General de armată ION TUTOVEANU
MEMORII MILITARE
CU ONOARE ȘI DEMNITATE SUB TRICOLORUL PATRIEI

Lucrarea prezintă activitatea profesională a generalului de armată Ion
Tutoveanu, în calitate de Şef de Stat Major şi prim-locţiitor al Ministrului
Forţelor Armate (1954-1965) şi Comandant al Academiei Generale Militare
(1965-1981).
ISBN: 978-606-660-366-9

Maria STOICOVICI
NOTRE ÉPOQUE, LA MONDIALISATION
- GEOPOLITIQUE -

Lucrarea prezintă un demers științific de actualitate destinat celor
interesați de problematica mondializării (globalizării) privită din
perspectiva analizei geopolitice.

ISBN: 978-606-660-367-6

Dorel BUȘE
Andreea-Maria ALECU
DIPLOMAȚIA PREVENTIVĂ ȘI DIPLOMAȚIA COERCITIVĂ

Lucrarea analizează relaţiile internaţionale, precum şi teoria practicii
geopoliticii şi geostrategiei, oferind posibilitatea înţelegerii specificului
acestora şi relevanţei lor pentru domeniul securităţii şi al relaţiilor
internaţionale.
ISBN: 978-606-660-370-6

Maria STOICOVICI

GEOPOLITICA EUROPEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Lucrarea oferă o amplă bază de cunoştinţe de geopolitică a Uniunii
Europene la începutul secolului XXI, utilă studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică.

ISBN: 978-606-660-356-0

ISBN 978-606-660-

Mircea Dănuț CHIRIAC

REPERE ALE ISTORIEI GÂNDIRII ȘI IDEILOR POLITICE
PRIVIND BUNA GUVERNARE ȘI SECURITATEA STATULUI
Lucrarea tratează, în manieră cronologică, aspecte din istoria gândirii
politice privind principiile unei guvernări eficiente, măsuri de asigurare a
stabilităţii statului, a regimului politic. Un aspect important prezentat în
lucrare este relaţia dintre evoluţia societăţii şi evoluţia ideilor politice,
văzută ca o intercondiţionare.
ISBN 978-606-660-296-9

Dr. Ecaterina MAȚOI
RELIGIE ȘI PUTERE ÎN SPAȚIUL ARABO-MUSULMAN
CONTEMPORAN
Islamizarea ordinii politice în Arabia Saudită, Siria și Tunisia
Cartea face o prezentare a influenţei Islamului asupra geopoliticii
interne şi externe a trei state din Orientul Mijlociu: Arabia Saudită, Siria şi
Tunisia. Domeniile în care se încadrează lucrarea: Istorie, Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Istoria Mentalităţilor.

ISBN 978-606-660-204-4

Marin DĂNCĂU
STATUL
NAłIONAL
CONTEMPORANĂ

ÎN

ANALIZA

GEOPOLITICĂ

Lucrarea prezintă repere clare şi distincte ale apariŃiei şi evoluŃiei pe un
anumit segment a celor două procese social-istorice şi a conceptelor prin
care s-au definit în lunga lor evoluŃie istorică statul şi naŃiunea. În prezent
statul naŃional este principalul actor al sistemului internaŃional, având un rol
deosebit în ceea ce priveşte geopolitica contemporană. De asemenea,
această carte reprezintă o provocare pentru specialişti, stimulând interesul
pentru domeniul analizat, prin descrierea unor concepte noi şi prin invitaŃia
de a aprofunda cercetările în această arie de interes.

ISBN 978-973-663-127-6

Ecaterina CEPOI
SISTEME DE RELAłII RELIGIE-LUME-STAT
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU ŞI AFRICA DE NORD:
ÎNTRE SECULARIZARE ŞI ISLAM
Lucrarea propune o analiză a relaŃiilor stat-religie din Orientul Mijlociu
şi Africa de Nord în secolul al XX-lea şi a rolului ideologiilor şi a
politicilor seculariste şi islamice în structurarea sistemelor sociopolitice din
regiune. Lucrarea se înscrie în domeniul istoriei universale contemporane,
relaŃiilor internaŃionale, studiilor de securitate, studiilor culturale şi
islamologiei.

