Lucrări utile pentru concursurile de admitere
în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.
Dacă ați ales să deveniți cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne, primul pas spre
reușită este făcut. Ați accesat informațiile de care aveți nevoie în pregătirea concursului de
admitere. Detalii puteți găsi accesând site-ul www.limbaromanapentruexamene.ro
Manualele pe care vi le prezentăm au un singur scop: să vă ajute să reușiți! Ele sunt gândite
de autori special pentru dumneavoastră, adică vă pun la dispoziție întreaga lor experiență
nu numai pentru a vă asigura nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi necesare, dar și
metodele prin care pregătirea devine o ocupație agreabilă, aproape facilă, cerându-vă doar
perseverență și seriozitate.
Vă dorim succesul pe care îl așteptați!
Autorii acestor lucrări – click pe link, Maria și Dumitru Țicleanu, sunt prezenți pe piața
cărții din 1994, când au apărut cu prima lor lucrare - Nouă sute teste-grilă de gramatică, în
Editura Scribul. Astăzi, Gramatica în scheme, ajunsă la a X-a ediție, este cunoscută atât în
lumea dascălilor de specialitate, a librarilor, cât și în cea a utilizatorilor din ultimii 25 de
ani.
Manuale necesare pentru admiterea la școlile de poliție,
jandarmi, agenți de penitenciar şi la facultățile de drept.
Pentru lămuriri suplimentare și pentru comenzi puteți suna la 0722616948; 0349806432.
Persoana desemnată pentru relații publice este prof. Țicleanu Dumitru, care poate oferi și
informații privind conținutul manualelor și utilizarea acestora în procesul de pregătire.

Gramatica Limbii Române în Scheme
Gramatica Limbii Române în Scheme, editia a IX-a (378 pag., la prețul de 38 lei/ex.),
este lucrarea de bază și prezintă întreaga structură gramaticală a limbii, însoțită de o
sinteza a Foneticii și a Vocabularului. Cuvântul scheme se referă la modul de
organizare a cunoștințelor, nefiind vorba de o schematizare a lor.
Partea a doua este constituită din exerciții de tipul și dificultatea celor întâlnite la
examenele reale, organizate pe fiecare parte de vorbire și de propoziție, ori de fonetică și
de vocabular, urmărind exersarea cunoștințelor până la eliminarea oricăror dificultăți în
aplicarea lor. După epuizarea testelor pe capitole și subcapitole, urmează un număr de cinci
teste generale a câte 50 de întrebări fiecare și peste, de genul celor de la examene.

Gramatica Limbii Romane in Scheme, editia a X-a, vol 1,2
Gramatica Limbii Române în Scheme, ediția a X-a, în două volume, se adresează
segmentului de competitori interesat de studiul aprofundat al obiectului, oferind variante
cu mai multe exerciții, pentru acoperirea nevoii de exersare a cunoștințelor resimțită de cei
care doresc o pregătire temeinică și sigură: volumul l (156 pag, la prețul de 28 lei/ex)
conține partea teoretică sistematizată, iar cel de-al doilea (270 pag, la prețul de 32 de
lei/ex), exercițiile grupate pe capitole și subcapitole, urmărind consolidarea durabilă a
cunoștințelor.

Teste-grila de gramatica dupa Programa de admitere in Academia de Politie cuplat
cu teste de limba engleza și
Teste-grila de gramatica dupa programa de admitere in Academia de politie si in
facultatile de drept, fără limba engleză, conține un număr de 16 teste de gramatică a 30
de itemi fiecare. Partea de limba engleză conține 10 teste, tot de 30 de itemi fiecare.
Exercițiile sunt similare celor de la examenele anilor anteriori, formularea întrebărilor fiind
de tipul și dificultatea celor din examene.

.]

Teste-grila de gramatica dupa Programa de admitere in scolile de agenti de politie si
de subofiteri de jandarmi, cuplat cu limba engleza ( și fără limba engleză) prezintă
exerciții de tip grilă de dificultate medie, comparabile cu cele formulate la școlile
organizatoare ale examenelor de admitere. Lucrarea nu conține subiecte date în anii
anteriori la școlile de agenți sau de subofițeri de jandarmi, întrucât autorii au considerat că
aceste subiecte și rezolvarea lor sunt la îndemâna oricui dorește să-și satisfacă curiozitatea
încercând să rezolve acele grile afișate pe siteu-rile școlilor organizatoare. Spațiul
tipografic a fost ocupat de exerciții formulate de autori, cuprinzând un număr de 11 teste a
câte 60 de întrebări din gramatica limbii române și 10 teste a câte 30 de întrebări de limba
engleză.
Cartea conține în cca 100 de pagini o sinteză a celor șapte manuale școlare indicate de
Programa de admitere în Academia de Ploiție, după care 18 teste-grilă de tipul și gradul de
dificultate, date la admiterea din ultimii ani, vin să verifice nivelul de însușire a materiei
prevăzute. Testele recapitulative, în număr de 12, întregesc exercițiile gîndite de autor
pentru a cuprinde întreg volumul de cunoștințe continut de programă. Lucrarea circulă în
rândul celor interesați, de câțiva ani buni, bucurându-se de aprecierea utilizatorilor și a
candidaților care s-au pregătit folosind-o.

