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Revista de pedagogie
Revista de filozofie
Convorbiri literare
Studii și cercetări de documentare și bibliographie
This book provides a comprehensive study of hedging in academic research
papers, relating a systematic analysis of forms to a pragmatic explanation for their
use. Based on a detailed examination of journal articles and interviews with
research scientists, the study shows that the extensive use of possibility and
tentativeness in research writing is intimately connected to the social and
institutional practices of academic communities and is at the heart of how
knowledge comes to be socially accredited through texts. The study identifies the
major forms, functions and distribution of hedges and explores the research article
genre in detail to present an explanatory framework based on a complex social
and ideological interpretive environment. The results show that hedging is central
to Scientific argument, individual scientists and, ultimately, to science itself. The
importance of hedging to student writers is also recognised and a chapter devoted
to teaching implications.

Manual de NLP
Studii şi cercetǎri lingvistice
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Calorimetry in Food Processing: Analysis and Design of Food Systems introduces
the basic principles of calorimetry and highlights various applications of
calorimetry to characterize temperature-induced changes including starch
gelatinization and crystallization, lipid transitions, protein denaturation, and
inactivation of microorganisms in a variety of food and biological materials.
Emphasis is given to the use of calorimetry as a tool for evaluation of processing
requirements in order to assess the efficacy of food processing and for
characterization of the effects of changes in formulation and processing conditions.

Limba română
Hedging in Scientific Research Articles
Univ. of London, UK. Addresses the issues with scientifically impartial information
on medicinal herbs sold in UK pharmacies. Provides 148 monographs and details
the phytochemical, pharmacological and clinical aspects. Contains appendices
grouping herbs by specific actions, and highlights potential interactions. Includes
an overview of UK legislation in herbals.

Studii de stilistică
„Nu pot decât să-i fiu recunoscător dnei Marinela V. Ardelean pentru efortul său,
mereu reiterat, de a face cunoscut profilul românesc al oenologiei europene.
Cititorul, localnic sau străin, află tot ce nu ştia, sau ştia vag, despre un patrimoniu
care îşi merită locul printre valorile protejate ale civilizaţiei noastre. Inventarul e
amplu şi alcătuit cu acribie, autoarea are toate calităţile unui comunicator eficient:
expertiză (globală şi circumstanţială), hărnicie inteligentă, profesionalitate
pragmatică, farmec personal. Mai în glumă, mai în serios, ea reuşeşte, prin acest
volum, ceea ce nu reu¬şeşte istoria contemporană: unificarea spaţiului românesc,
consemnarea continuităţii dintre spaţiul de dincoace de Prut şi cel al Republicii
Moldova. Avem ce bea, avem ce citi, avem ce visa. Un cuvânt de laudă şi pentru
ţinuta grafică a cărţii: avem şi ce privi! Lectură plăcută! Noroc!“ – Andrei Pleșu „I
can only thank Mrs Marinela V. Ardelean for her effort, always reiterated, to make
the Romanian profile of European oenology known. The reader, local or foreign,
finds out everything he did not know, or he barely knew, about a patrimony that
deserves its place among the protected values of our civilization. The inventory is
extensive and rigurous, the author has all the qualities of an efficient
communicator: expertize (global and circumstantial), intelligent workmanship,
pragmatic professionalism, personal charm. As a joke, but not really, she succeeds,
through this volume, where contemporary history fails: the unification of the
Romanian space, marking the continuity of the space between this side of the Prut
and the Republic of Moldova. We have what to drink, we have what to read, we
have what to dream of. A word of praise for the graphic outfit of the book too: we
also have what to look at! Enjoy your reading! Cheers!“ - Andrei Pleșu

Hello CAD Fans nr 01-05
Revista Hello CAD Fans („HCF”) a fost publicată în România între anii 1991 și 1999,
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având o apariție cvasi lunară și fiind distribuită în toată țara. A fost o revistă
căutată de toți cei care, imediat după 1989, și-au dorit să afle de undeva cum să
lucreze cu PC-ul în proiectare folosind în principal programul AutoCAD de la
Autodesk, Inc., din SUA. Chiar dacă acum pare desuetă, în revistă se găsesc
numeroase elemente utile pentru cei care lucrează în domeniul CAD. Veți fi
surprinși să vedeți cât de multe aspecte interesante pot fi regăsite acolo! În fond,
vorbim despre mai mult de 2300 de pagini în 61 de numere publicate de-a lungul a
nouă ani Din intenția de a restrânge prezentarea, dar fără a ajunge la volume prea
mari, am grupat cele 61 de numere în 12 volume de câte cinci reviste, cu excepția
celui de-al 12-lea, care conține șase reviste. Acest volum este primul și conține
numerele 01-05, iar în continuare urmează celelalte grupe de la 6 până la nr. 61.