ISBN 978-973-663-128-3

Corvin LUPU
GraŃian LUPU

ISTORIA RELAłIILOR INTERNAłIONALE
– Europa în perioada anilor 1919-1947 –
Lucrarea face referire la evenimente importante din Ńara noastră
şi din alte zone ale globului, prezentate, în primul rând, prin prisma
impactului asupra Europei şi României în perioada 1919-1947.

ISBN 978-606-660-053-8

Corina GHEORGHE

DIMENSIUNEA SUDICĂ ÎN CONSTRUCłIA EUROPEANĂ
Lucrarea analizează relaŃiile (cooperarea regională) dintre UE,
statele din spaŃiul Mării Mediterane şi statele din Europa de Est, relaŃii
bazate pe concepte şi noŃiuni fundamentale din domeniul relaŃiilor
internaŃionale, precum şi procesul integrării europene şi a bazinului
mediteraneean în dinamica politicilor şi strategiilor europene.

ISBN 978-973-663-987-6

General brigadă (r) Dumitru MIU

BATALIONUL 404 CERCETARE
ISTORIA UNOR ÎNVINGĂTORI

Lucrarea prezintă o analiză a evoluŃiei Batalionului 404
Cercetare, precum şi rolul acestei structuri în Armata României.
ISBN 978-606-660-007-1

Lucrarea tratează problema expansiunii Rusiei ţariste şi
interesele acesteia cu privire la Dunăre şi Marea Neagră, între anii
1812-1878.

Lucrarea tratează acţiunile militare ale lui Radu de la
Afumaţi, umplându-se astfel un gol din istoriografia militară
românească.

Lucrarea tratează situaţia politico-militară din Europa în
ultima parte a anului 1944 şi începtul anului 1945, luptele duse de
armata română pentru eliberarea Ungariei.

Lucrarea abordează condiţia istoricului militar de slujitor al
istoriei.

Lucrarea prezintă aspecte metodologice privind
concepte geopolitice – regionalizarea şi globalizarea.

noile

Prezentul studiu îşi propune să analizeze coordonatele istorice
şi geopolitice care determină importanţa strategică a ceea ce
numim, astăzi, regiunea extinsă a Mării Negre.

Al treilea volum din "Istoria Militară a Lumii" cuprinde evenimente
desfăşurate pe parcursul a două secole şi jumătate: de la mijlocul sec. al
XVII-lea până la începutul sec. al XX-lea, respectiv începând cu bătălia de
la Marston Moor, 1644, din cadrul Războiului Civil din Anglia (16421649) şi până la asediul şi căderea Port Arthurului, 1904-1905, în timpul
Războiului ruso-japonez (1904-1905). Au fost selectate doar acele
confruntări militare care au avut o mai mare complexitate în desfăşurare şi
care au influenţat, uneori decisiv, structura politică a lumii.

Acest nou volum, al IV-lea din "Istoria Militară a Lumii"
(Campanii, bătălii, lupte, asedii), cuprinde evenimentele militare
desfăşurate în anii Primului Război Mondial (1914-1918) şi celui de-al
Doilea Război Mondial (1939-1945), cele două mari conflagraţii care
au zguduit secolul al XX-lea şi care au produs uriaşe pagube umane (de
zeci de milioane de victime) şi materiale.

Lucrarea reprezintă o contribuţie originală în cunoaşterea şi
aprofundarea relaţiilor politico-diplomatice româno-italiene în
perioada 1914-1920, relaţii centrate în jurul desfăşurării unificării
naţional-statale, pe baza acceptării internaţionale a principiului
naţionalităţilor.

Prin această lucrare autorul marchează atât evenimentele cu privire
la prăbuşirea comunismului în Europa Centrală şi de Est, cât şi
aspectele controversate, specifice revoluţiei din România. Totodată,
prezintă şi prăbuşirea Uniunii Sovietice şi apoi realitatea internaţională
creată în urma acestui cutremur istoric.

Lucrarea analizează cronologic evoluţia relaţiilor dintre UE şi
Orientul Mijlociu împreună cu sudul Mării Mediterane, pornind de la
primele contacte ce au avut loc între cele două regiuni şi până la
perioada curentă, concentrându-se pe derularea relaţiilor în perioada
actuală.

