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2007 
 

Roxana Gabriela ALBU 
 

Maria ANTONOAIE 

Evaluarea poten-
ţialului turistic în 
perspectiva dez-
voltării turistice 
durabile.  Teorie 
şi aplicaţii 

 

  

Modelarea şi 
simularea regi-
murilor dinamice 
ale motorului 
asincron 

 978-973-635-941-5 978-973-635-938-5  

 
Lucrarea se adresează tuturor celor 
interesaţi de problematica complexă a 
dezvoltării durabile în turism, de 
identificarea zonelor cu potenţial turistic 
din zona Braşovului şi mai ales de 
evaluarea corectă a acestui potenţial bazată 
pe un model original. 

Lucrarea tratează modelarea 
matematică a motoru-lui asincron şi 
simularea diferitelor procese tranzitorii 
cu ajutorul mediului de programare 
MATLAB-SIMULINK 

   

   

 
Dana Cristina ANTONOAIE 

Niculaie ANTONOAIE 
 

Gh. ATANASIU 
Mirela TÂRNOVEANU 

Monica PURCARU 
 

Managementul 
afacerilor 

  

Noţiuni teoretice 
şi probleme de al-
gebră liniară, 
geometrie anali-
tică şi geometrie 
diferenţială 

 
 

978-973-635-985-9 
 

978-973-598-028-3 
 

    
Lucrarea tratează probleme privind 
planificarea şi valorificarea ocaziilor 
favorabile de pe piaţă, organizarea şi 
conducerea afacerilor. Se insistă pe 
utilizarea strategiilor în competiţia 
pieţei, inclusiv strategii antreprenoriale. 
 

Această carte reprezintă un ghid practic, 
care cuprinde rezultate teoretice de bază, 
precum şi tipurile de probleme ce apar în 
cadrul disciplinei: Algebră liniară, 
geometrie analitică şi geometrie 
diferenţială, predată în instituţiile de 
învăţământ superior universitar. 
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Mihaela BADEA 
 

Biochimie. Tehnici enzimatice de analiză 
 

 

Cartea reprezintă descrierea caracteristicilor 
enzimelor precum şi tehnici de analiză 
enzimatice utilizate în biochimia medicală, 
sportivă şi protecţia mediului. 

 

978-973-635-943-9   

Dana BĂDĂU 
 

Jocurile sportive. 
Teorie şi metodică 

 
 

 

Cartea se doreşte a fi 
o importanta sursă de 
informaţii de specia-
litate pentru studenţi, 
cadrele de specialitate 
şi pentru cei pasionaţi 
de jocurile sportive. 

 

  

978-973-598-191-4 
 

Dana BĂDĂU 
 

Metodica disciplinelor sportive jocuri de echipă. 
Handbal 

 
 

Lucrarea abordează aspecte teoretico-metodice 
specifice jocului de handbal cu accent pe predarea 
in ciclul primar, gimnazial şi liceal precum şi a 
modalităţilor de evaluare a handbalului în şcoală. 

 
   

978-973-598-179-2 
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Dana BĂDĂU 
 

Handbal 
 
 

Acest curs vizează transmiterea de cunoştinţe 
teoretice studenţilor care au optat pentru această 
specializare şi are ca notă de noutate abordarea 
problematicii handbalului din perspectivă 
interdisciplinară. 

 

 
   

978-973-598-190-7 

Cartea conţine con-
ceptele specifice gim-
nasticii de bază şi 
sportive. Sunt prezen-
tate principalele mij-
loace de acţionare 
pentru învăţarea ele-
mentelor de bază din 
gimnastică şi a 
săriturilor specifice 
precum şi greselile de 
execuţie şi modalitatea 
de acordare a ajutorului. 

 

Dana BĂDĂU 
 

Teoria şi metodica 
disciplinelor sportive 
gimnice 

 

  

978-973-635-871-5 
 

Anca BĂDULESCU 
 

Interferenţe semiotice: simbolism şi impresionism 
 
 

Cartea tratează interferenţe semiotice între poezia 
simbolistă franceză şi pictura impresionistă 
europeană. Se axează pe formarea imaginii verbale 
în limbajul poetic şi a imaginii în pictura 
impresionistă. 

978-973-598-038-2   
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Daniela BELU 
 

Managementul organizaţiei.  
Curs de management al organizaţiei militare. 
Ediţia a doua 

 
Cartea conţine informaţie ştiinţifică necesară 
studenţilor licenţiaţi în managementul 
organizaţiei domeniu ştiinţe militare şi 
informaţii precum şi baterii de teste psihologice, 
vizând autocunoaşterea aptitudinilor de lideri, 
teste grilă de verificare a modului în care a fost 
asimilată informaţia ştiinţifică. 
Ediţia a doua a fost revizuită şi are în plus 
testele grilă de verificare. 

 

978-973-635-911-8 
  

Daniela BELU 
 

Managementul 
organizaţiilor militare.  

Teste 
 
 

 

Cartea conţine teste 
grilă utile studenţilor 
militari în aprofun-
darea studiului 
managementului or-
ganizaţiei militare în 
vederea evaluării. 

 

  

978-973-635-910-1  

Andreea Maria BERARU 
 

Applications in physics.  
Guide for engineering students 

 
 
Lucrarea cuprinde lucrări de fizica generală: 
mecanica şi acustică, termodinamică şi căldură, 
electricitate, optică, fizică atomică şi fizica 
corpului solid. 

 

 
   

978-973-598-143-3 
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Diana Cristina BODI 
 

Managementul organizaţiilor de asistenţă 
medicală 

 
 

Lucrarea cuprinde informaţii şi cunoştinţe noi 
despre managementul serviciilor sociale. 
Abordează funcţiile managementului serviciilor 
sociale, comunicarea managerială, calitatea 
serviciilor sociale. 

 

 
   

978-973-635-963-7 

Lucrarea tratează 
proprietăţile pano-
urilor compozite din 
lemn masiv din 
diferite specii indi-
gene 

 

Camelia BOIERIU 
 

Panouri compozite 
lignocelulozice 
 
 

  

978-973-635-843-7 
978-973-635-843-2 

 

 

 

Ioan BOIAN 
 
Dezvoltare durabilă. Instalaţii pentru construcţii 
bazate pe energie regenerabilă 

 

Utilizarea energiei solare (conversia heliotermică) şi 
a celei acumulate în sol prin intermediul pompelor 
termice reprezintă modalităţi de degrevare 
substanţială a consumului de energie primară în 
sectorul clădirilor, concomitent cu reducerea 
emisiilor de gaze de seră. Asemenea tehnologii se 
extind tot mai mult fiind necesară cunoaşterea şi 
aprofundarea lor în domeniul instalaţiilor pentru 
construcţii, ceea ce îşi propune lucrarea de faţă. 

