul că oastea noastră a fost şi este oaste
creştină şi subliniază că unele dintre decoraţiile româneşti poartă
denumiri şi chiar înfăţişări creştineşti.

Lucrarea tratează modele de analiză contrastivă privind
vocabularul afectivităŃii în română şi engleză.

Cartea este un studiu şi o clasificare a ironiei postmoderne în
romanul britanic contemporan.

Prin gestul său graţios de maximă generozitate, doamna Anca
Grigorcea ne-a făcut părtaşi la moştenirea spirituală a lui Anibal
Teodorescu. Prin publicarea Notelor şi interpretărilor sale privind dreptul
românesc în secolele XIV şi XV, Institutul de Drept Public de Ştiinţe
Administrateive al României redă comunităţii academice un adevărat
monument al literaturii istorice şi juridice, ca un gest firesc de
recunoştinţă şi recunoaştere a celui care a fost unul din fondatorii
Institutlui din 1926, ale cărui tradiţii le ducem astăzi mai departe.

Această carte este destinată studenţilor începători ce participă
la cursurile de limbă engleză şi are drept scop familiarizarea
acestora cu limbajul militar uzual şi cu formele de testare pentru
deprinderile citit, vorbit şi scris.

Lucrarea este destinată studenţilor ce participă la cursurile
de limbă rusă şi are drept scop familiarizarea acestora cu limbajul
militar uzual.

Assistant Professor Ana-Maria CHISEGA NEGRILĂ, PhD

ENGLISH FOR THE AIR FORCE
Lucrarea abordează o tematică variată din domeniul ForŃelor
Aeriene, incluzând exerciŃii de vocabular militar, gramatică şi
elemnte de redactare a textelor militare în limba engleză. Se
adresează ofiŃerilor de la cursurile de masterat şi post-universitare
din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“.

ISBN 978-606-660-031-6

Lecturer Ruxandra BULUC, PhD

IMPROVE YOUR SPEAKING SKILLS
Textbook for upper intermediate and advanced students
Acest manual se adresează cursanŃilor şi studenŃilor care
doresc să-şi perfecŃioneze cunoştinŃele de limba engleză pentru
deprinderea VORBIT. Manualul este conceput pentru nivelul postintermediar şi avansat.

ISBN 978-606-660-026-2

Conf. univ. dr. Mirela IONIłĂ

LIMBA GERMANĂ
TERMINOLOGIE MILITARĂ PENTRU FORłELE AERIENE
Lucrarea se adresează ofiŃerilor din ForŃele Aeriene care
studiază limba germană. În cuprins sunt prezente texte din diverse
domenii de activitate din cadrul ForŃelor Aeriene. Fiecare text este
urmat de o serie de exerciŃii de fixare a vocabularului şi a structurilor
lexico-gramaticale.

ISBN 978-606-660-020-0

Andra Sybil ŞTEFAN

TERMINOLOGIE SOCIO-POLITICĂ
Curs de limba germană – vol. 1
Lucrarea urmăreşte să completeze, pentru cei care studiază
limba germană, posibilităŃile de abordare a noŃiunilor şi termenilor
specifici domeniului socio-politic folosiŃi în presă, acestea fiind arii cu
o importanŃă deosebită în înŃelegerea mediului de viaŃă din spaŃiul de
limba germană.

ISBN 978-606-660-017-0