Cartea vinurilor romanesti (The Wine Book of Romania)
Limbă si̦ Literatură
Nu e paranoia dacă se întâmplă cu adevărat Au trecut zece luni de când Anna Fox
a ieșit ultima dată din casă. Zece luni în care a bântuit ca o fantomă prin camerele
vechii sale locuințe din New York, pierdută în amintiri, prea înspăimântată ca să-și
părăsească siguranța propriului cămin. Singura punte de legătură a Annei cu
lumea reală este fereastra camerei sale, unde stă zi de zi, urmărindu-și vecinii.
Când familia Russell se mută peste drum, Anna este imediat atrasă de aceasta. O
familie perfectă cu trei membri, un ecou al vieții pe care și ea a dus-o cândva. Dar
într-o seară, un țipăt teribil rupe tăcerea, iar Anna este martora a ceva ce nimeni
nu trebuia să vadă. Acum trebuie să facă tot ce poate pentru a descoperi adevărul
despre ceea ce s-a întâmplat în realitate. Dar chiar dacă îl va afla, o va crede
cineva? Și poate să aibă încredere în ea însăși?

Herbal Medicines
Influenţa limbajului asupra funcţiilor cognitive, metodele de inducere a unor stări
emoţionale şi tehnicile de influenţare a deciziilor celorlalţi – acestea sunt doar
câteva dintre subiectele abordate de către Joseph O’Connor. În urma lecturii
acestui volum, vei constata că NLP-ul nu reprezintă doar o sumă de tehnici
eficiente, ci este şi un mod original de a te gândi la lumea din jurul tău. NLP-ul a
început prin studierea unor personalităţi care s-au remarcat în varii domenii de
activitate, având la bază ideea conform căreia mintea umană este asemenea unui
computer, iar limbajul nostru verbal şi nonverbal reprezintă programele care ne
permit să ne schimbăm gândirea şi să influenţăm alte persoane. Deşi aceste
tehnici sunt, în general, intuite de oricine, NLP-ul ne ajută să le conştientizăm cu
adevărat, pentru a le putea aplica oriunde şi oricând vrem. O lectură fundamentală
şi indispensabilă tuturor celor care vor să se iniţieze în acest domeniu prolific. „O
prezentare extraordinară a principiilor fundamentale ale NLP-ului.“ Robert Dilts

Studii de bibliologie
This book provides an introduction to the creation and management of macros in
OpenOffice. Numerous examples and explanations demonstrate proper techniques
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and discuss known problems and solutions. The underlying data structure is
discussed and techniques are introduced to evaluate OpenOffice objects,
facilitating the use of returned objects in the absence of sufficient documentation.

Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin
Brăiloiu"
Deceniul iluziilor spulberate
Manualul Inginerului Forestier
Proceedings of the European Automotive Congress EAEC-ESFA
2015
Manualul inginerlui forestier
Audi A6 Service Manual
Introducere în creativitatea publicitară
Peuce
O sinteza remarcabila a principiilor teoretice si a aplicatiilor practice ale
creativitatii publicitare expuse in lucrarile fundamentale ale domeniului semnate
intre altii de Peninou Newman Sullivan Seguela sau Ogilvy. Pornind de la reclame si
campanii publicitare celebre din spatiul romanesc dar si din cel francez sau
american sint identificate elementele caracteristice unui mesaj publicitar eficient
capabil sa contribuie la vinzarea cu succes a produsului sau serviciului pe care il
promoveaza. Informatiile actualizate si numeroasele exemple sint utile atit
studentilor de la facultatile de profil cit si copywriterilor si specialistilor din
domeniul publicitatii. Cuprins: Ideea – singurul minereu necotat la Bursa • Sintaxa
creativitatii publicitare • Creativitatea sau provocarea de idei noi • Pragmatica
ideilor publicitare • Retorica publicitara. Intre discursul creativ si creatia discursului
• Exercitii de mobilitate creativa

C. Rădulescu-Motru
Melodica bizantină
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Studii şi cercetǎri de istorie veche
Brake Handbook
Timpuri zbuciumate
Criza economică din ultimii ani a scos în evidență o serie de probleme ale
managementului strategic aplicat în interiorul organizațiilor. În Anti-Strategic
Management, autorul pune sub semnul întrebării concepte și teorii ale
managementului strategic și propune o perspectivă diferită, motivată de intenția
de a demitiza abordările-șablon din domeniu. Demersul său este susținut cu studii
de caz centrate pe situația din România, iar punctele care au iscat controverse
academice sunt tratate într-o manieră critică pe baza unei vaste experiențe la
catedră și în conducerea unor societăți economice. Lucrarea se adresează
profesioniștilor din domeniu, studenților la facultățile de științe economice și celor
interesați de aspectele teoretice mai puțin tributare manualelor sau schemelor
instrumentale consacrate.