 

978-973-635-978-1   
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Maria Cristina BOSTAN SÂRBU 
 
Joseph Haydn. Studiu 
 
 
Lucrarea se referă la perioada  de afirmare a 
noilor valori ale muzicii clasice, perioadă aflată la 
confluenţa dintre două epoci ale căror influenţe le 
regăsim bine reprezentate în creaţia lui J. Haydn. 
Acest studiu se axează  pe prezentarea 
evenimentelor marcante din viaţa lui Joseph 
Haydn, urmărind formarea sa ca muzician şi 
compozitor. 

 

978-973-598-118-1 
  

Maria Cristina BOSTAN 
SÂRBU 

 

Însemnări în timp 

 

Cartea conţine cro-
nici muzicale ale 
concertelor Filarmo-
nicii Braşov, ale   
Festivalului  
Muzicii de Cameră 
de la Braşov, 
apărute în ziare şi 
la radio de-a lungul 
a 10 ani. 

  

978-973-635-997-2  

Dana BOŞCOR 
 

Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior 
 
 

Cartea conţine capitole legate de politica 
comercială, cursul de schimb şi piaţa valutară, 
negocieri inter-naţionale, contracte 
internaţionale precum şi operaţiuni comerciale 
combinate, complexe şi de cooperare 
internaţională, derularea operaţiunilor de comerţ 
exterior. 

 
 

 
  

978-973-635-964-4 
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Nicoleta BRÎNZEI 
 

Geodezice şi câmpuri Jacobi în  
geometria de ordin doi 

 
 

Lucrarea tratează în mod detaliat teoria geodezi-
celor şi a deviaţiilor acestora, realizând şi o               
sinteză a unor rezultate cunoscute în domeniu şi 
o prezentare a unor rezultate noi aparţinând 
autoarei. 

 

 
   

978-973-598-027-6 

 
Lucrarea pune în evidenţă 
raporturile multiple între 
literatură şi societate 
astăzi. Ea este o culegere 
de studii care are în vedere 
identitatea de gen şi 
identitatea etnică, 
literatura şi mutaţiile 
modernităţii precum şi 
dinamica literar-socială în 
perspectiva europeană. 
 

 

 

Romulus BUCUR 
 

Concepte fundamentale 
ale teoriei literaturii 

 

  

978-973-635-783-1 
 

 

 

Voicu BUGARIU 
 

Literaţi şi sefişti.  
O confruntare de mentalităţi 

 
 

Cartea analizează mentalitatea antiliterară 
contemporană, cu referire specială la grupul social 
al amatorilor de literatura SF. 

 

978-973-598-113-6   
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Radu CÂMPEANU  
Constantin SUCIU 
Robert DEMETER 

 

Sisteme cu microprocesoare.                   
Limbajul de asamblare 

 
În lucrare se prezintă limbajul de asamblare pentru 
sistemele cu microprocesoare INTEL. Cuprinde o parte 
teoretică şi o parte de exerciţii practice. 

 

978-973-635-888-3    

Radu CÂMPEANU 
 

Circuite electronice 
lineare 

 

 

Sunt prezentate principalele dispozitive 
semiconductoare utilizate în circuitele 
electronice liniare şi apoi principalele tipuri 
de circuite electronice liniare: amplificatoare 
cu elemente discrete, amplificatoare 
operaţionale, oscilatoarele, stabilizatoare 
liniare. 

 978-973-635-894-4   
 
Cartea este un studiu comparativ asupra 
categoriilor de timp şi aspect al verbului 
în limba rusă şi în celelalte limbi neslave. 
Apariţia unor structuri binare lingvistice, 
ca în cazul limbii maghiare, se probează 
pe categoriile timpilor şi modurilor 
verbale, afirmând, încă o dată, că motorul 
generator al limbii este predicaţia. Se 
demonstrează prin exemple că 
transferurile din vocabular confirmă 
mutaţiile din sistem, limba comportându-
se ca o bancă de date. 

 
 

Dimitrie D. 
CAZACU 
 
Lingvistică şi 
istorie.  
Linguistic and 
History 

 

  978-973-598-030-6  

 

Cornelia COCAN 
 

Psihologia educaţiei şcolare 
 
Lucrarea expune sintetic şi sugestiv cunoştinţe 
psihologice şi pedagogice fundamentale care trebuie să 
stea la baza formarii conştiente a competenţelor 
profesionale ale celor care lucrează în domeniul 
educaţional. 

 
    

978-973-598-115-0 

EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
 

 11 

 

   
 

Sergiu T. CHIRIACESCU 
Ion BALCU 

 
Vibraţii ale sistemelor mecanice. 

Culegere de probleme 
 

 

Prezenta culegere de probleme reprezintă o 
variantă îmbunătăţită a unei lucrări editate de  
Reprografia Univ. din Braşov în 1979. Ea este 
destinată în primul rând viitorilor ingineri 
mecanici, dar poate fi folosită şi de către studenţi 
ai altor facultăţi inginereşti precum şi de 
masteranzi. 

 
  978-973-598-019-1 
 

Cartea conţine prezen-
tarea principalelor 
teme ale gândirii 
estetice occidentale 

 

Romulus CHIRIŢĂ 
 

Introducere în estetică 

 
 

978-973-635-900-2 
 

 

 

Ioana Bianca CHIŢU 
 
Tehnici promoţionale 

 
 
Sunt prezentate pe larg, cu caracteristicile 
specifice fiecăreia, cu obiectivele care le pot 
îndeplini, cu avantajele şi dezavantajele 
fiecăreia, publicitatea-reclama, publicitatea 
gratuită, relaţiile publice, promovarea vânzărilor, 
marketingul direct şi promovarea personală. 
 

 

978-973-598-135-8   
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Dumitru CHISĂLIŢĂ 
 
Economia energiei 
 
 
Tematica abordată în lucrare se referă la: 
resursele de energie în ţară şi în lume, consumul 
de energie, direcţii strategice privind reorga-
nizarea, dezvoltarea şi eficientizarea industriei 
româneşti. 

 

978-973-635-907-180   

Dumitru CHISĂLIŢĂ 
 

Pompe de căldură 

 

Se prezintă pompe 
pentru producerea 
căldurii care captează 
energia apei, aerului, 
solului în scopul 
asigurării unor con-
diţii de confort în 
interiorul clădirii. 

  

978-973-635-908-8 
 

Ion CIOBANU 
 

Durabilitatea autovehiculelor 
 
 
 

Lucrarea tratează durabilitatea sub-
ansamblurilor autovehiculelor. Se tratează 
conceptul de durabilitate, studiul teoretic al 
durabilităţii componentelor autovehiculelor, 
metodica de încercare a componentelor 
autovehiculelor şi cercetărilor experimentale ale 
autorului privind durabilitatea pieselor şi 
subansamblurilor de autovehicule. 

 

 
   

978-973-635-883-8 
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Valentina CIOBANU 
Florin IORAS 

 
Incendii forestiere 

 
 

Acest manual se concentrează pe reducerea 
posibilităţii de producere a incendiilor forestiere, 
pe integrarea gospodăririi pădurilor în strategia 
de combatere a incendiilor forestiere şi alocarea 
cu folosire eficientă a resurselor în cadrul unor 
programe de lungă durată. 

