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Eminenţi universitari braşoveni : Ion Coşereanu, Mircea 
Cristea, Silviu Crişan, Victor Jinga, Radu Mărdărescu, 

Gheorghe Munteanu, Emil Negulescu, Nicolae 
Rucăreanu, Cornel Simionescu, Iosif Şilimon 

 
 
Prezenta carte este o tentativă de protejare împotriva 
eroziunii prin uitare a portretelor ctitorilor consideraţi 
personalităţi puternice. 

 
 

978-973-598-093-2 

 

 

 

Aceasta este o carte consacrată 
unor incredibile performanţe 
spirituale în confruntarea cu 
vremuri grele pentru rostirea 
adevărului şi promovării 
valorilor. 

 

 
978-973-598-383-3 

 
 
 
Dimitrie D. CAZACU 
 

Şase ani de primăvară. 
Legenda unui suflet 
studenţesc 

 
 

Valentina 
CIOBANU 

 

Monografia 
Facultăţii de 

Silvicultură şi 
Exploatări 

Forestiere. 1948 
– 2008 

 

 

 

978-973-598-366-6 

 

 

 

 

 

Lucrarea conţine prezentarea 
învăţământului silvic la Braşov în perioada 
1948-2008. 

 

 

 

978-973-598-273-7 

Luminiţa  DĂIAN              
Dan TAŢA                       
Mariana GĂVRILĂ 
 
Braşovul văzut de tineri 
 
 
Este o lucrare care cuprinde o selecţie de texte, desene şi 
fotografii realizate de elevi în cadrul proiectelor 
educaţionale premiate la concursul organizat de Centrul 
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională. 
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978-973-598-360-4 

 

 

 

 

Facultatea de Silvicultură, coordonator: Marin MARCU 
 

Un episod dramatic al istoriei Facultăţii de Silvicultură 
din Braşov. „Seismul Piteşti” (1976-1977) 

 

 

Lucrarea prezintă evenimentul dramatic din 1976-1977 
când Facultatea de Silvicultură din Braşov împreună cu 
Facultatea de Industria lemnului au fost propuse să fie 
mutate la Piteşti.  
 

 

 

 

 
Facultatea de 

Silvicultură, redactori: 
Ilie OPREA, Valentina 

CIOBANU 
 

Profesorii noştrii. Omagii 
aniversare şi destăinuiri. 

Articole şi interviuri 
apărute în reviste 

forestiere în perioada 
2002-2008 

 
 

 

 

978-973-598-359-8 

 
 
 
Lucrarea prezintă o serie 
de interviuri realizate în 
Revista pădurilor, 
Universul pădurii, 
Meridiane forestiere, 
Revista de Silvicultură şi 
cinegetică, în care, în 
rubrici speciale au fost 
omagiaţi profesori ai 
facultăţii de Silvicultură la 
an aniversar. 

 

Oliviu POP 
 

Flora şi habitatele de la Şinca Nouă 
 

 

Lucrarea are ca scop urmărirea anumitor obiective, 
printre care se numără: stimularea dezvoltării 
ecoturismului la nivel local; conştientizarea factorilor de 
decizie la nivel local elaborarea unor recomandări pentru 
managementul viitoarei arii protejate din Şinca Nouă, 
precum şi, realizarea unei broşuri de prezentare a 
biodiversităţii zonei. 

 

 

978-973-598-424-3 
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Oliviu POP 

 

Monografia rezervaţiei Muntele Tâmpa 
 

 

Această monografie a fost elaborată în vederea 
contribuirii punerii în valoarea a Muntelui Tâmpa, cu 
implicaţii economice şi sociale importante la nivelul 
Braşovului, recunoscut ca “Oraşul de la poalele Tâmpei“. 
 

 

 

978-973-598-423-6 

 

 

 

 

Lucrarea de faţă trebuie 
privită ca o restituire a 
unui univers tradiţional 
care a „performat” sute de 
ani, motiv pentru care 
memoria acestor 
performanţe de cultură 
materială trebuie păstrată.  

 

 

978-973-598-390-1 

 

 

 

 

 

Ioan PRAOVEANU 
 

Aşezările brănene. Portul 
popular şi ţesăturile 
tradiţionale 

 

 

 

978-973-598-322-2 

 
 
 
 
 
Ioan ŞONERIU 
 

De la Marea Mânecii la Rin. Ţinuturi franceze 
 

 

Lucrarea  este consacrată geografiei regionale a Franţei, 
continuând radiografierea amănunţită a teritoriului 
francez.  

 