Anti-Strategic Management: teorie și studii de caz
The Audi A4 Service Manual: 2002-2008 contains in-depth maintenance, service
and repair information for Audi A4 models from 2002 to 2008 built on the B6 or B7
platforms. Service to Audi owners is of top priority to Audi and has always included
the continuing development and introduction of new and expanded services.
Whether you're a professional or a do-it-yourself Audi owner, this manual will help
you understand, care for and repair your Audi. Engines covered: 1.8L turbo
gasoline (engine code: AMB) 2.0L turbo FSI gasoline (engine codes: BGP, BWT) 3.0L
gasoline (engine codes: AVK, BGN) 3.2L gasoline (engine codes: BKH)
Transmissions covered: 5-speed Manual (transmission codes: 012, 01W, 01A)
6-speed Manual (transmission codes: 01E, 01X, 02X) 5-speed Automatic
(transmission code: 01V) 6-speed Automatic (transmission code: 09L) CVT
(transmission code: 01J)

Studii și cercetări de documentare și bibliologie
Revista pădurilor-industria lemnului. Seria: Industria lemnului
This Bentley Manual contains in-depth maintenance, service and repair information
for Audi A6 models from 1998 to 2004. The aim throughout has been simplicity and
clarity, with practical explanations, step-by-step procedures and accurate
specifications. Whether you're a professional or a do-it-yourself Audi owner, this
manual helps you understand, care for and repair your Audi. The do-it-yourself
Audi owner will find this manual indispensable as a source of detailed maintenance
and repair information. Even if you have no intention of working on your car, you
will find that reading and owning this manual makes it possible to discuss repairs
more intelligently with a professional technician. Engines covered: * 1998 - 2001
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2.8 liter V6 (AHA, ATQ) * 1999 - 2004 4.2 liter V8 (ART, AWN, BBD) * 2000 - 2004
2.7 liter V6 biturbo (APB, BEL) * 2002 - 2004 3.0 liter V6 (AVK) * 2003 - 2004 4.2
liter V8 (BAS) * 2003 - 2004 4.2 liter V8 biturbo (BCY) Transmissions covered: *
5-speed manual AWD (01A) * 6-speed manual AWD (01E) * 5-speed automatic
AWD (1L) * 5-speed automatic FWD or AWD (1V) * Continuously variable
transmission (CVT) FWD (01J) Technical highlights: * Maintenance procedures from
changing the oil to replacing the interior ventilation microfilter. This manual tells
you what to do and how and when to do it. * Step-by-step engine timing belt
service. * Cylinder head cover and crankshaft seal replacement. * Cooling system
filling and bleeding, coolant pump replacement and engine cooling fan and radiator
service. * Fuel injection and ignition system diagrams and explanations, including
three different Bosch Motronic engine management systems. * Clutch, flywheel
and rear main seal service. * Multi-link front suspension repair procedures,
including stabilizer bar link, control arm and axle boot replacement. * Brakes,
steering, suspension and ABS maintenance, troubleshooting, and repair. * Heating
and air-conditioning repair, including A/C component replacement. * Body, hood
and sunroof repairs and adjustments. * Electrical system service, with an easy-touse illustrated component locator section. * Wiring schematics for selected models,
including power distribution and grounds.

Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie
Tribuna economică
The volume includes selected and reviewed papers from the European Automotive
Congress held in Bucharest, Romania, in November 2015. Authors are experts from
research, industry and universities coming from 14 countries worldwide. The
papers are covering the latest developments in fuel economy and environment,
automotive safety and comfort, automotive reliability and maintenance, new
materials and technologies, traffic and road transport systems, advanced
engineering methods and tools, as well as advanced powertrains and hybrid and
electric drives.

Probleme economice
OpenOffice.org Macros Explained
Simpozionul
Audi A4
Gazeta matematică
Explains the workings of automobile brake systems and offers advice on the
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installation, testing, maintenance, and repair of brakes

Femeia de la fereastră
How to Use Your Mind; a Psychology of Study
Calorimetry in Food Processing
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