 

 
 

978-973-598-853-2 

Lucrarea este adresată 
societăţilor comerciale 
din industria de pre-
lucrare a lemnului; ea 
sistematizează tipurile 
de complexe din lemn 
masiv şi pe cele de tip 
panou cu canturi nema-
sivuite din structura 
mobilei - după forma lor 
generală şi elemente 
constructive pe care le 
conţin. 

 

Prelucrare la formă şi 
dimensiuni. Vol. III 
 
Ivan CISMARU 
Maria CISMARU 
Adriana FOTIN 
Camelia BOIERIU 

 
 
 

 

978-973-635-531-4 
978-973-635-935-4 

 
 

 

Ivan CISMARU 
Maria CISMARU 
 
Mobilă stil.  Artă şi tehnologie 
 
 
Această carte aduce la zi cunoştinţele şi 
realizările din domeniul cercetării specifice 
mobilei de artă şi poate constitui o bază 
importantă de informare pentru specialiştii în 
domeniu, sau pentru cei care se pregătesc să 
devină specialişti în acest domeniu. 

 

978-973-598-023-8  
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Cătălin CIUPALĂ 
 

Studii de geometrie necomutativă.  
Calcul diferenţial cuantizat 

 
 
Lucrarea este o prezentare a ideilor principale 
din geometria diferenţială necomutativă cu 
aplicaţii in calculul diferenţiat cuantizat 

 

978-973-598-174-7 
  

Laura CIUPALĂ 
 

Algoritmi fundamentali 
din teoria grafurilor. 

 Aplicaţii 

 

Lucrarea tratează trei 
probleme fundamentale din 
teoria grafurilor: parcurgeri 
de garfuri, determinarea 
unui arbore parţial minim, 
determinarea distanţelor şi 
drumurilor minime. 

  

978-973-635-954-5  

Aurel Ion CLINCIU 
 

Prelucrare computerizată a datelor SPSS. 
Vol. 1 

 
 
Cartea tratează prelucrarea computerizată a 
datelor cu SPSS 10 (Program statistic de prelucrare  
computerizată) pentru studenţii de la psihologie şi 
ştiinţele educaţiei. 

 
   

978-973-635-990-3 
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Nadia COMĂNICI 
Mihaela VOLMER 

 
77 probleme probleme rezolvate de informatică 

 
 

Cartea conţine enunţuri şi rezolvări pentru cele 
mai utile probleme din partea de elaborare a 
algoritmului a cursului de programare 
Rezolvările au utilitate deoarece sunt în două 
limbaje de programare: Pascal şi C++. 
Aria de acoperire a anilor de studiu este de 
aproximativ şase ani. 

 
   

978-973-635-859-3 

Lucrarea tratează 
structura procesului 
investiţional, princi-
palii indicatori de 
apreciere a eficienţei 
investiţiilor precum şi 
conţinutul şi modul de 
apreciere a unui 
studiu de fezabilitate 

 

Sanda CONSTANTIN 
 Codrin CONSTANTIN 

 
  Investiţii 

  

978-973-635-919-4  

 

 

Florea COSTEA 
 

Centrul religios pandacic de la Augustin,  
judeţul Braşov. 
The Pandacians religious center on Augustin  
Braşov district 

 
 

Cartea este o lucrare bilingvă care prezintă 
construcţiile religioase din timpul Daciei 
preromane cu amplasări, ridicări topografice şi 
datări în epocă. 

 

978-973-598-012-2 
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Adina DASCĂLU 
 
Managementul producţiei cu aplicaţii în  
Microsoft Project 
 
 
Noţiuni de bază din domeniul producţiei 
(capacitatea de producţie, încărcare, plan 
direcţie de producţie etc.) cu aplicaţii  practice în 
Microsoft Project. 

 

978-973-635-879-1 
  

Victor DOGARU 
 

Tăierea lemnului cu 
pânza de gater 

 

Lucrarea conţine 
calculele cinematice şi 
dinamice ale tăierii 
lemnului cu pânze 
legate. De asemenea 
construcţia, exploa-
tarea şi întreţinerea 
acestor tipuri şi 
tendinţe de viitor în 
domeniul ferăstruirii 
lemnului cu pânză 
tăietoare. 

  

978-973-598-056-6  

Gabriel DUŢU 
Victor DOGARU 

 
Frezarea materialelor pe bază de lemn cu scule cu 

tăişuri diamantate 
 
 

Lucrarea tratează prelucrarea materialelor pe 
bază de lemn cu freze cu tăişuri diamantate, 
studii, cercetări şi experimentări. 

 
   

978-973-635-886-9 
978-973-635-888-3 

   

EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 
 

 17 

Ovidiu Victor DRĂGAN 

Dirijorul – Intenţie şi sens a energiei cinetice 
 
 

Lucrarea tratează: citirea partiturii generale; 
codificarea-decodificarea partiturii generale; 
conceptul de auz muzical; instrumente, 
ansamblul, dirijor; studii, partituri; niveluri ale 
învăţării partiturii; înfăptuirea operaţiilor 
învăţării, analiza muzicală prin reducţie 
fenomenologică; tipologia analizei-sintezei. Prin 
aceasta publicaţie se urmăreşte definirea 
dirijatului ca o sinteză a triplei acţiuni: mentală, 
emoţionala şi fizică. Se doreşte de asemenea 
crearea adevăratului profil al dirijorului. 

 

 

   

978-973-598-176-1 

Lucrarea este un ghid ce 
propune dirijorilor de cor 
o suita de vocalize pe 
categorii: vocalize de 
încălzire şi întreţinere, 
de diversificare a mani-
erei de cant, pentru 
virtuozitate vocal-cora-
lă, pentru perfecţio-
narea sonorităţii corale, 
pentru performanţa 
vocal-corala. 

 

 

Adriana DRĂGAN 
 
         Vocalize 

  

978-973-598-177-8 
 

 

Teodora DUMITRU 
 
La margini de timp 
 
 
„La margini de timp” ne pregăteşte, iniţiatic, 
spre un alt fel de timp – timpul eshatologic – ce 
poate fi privit la limita existenţei noastre fizice. 
De fapt este timpul înveşnicirii, de care ne 
vorbeşte atât de cald şi Teodora. 

 

978-973-598-045-0 
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Ilie DUMITRAŞCU 
 

Ce spun filozofii despre frumosul muzical 
 

 

Cartea tratează opiniile filozofilor din antichitate 
până în zilele noastre despre arta muzicii şi rolul 
său în societate. 

 

 

 

978-973-635-992-7   

Ilie DUMITRAŞCU 
 

Esenţa fiinţei muzicale.  
Eseuri 

 

Lucrarea conţine 
nouă eseuri aparţi-
nând esteticii şi 
filosofiei muzicii. 

  

978-973-635-949-1  

Ilie DUMITRAŞCU 
 

Introducere în fenomenologia discursului muzical 
 
 

Cartea tratează problemele interpretării muzicale 
din perspectiva concepţiei fenomenologice. 

 

 
   

978-973-635-991-0 
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Corneliu DRUGĂ 
Barbu BRAUN 

Aurelian COJOCARU 
 

Bazele utilizării calculatoarelor. 
Vol. 1 

 
 

Cartea prezintă aplicaţii generale privind sistemele 
de operare MS DOC Windows precum şi aplicaţii 
utilitare pentru editare, formatare, calcul tabelor 
(Word, Excel), programe de calcul matematic 
(Mathcad). 

 

 
   

978-973-635-917-0 
978-973-635-918-7 

Lucrarea prezintă carac-
teristicile definitorii ale 
discursului retoric, pre-
cizează raporturile dis-
cursului cu textul, 
descrie elementele siste-
mului retoric, propune 
modalităţi de evaluare 
logico-argumentativă, 
tasologică şi tropologică 
în vederea unei analize 
a discursului marcat 
retoric 

 

     Ana ENE 
 

Elemente de retori-
că şi neoretorică. 
Tipologia discur-
sului 

 
 

 

 

978-973-635-928-6 
 

 

 

Ioan ENESCU 
Anca-Elena STANCIU 

 
Elemente finite 

 
 

Cartea tratează metode elementelor finite, 
utilizată în vederea proiectării şi optimizării 
structurilor mecanice, fiind utilizată şi în alte 
domenii. 

 

978-973-635-947-7   
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Elena EFTIMIE 
 

Modelarea matematică şi simularea funcţională a 
cuplajelor de siguranţă 
 
 
Lucrarea propune o serie de algoritmi, modele şi 
programe pentru simularea dinamică a 
cuplajelor de siguranţă. 

 

978-973-598-047-4   
 
 
 
 
 
 

Elena EFTIMIE 
 

Baze de date 

 

În lucrare sunt 
prezentate principalele 
elemente teoretice ale 
bazelor de date 
relaţionale (interogări, 
funcţii de manipulare a 
datelor, subinterogări,  
dezvoltarea aplicaţiilor 

  

978-973-598-125-9 
 

Nicolae EFTIMIE 
 

Calitate asistată de  
calculator  

 
 
Lucrarea prezintă aspectele teoretice ale rezolvării 
problemelor din ingineria calităţii cu ajutorul 
calculatorului. 

 

978-973-598-049-8 
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Rodica FLOREA 
Arthur OLAH 

 

Geologia şi mediul 
 

 

Cartea prezintă formele de relief, elemente de 
cristalografie, mineralogie şi pedagogie precum şi 
impactul poluării asupra mediului. 

 
  

 

978-973-598-014-6 

Cursul propus de 
masterat în acest 
manual se concen-
trează pe reducerea 
posibilităţii de  produ-
cere a incendiilor 
forestiere. 

 

 

Monica FLORESCU 
Claudia STIHI 
 
Metode şi tehnici de 
monitorizare şi preve-
nire  a incendiilor fo-
restiere 
 

  

978-973-598-155-6  
 

 

Elena Lidia GAGEONEA 
Mihaela Rodica CLINCIU 
 
Desen tehnic 
 
 
Lucrarea cuprinde exerciţii si probleme pentru 
desenul tehnic.  

 

978-973-598-032-0 
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Cristina GAVRUŞ 

Industrial Marketing 
 
 
Lucrarea tratează aspecte generale privind 
marketingul industrial: noţiuni, piaţă industrială, 
clienţi industriali, strategii de marketing, mixul 
de marketing industrial. 

 

 

978-973-635-912-5   

Sabin GUGA 
 

Managementul sistemelor 
informatice 

 

Aplicarea siste-
melor informatice 
în întreprinderi 

 

  

978-973-635-873-9  

Lucian GUGA 
Sanda CONSTANTIN 

 
General Management 

 
Cartea de faţă prezintă aspecte generale din 
domeniul managementului: definiţie, manage-
ment ştiinţific, motivaţie, organizare,  leadership. 

 

 
   

978-973-635-853-4 
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Carmen GHEORGHE 
Laura MUREŞAN 

 
Caiet de seminar la disciplina drept al afacerilor.  

Culegere de texte. 
Teste de evaluare 

 

Lucrarea cuprinde o culegere de texte în 
domeniul dreptului afacerilor şi teste de evaluare 
a studenţilor la disciplina drept al afacerilor. 

 
 

   

978-973-598-134-1 

Lucrarea cuprinde o 
culegere de texte in 
domeniu dreptului 
administrativ si teste 
de evaluare a 
studentilor la 
disciplinba drept 
administrativ. 

 

 

Carmen GHEORGHE 
       Laura MUREŞAN 

 
Caiet de seminar la 
disciplina drept admi-
nistrativ. 
Culegere de texte. 
Teste de evaluare. 
Vol.1 

  

978-973-598-132-7  
978-973-598-133-4 

 

 

Carmen GHEORGHE 
Laura MUREŞAN 
 
Caiet de seminar la disciplina drept bancar. 
Culegere de texte. 
Teste de evaluare 
 
 
Lucrarea cuprinde o culegere de texte în domeniul 
dreptului bancar comun şi teste de evaluare a 
studenţilor la disciplina drept bancar. 

 

978-973-598-131-0   
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Lidia GURĂU 
 
Quantitative evaluation of the sanding quality in 
furniture manufacturing 

 
Lucrarea este un ghid complet al metrologiei 
suprafeţelor prelucrate din lemn. Conţine o 
abordare detaliata a topografiei suprafeţelor 
prelucrate din lemn, informaţii despre modul în 
care şlefuirea interacţionează cu lemnul şi despre 
cum se poate evalua în mod obiectiv influenţa 
variabilelor şlefuirii asupra calităţii suprafeţei în 
procesul de fabricare a mobilei. 

 

978-973-598-126-6   

Monica HÂRŞAN 
 

Dicţionar explicativ şi 
bilingv francez-român 
pentru Finanţe, Bănci, 

Contabilitate 

 

 

Cartea conţine 438 
termeni din domeniul 
finanţe bănci, conta-
bilitate care sunt 
explicaţii în mod 
detaliat atât în limba 
franceză cât şi în 
limba română. Este 
util specialiştilor în 
domeniu şi mai ales 
studenţilor facultăţilor 
cu profil Economic. 

 978-973-635-993-4  

Angel HUMINIC 
 

Fluid Mechanics. Theory and Applications 
 
 
Cartea tratează principalele subiecte ale 
mecanicii fluidelor fiind structurată pe trei părţi 
componente: proprietăţile fizice, statica, 
dinamica fluidelor, cu exemple şi aplicaţii 
practice. 

 
   

978-973-598-022-1 
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Liliana IACOBESCU 
  

Relaţia pian-vioară în muzica secolului XX 
 
 

Lucrarea tratează probleme legate de muzica 
pentru vioară şi pian din secolul XX, mai ales 
stilistice. 

 

 
   

978-973-635-872-2 

Cartea este un studiu 
stilistic al muzicii 
culte din Europa de 
Vest din secolele              
VII-VIII. Tratează 
ornamentele muzicii 
baroce dar şi orna-
mentica muzicii popu-
lare autohtone şi 
muzicii culte din 
secolul XX. 

 

 

Filip Ignac Csaba 
 

Despre ornamentica  
muzicii baroce 

  

978-973-635-984-2  

 

Mihaela Elena IDOMIR 
 

Vademecum de bacteriologie medicală 
 
 
Cartea prezintă aspecte actuale privind 
implicarea în patologia medicală a bacteriilor, 
metodologia diagnosticului bacteriologic al acestor 
infecţii şi consideraţii terapeutice. 

 

978-973-635-942-2 
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Daniela Corina IBĂNESCU 
 

Analiza stilistică a sonatelor pentru clavecin de 
 Padre Antonio Soler 

 
 

Lucrarea se referă la aspectele stilistice ale celor 
120 de sonate pentru clavecin punând accentul 
pe coordonatele analizei formale, ale limbajului 
armonic al facturii clavestinistice şi ale 
specificităţii structurilor dansante. 

 

978-973-598-138-9   

Daniela Corina IBĂNESCU 
 

Orizontul interpretativ in 
repertoriul pianistic 

modern pentru mâna 
stângă. 

Culegere comentată de 
lucrări. Vol. 1 

 

 
 

978-973-598-140-2 

 

Lucrarea prezintă o scurtă 
istorie a originii şi evolutiei 
creatiei pianistice pentru 
mana stanga punand 
accentul pe reliefarea atat 
a reperelor biografice si de 
creatie, cat si pe analiza 
catorva lucrari valoroase 
din literatura pianistică a 
sec. XX-lea. 

  
  

Daniela Corina IBĂNESCU 
 

Padre Antonio Soler personalitate a culturii  
muzicale iberice din secolul al XVIII-lea 

 

Lucrarea prezinta creaţia şi personalitatea lui 
P.A. Soler, figură marcantă a culturii muzicale 
spaniole din sec. al XVIII-lea. Demersul 
muzicologic este orientat spre reliefarea 
elementelor caracteristice stilului de creatie al 
compozitorului, a personalităţii complexe a 
acestuia în contextul european al epocii. 

 
 

   
978-973-598-139-6 
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Rodica ILIE 
 

Poetica manifestului literar.  
Aspecte ale avangardei române 

 
Lucrarea tratează aspecte de poetica manifestului 
literar din perspectiva teoriei literare moderne, a 
teoriei genurilor. Sunt urmărite metamorfozele 
conştiinţei critice şi a conştiinţei estetice la 
manifestele modernismului la cele ale avangardei, 
studiile aplicate pe avangardismul românesc 
urmăresc atât fenomenul cu avangarda europeană 
cât şi diferenţele critice şi formele de specificitate 
ale literaturii moderne româneşti.  

   

978-973-635-929-3 

Cartea tratează 
aspectele controlului 
automat ale para-
metrului de deplasare 
unghiulară în acţio-
nările electrice cu 
motoare de curent 
continuu, motoare 
asincrone şi motoare 
liniare. 

 

Alexie ILIE 
 

Controlul deplasării 
unghiulare în acţionări 
electrice 

 

  

978-973-635-986-6 
 

 

 

Dragoş IONESCU-BONDOC 
 
Poliatlonul atletic şcolar 
 
 
Lucrarea urmăreşte evoluţia pregătirii elevilor 
de-a lungul unui an, pentru a scoate în evidenţă 
faptul că, prin dezvoltarea vitezei şi detenţiei 
echipele de tetratlon atletic îşi ameliorează 
rezultatele sportive. 

 

978-973-635-960-6 
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Dragoş IONESCU-BONDOC 
 
Pregătire specializată în atletism: curs practic 

 
Cartea prezintă orientarea metodică în 
pregătirea la nivel de înaltă performanţă pe cele 
patru grupe de probe din domeniul atletismului. 

 

978-973-635-999-6 
  

KAKUCS Andras 
 

A vegeselm-modszer a 
szerkezetek 

szamitasaban 

 

Cartea de faţă prezintă 
bazele metodei elemen-
telor finite, metodă des 
întâlnită în calculele 
inginereşti. Bibliografia 
în limba engleză este 
foarte bogată şi acoperă 
multe domenii ingine-
reşti, iar tematica pre-
zentată în carte a fost 
tratată cu intenţia de a 
servi ca punct de plecare 
în studiul acestei 
bibliografii. 

  

978-973-598-094-8 
 

KAKUCS Andras 
 

Modelarea circuitelor hidraulice prin analogia cu 
sistemele electrice şi mecanice 

 
Se propune o nouă cale de abordare a 
dimensionării şi analizei reţelelor hidraulice prin 
stabilirea unui model şi algoritm de calcul. 

 
   

978-973-598-166-2 
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Mihai Tiberiu LATEŞ 
 

Cuplaje tripode cu contacte exterioare 
 
 

Cartea tratează stadiul actual, sinteza 
structurală, analiza cinematică şi dinamică şi 
analiza cu elemente finite a cuplajelor tripode cu 
contacte exterioare. 

 

 
   

978-973-635-904-0 

Lucrarea tratează 
structura caselor 
prefabricate, construc-
ţii pe schelet, mansar-
darea locuinţelor 
existente şi a celor noi 
construite, accesul pe 
verticală cu ajutorul 
scărilor de lemn. 

 

Constantin LĂZĂRESCU 
 

Structuri din lemn pentru 
construcţii. 

Vol. 2: Case, mansarde şi 
scări interioare 

  

978-973-635-739-8 
978-973-635-968-2 

 

 

 

Lucian LUPŞA-TĂTARU 
 

Procese tranzitorii în maşinile sincrone.  
Modelare şi simulare 

 
 
Scopul lucrării de faţă este acela de a evalua 
fenomenele care însoţesc diferitele regimuri 
tranzitorii ale maşinilor sincrone, utilizând 
modelarea sincronă, modelarea numerică 
succedată de modelarea dinamică. 

 

978-973-635-953-8 
  

   



APARIŢII EDITORIALE 2007 
 

 30 

 

 

Carmen T. MACAVEI 
Mihai V. MACAVEI 
Raluca MACAVEI 

 
Cost-eficienţa tratamentului sub directă observare 
pentru tuberculoză în judeţul Braşov 

 

 

Cartea tratează două studii de cost şi cost-
eficienţă în tratamentul tuberculozei în judeţul 
Braşov. Se face o analiză a relaţiei cost-beneficiu, 
privind tratamentul tuberculozei în Braşov în 
2003. Cartea este unicat şi premieră în domeniu, 
cel puţin în acest moment. 

 

978-973-635-915-6   

 
Anca MADAR 

Andreea NEACŞU 
 

Fundamentele Ştiinţei 
Mărfurilor. 

Metode generale de 
verificare a calităţii 

mărfurilor 

 

Cartea tratează metode 
generale de determinare 
a calităţii mărfurilor: 
metoda microscopică, 
metoda refractometrică, 
determinarea maselor, 
determinarea densităţii, 
determinarea conţinu-
tului de apă şi a 
conţinutului de cenuşă 
din produse, determina-
rea vâscozităţii etc. 

  

978-973-598-147-1 
 

 

Carmen MANEA 
 

Asigurarea resursei umane.  Indrumar.  
80 de întrebări şi răspunsuri despre recrutarea, 

selecţia şi integrarea personalului 
 
 

Lucrarea cuprinde materiale de instruire pentru 
formarea, stabilizarea şi generalizarea bunelor 
practici în aplicarea procesului de staffing. 

 

 
   

978-973-635-940-8 
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Alina Monica MĂRGINEAN 
 

Arta pianistică 
 
 

Lucrarea tratează repertoriul pianistic adecvat 
cerinţelor primilor doi ani de studiu a pianului a 
studenţilor de la Pedagogie muzicala. Cuprinde o 
parte teoretica si repertoriul prezentat pe grade 
de dificultate. 

 
   

978-973-598-097-9; 
978-973598-098-6 

Lucrarea conţine 
studii de muzicologie 
şi publicistică de 
specialitate: cronici 
muzicale, recenzii, 
eseuri. 

 

 

 
Petruţa MĂNIUŢ 
 
Cronica ideilor 
contemporane:  vol. 2 
Declaraţie de iubire 

 

 

  

973-635-577-2 
978-973-635-898-2 

 

 

Alina Mirela MARTOMA 
 

Noţiuni de fiziologia  efortului 
 

 

Lucrarea prezintă elemente de fiziologia efortului 
legate de antioxidanţi, adaptare la altitudine 
medie, doping, creşterea randamentului la 
sportivi. 

 

978-973-598-178-5   
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Vasile MARIN 
 

Elemente de geopolitică şi geostrategie 
 
Lucrarea cuprinde o asociere de studii şi articole 
publicate în buletine ale unor sesiuni de 
comunicări ştiinţifice şi reviste de specialitate şi 
întăreşte opinia cu privire la extensibilitatea şi 
fluiditatea conţinuturilor celor două discipline. 
Lucrarea nu se prezintă ca o entitate conceptuală 
de sine stătătoare, însă exprimă o diversitate în 
unitate, în sensul că ideile şi opiniile oferite sunt 
subsumate unor domenii interesante şi utile ale 
cunoaşterii umane: geopolitica şi geostrategia. 

 

978-973-598-047-4   

Vasile MARIN 
 

Procesualitate şi tipo-
logie în marketing. 

Distribuţia ca dimen-
siune a marketingului 

 

Prin conţinutul său şi 
prin caracterul sin-
tetic, lucrarea de faţă 
se adresează în mod 
deosebit atât celor 
care vor să se iniţieze 
în domeniul marke-
tingului cât şi celor 
care vor să-şi 
completeze informa-
ţiile cu diferite aspecte 
ale acestuia. 

  

978-973-598-041-2 
 

Marin MARIN  
Gabriel STAN 

 
Special mathematics 

 
Cartea tratează teoria funcţiilor complexe, 
calculul operaţional, calcul variaţional, funcţii 
sociale, transformata Fourier, ecuaţii cvasiliniare, 
hiperbolice, parabolice şi eliptice. 

 
   

978-973-598-016-0 
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978-973-598-092-4   

 
 

Teofil MIHĂILESCU 
 

Parametric modelling of wooden products with  
Autocad Mechanical Desktop  

vol. 3 Laboratory works 
 
 

Lucrarea cuprinde aplicaţii ale modelării 
parametrizate ale produselor din lemn ca de exemplu 
crop de mobilier, uşi, ferestre şi alte produse finite din 
lemn. 

 
   

978-973-598-036-8 

Lucrarea tratează sin-
droame neurologice dato-
rate medicamentelor, in-
dicaţii, contraindicaţii şi 
reacţii adverse ale me-
dicamentelor utilizate în 
neurologie, interacţiuni 
medicamentoase între 
acţiuni ale medicamen-
telor neurologice cu alte 
clase de medicamente, 
particularităţi ale medi-
caţiei neurologice în 
sarcină. 

 

 

Dan MINEA, 
Marilena CIOROPARIU  

Ioana Varga 
 
Particularităţi ale 

medicaţiei în 
neurologie 

Recunoaştere şi 
evaluare 

  

978-973-598-072-6  

 

Ovidiu MOCEANU 
 

Studii şi cercetări ale studenţilor filologi   
braşoveni 

 
 

Volumul cuprinde o parte din studiile, articolele 
şi cercetările studenţilor braşoveni susţinute la 
diverse simpozioane, colocvii sau chiar referate. 
Reprezintă o pată de culoare şi prospeţime a 
fenomenului literar, în spiritul colegialităţii, 
solidarităţii intelectuale izvorâte din în iubirea 
pentru literatura română. 
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Gheorghe Leonte MOGAN  
Silviu BUTNARIU 

 
Analiza cu elemente finite în inginerie. 
Aplicaţii practice în CATIA 
 

 

Lucrarea de faţă, structurată în trei capitole, se 
constituie ca un ghid de iniţiere, pe bază de 
exemple, în analiza cu elemente finite cu pachetul 
CATIA a fenomenelor fizice din elementele şi sub-
ansamblele mecanice în scopul evidenţierii 
comportării acestora în diverse situaţii de lucru. 

 

978-973-598-159-4 
 

  

          Elena MOLDOVAN 
 

Activităţi de tip liber 
în natură şi în alte arii 
cognitiv-formative 

 

 

Cartea de faţă are 
drept scop fundamen-
tarea conceptuală, 
teoretică, evaluarea şi 
modalităţile de organi-
zare a diverselor 
activităţi în aer liber a 
tinerilor în general şi a 
elevilor în particular. 

  

978-973-635-944-5 
 

 

Elena MOLDOVAN 
 

Conceptele şi practica formelor tradiţionale şi 
moderne de turism activ 

 
 

Cartea este un ghid util pentru cei care doresc să 
deruleze activităţi turistice, cartea descriind 
modalităţile cele mai recomandabile pentru 
gestionarea timpului, oferind diferite forme de 
practicare ale turismu-lui, obiective turistice şi 
programe eficiente de turism activ. 

 
   

978-973-635-977-4 
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Lucia MORAR 
 

Desen tehnic.   
Vol. 1. 

Tâmplar universal.  
Tehnician prelucrarea lemnului.  

 
Lucrarea cuprinde norme general de desen 
tehnic, metode proiectare a obiectelor, 
reprezentarea structurilor din lemn, asamblări 
fixe si demontabile, reprezentarea obiectelor în: 
vederi, secţiuni, rupturi, desenul la scară, 
aplicaţii şi standarde naţionale şi după norme 
europene conform ISO.   

   

978-973-598-122-8  
978-973-598-123-5 

Lucrarea tratează 
metode de proiectare a 
mobilierului, repre-
zentarea în vederi şi 
secţiuni a mai multor 
tipuri de mobilier şi 
îmbinări şi asamblări 
din pal conform 
standardelor, citirea şi 
întocmirea docu-
mentaţiilor tehnice 

 

Lucia MORAR 
 
Desen tehnic.   
Vol. 2.  
 
Tâmplar universal 
Tehnician prelucrarea 
lemnului 

  

978-973-598-122-8  
978-973-598-124-2 

 

 

Ana Rodica MORĂREAN 
 

Metodica predării pianului 
 
Lucrarea este o sinteză a evoluţiei metodicilor 
pentru predarea pianului si cuprinde principii 
didactice aplicate in specificul predării pianului 
precum şi metode şi procedee didactice utilizate 
în cadrul lecţiei de pian. 

 

978-973-598-186-0 
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Alexandru MUNTEANU 
 
Molibdenul în oţeluri şi superaliaje 

 

 
Cartea reprezintă o monografie privind efectul 
prezenţei molibdenului asupra proprietăţilor 
tehnologice si de utilizare în aliajele metalice şi 
în primul rând în oţeluri. 

 

978-973-598-130-3   

Alexandru MUNTEANU 
Daniel MUNTEANU 

 
Tratamente termice şi 

termochimice 
 

 

Lucrarea reprezintă re-
zultatul experienţei auto-
rilor în domeniul trata-
mentelor termice aplicate 
oţelurilor, experienţă ce 
se referă atât la noţiunile 
teoretice specifice subi-
ectului abordat cât şi la 
posibilităţile de aplicare 
concretă a acestora în 
cadrul proiectării tehno-
logiilor de tratament din 
mediul industrial. 

  

978-973-635-930-9  

Daniel MUNTEANU 
Felipe VAZ 

Cristian IONESCU ş.a. 
 

Straturi subţiri de tip Ti-Si-C şi Ti-O-C obţinute  
prin pulverizare... 

 
În lucrarea de faţă s-a încercat o prezentare 
generală asupra straturilor de tip Ti-Si-C şi              
Ti-O-C obţinute prin pulverizare reactivă în 
sistem magnetron, precum şi modul în care 
nanotehnologiile şi nanomaterialele se 
integrează în cadrul proceselor existente din 
domeniul  materialelor de înaltă performanţă. 

 
   

978-973-635-931-6 
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Mircea NEAMŢU 
 

Organizarea şi conducerea structurilor sportive 
 
 

Lucrarea tratează funcţii, principii de organizare, 
tipuri de structuri sportive, modele de structuri de 
organizare. 

    

978-973-598-084-9 

Lucrarea tratează teh-
nici de ecologizare a 
mediului, management 
de mediu şi implemen-
tarea sistemului de 
management de mediu 
şi elemente ale ingine-
riei securităţii în 
industrie. 

 

Anişor  NEDELCU 
Dragoş ARDELEANU 

 

Tehnologii ecologice, 
management de mediu  

şi securitate 
 

  

978-973-635-901-9  

 

Florentina NECHITA 
 
Particularităţile lecţiei de atletism în învăţământul 
universitar 
 
 
În lucrare se vor dezbate cele mai importante 
particularităţi ale probelor artistice. 

 

978-973-598-062-7 
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Vasile OANCEA 
 

Factorul fizic în jocul de 
fotbal 

 

 

Lucrarea cuprinde 
aspecte legate de 
factorul fizic în jocul 
de fotbal şi 
evidenţiază 
principalele programe 
pentru dezvoltarea 
calităţilor motrice 
specifice acestui joc. 

  

978-973-598-086-3  

Corneliu PĂUNESCU 
 

Mângâieri cu glaspapir: epigrame 
 
 

Lucrarea conţine epigrame referitoare la 
actualitatea românească, la care se adaugă 
epigrame referitoare la istorie, geografie, istorie, 
literatură, arte plastice din ţări asiatice. Toate 
epigramele sunt originale. 

 
   

978-973-598-043-6 
 

 

Tiberiu NEDELOIU 
Alina BISOC,  Claudia GAVRIŞ,  Gabriela IFTENI 

 
Curs de medicină internă pentru asistenţi medicali.  
Vol.2 

 

 

Lucrarea cuprinde noţiuni elementare de teoria 
medicinii interne necesare studenţilor din anul 
II, limitata la aparatele cardiovascular, renal, 
pulmonar, hematopoetic. 

 

978-973-635-796-1 
978-973-598-083-2 
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Dan PEPELEA 

Sonata pentru vioară şi pian în creaţia românească 
interbelică. Vol 1. Repere enesciene 

 

Volumul 1 tratează evoluţia formei de sonată din 
clasicism până în secolul XX şi analiza sonatelor a 
doua şi a treia pentru vioară şi pian de George 
Enescu. 

 
   

978-973-635-881-4 
978-973-635-882-1 

Mai degrabă un ghid 
practic decât un tratat, 
această lucrare va 
constitui suportul 
teoretic şi practic în 
abordarea problema-
ticii legate de interac-
ţiunea ansamblurilor 
vocal-corale. 

 

 

        Roxana PEPELEA 
 

Aranjamente corale. 
       Vol. 1:  
       Prelucrări pentru  
       voci egale 

  

978-973-635-971-2 
 

 
 

978-973-635-950-7 
 

Cezara Valentina PETRESCU 
 

Repertoriul creaţiei româneşti contemporane pentru 
spectacol muzical sincretic 
 
 
Lucrarea conţine referinţe bibliografice asupra 
spectacolelor muzicale sincretice compuse în 
România în aproximativ ultimii 50 ani 
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Gheorghe PITIŞ  

Geometry of Kenmotsu Manifolds 
 
 
Lucrarea prezintă proprietăţile unei clase de 
varietăţi de contact: proprietăţi generale, probleme 
de curbură, subvarietăţi şi familii speciale de 
astfel de varietăţi. 

 

978-973-635-952-1   

Corina Ioana PORA 
 

Culegere de exerciţii şi 
probleme pentru clasa a IX-a 

 

 
 

978-973-598-085-6 

Lucrarea este o culegere 
ce parcurge tematica 
clasei a IX-a la Algebră. 
Conţine probleme rezol-
vate integral şi înşiruite 
metodic începând cu cele 
absolut elementare până 
la cele care îi creează 
elevului gustul de a 
avansa în învăţarea 
matematicii.  

Ioan Horia RANGA 

Pilde creştine din învăţăturile sfinţilor noştri 
 
 

Cuvinte memorabile, formulări scurte ca nişte peceţi 
de experienţă duhovnicească. Fiecare îndrumare este 
ca un sfat preţios, iar cei care le-au dat şi care le-au 
primit au dobândit mângâiere. 

 

 
 

978-973-598-089-4 
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Mădălina Dana RUCSANDA 
 

Obiceiuri tradiţionale de peste an. 
Vol 1: Specii muzicale integrate obiceiurilor 

 de primăvară, vară şi toamnă 
 
 

Lucrarea tratează speciile muzicale integrate 
obiceiurilor de primăvară, vară şi toamnă d.p.d.v. 
al desfăşurării, al trăsăturilor muzicale, ariei de 
răspândire şi a datei de manifestare. 

 
   

978-973-598-078-8 
978-973-598-079-5 

 

Cartea tratează reprezen-
tarea diverselor tipuri de 
asamblări mecanice predate 
la disciplina de desen tehnic, 
studenţilor de profil tehnic. 
Conţine norme şi reguli 
generale de reprezentare, 
conform ultimelor standarde 
în vigoare precum şi aplicaţii 
rezolvate şi nerezolvate. 

 
.   

Rodica SAVA, Elena POPA 
 
Reprezentarea 
asamblărilor în sistemele 
mecanice 

 978-973-598-032-0 
 

 

 
 

978-973-635-923-1 

Dan SĂVESCU, Adrian BUDALĂ 
 
Methodes et outils pour la gestion de projets – 
Metode şi instrumente pentru managementul 
proiectelor 

 

 

Lucrarea prezintă aspecte privind gestiunea 
proiectelor, descriere, studii de fezabilitate, 
planificare, timp, buget, calitate, aşteptările 
participanţilor, managementul conflictelor, 
autoritate. Lucrarea se prezintă în format bilingv, 
franceză-română. 
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Flavius Aurelian SÂRBU  
Gheorghe OBACIU 
 
Aparatajul standurilor cercetării experimentale 
 

 

Lucrarea pune în evidenţă principiile de 
funcţionare, de arhitectură şi de realizare a 
standurilor în cercetarea experimentală. De 
asemenea prezintă principalele produse a celor 
mai importanţi producători/importatori ai 
produselor de marcă care acţionează pe piaţa 
românească în domeniu. 

 
978-973-598-063-4 

  

Florentina SCÂRNECI 
 

Cercetări calitative în 
asistenţa socială. Încercări 

studenţeşti. 
 Vol. 1 

 

 
978-973-635-987-3 
978-973-635-988-0 

Cartea conţine studii în 
domeniul cercetării în 
asistenţa socială elabo-
rate de studenţii din 
anul I Secţia de 
asistenţă socială. Prin 
care sunt puşi în 
practică paşii cercetării 
calitative în ştiinţele 
sociale. 

Cornelia Camelia SCÂRNECI 
 

Afectarea cardiovasculară în tirocoxicoză 
 

 

Lucrarea tratează studiul privind afectarea în 
tirocoxicoză, consideraţii teoretice şi prelucrări 
statistice. 

 

 
 

978-973-635-962-0 
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Ioan SCÂRNECIU 
 

BCG în tumorile vezicale superficiale 
 
 

Pe baza unui studiu aprofundat, lucrarea vizează elucidarea 
pe de o parte a aspectelor teoretice majore ale subiectului 
(mecanism de acţiune a BCG, răspunsul imunitar la BCG, 
rezistenţa la apoptoză), cât mai ales de ordin practic, 
izvorâte dintr-un trial clinic propriu, statistic semnificativ, 
minuţios analizat şi argumentat. Lucrarea este de 
actualitate şi interes îndeosebi celor care doresc să cunoască 
şi să aprofundeze problema complexă de tratament BCG în 
tumorile vezicale superficiale. 

 
 

978-973-635-916-3 

Studiul materialelor compo-
zite, a transferului termic  şi 
aflarea coeficientului de co-
recţie între coeficientul de 
transfer termic calculat 
teoretic şi cel determinat 
practic. 

 

Maria Luminiţa SCUTARU 
 

Transferul termic prin 
panouri tip sandwich 
utilizate în construcţia 
caselor 

  
978-973-635-877-7 

 

 

 

 
 

978-973-598-057-3 
 

 

Cristina Mihaela SOREANU 
 

Jertfă şi mit. Aspecte ale creaţiei româneşti de operă 
 
 
Lucrarea tratează jertfa şi mitul în creaţia 
românească de operă şi dezvoltă lupta poporului 
român şi motivul mitic în creaţia românească de 
operă. 
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Paul STEGARU 
 
Articole, cronici, opinii, studii, eseuri ... muzicale 
 
 
Lucrarea conţine câteva studii detaliate asupra 
activităţii primului nostru critic muzical Nicolae 
Filimon, apoi Gheorghe Dima, dascăl şi animator 
asupra vieţii muzicale de-a lungul vieţii sale; Cronici 
la diferite concerte şi recitaluri. 

 
978-973-635-948-4 

 

Constantin SUCIU 
 Liliana DAFINCA 

 Radu CÂMPEANU 
 Carmen BLENDEA 

 
Introduction to expert 

systems. 
Fuzzy systems 

 
 

978-973-635-889-0 
 

Se prezintă conceptele de 
bază din cadrul siste-
mului expert cu exempli-
ficarea 10,0 atenţie 
acordându-se logicii şi 
sistemelor de control 
Fuzzy. Sunt prezentate 
exemple practice de 
astfel de sisteme de 
control. 

 
Silvia SUMEDREA 

 

Management financiar.  
Teorie şi aplicaţii practice 

 

 

Lucrarea tratează aspecte teoretice şi practice din 
domeniul managementului financiar al firmelor, în 
vederea îmbunătăţirii modalităţilor de conducere a 
acestora. Sunt tratate prioritar aspecte legate de 
modalităţile de obţinere a surselor de finanţare şi 
de folosire eficientă a acestora pentru investiţii şi 
exploatare, pentru maximizarea valorii de piaţă a 
firmei.  

 
978-973-635-903-3 
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Ioan SZAVA 
Ioan CURTU, Vasile VIOFOAIA 

 

Vibraţii mecanice 
 
 

Lucrarea tratează problemele de bază privind 
vibraţiile corpurilor solide, în general, iar cele ale 
autovehiculelor, în particular. Sunt abordate: 
vibraţiile cu un singur, cu două, cu un număr finit, 
respectiv număr infinit de grade de libertate; o serie 
de aspecte specifice analizei componentelor 
autovehiculelor, precum şi vibraţiile neliniare şi 
parametrice.   

 

978-973-598-119-8 

Lucrarea este un studiu 
sociologic asupra elitelor 
loca-le din două comunităţi 
pluri-etnice din România: 
Mier-curea-Ciuc şi Sfântu-
Gheor-ghe. 

 

 
 

978-973-635-880-7 

Codrina ŞANDRU 
 
Comunităţi etnice şi elite 
locale 

 

 
 

978-973-598-039-9 
 

 
Neculae ŞERBĂNOIU 
Maria MUREŞAN, 
Virgil UNGUREANU 
Matilda MIHALCEA 
 
Modular Heat Exchangers. Schimbătoare de căldură 
formate din module 
 

 

Cartea tratează probleme generale de transfer de 
căldură, calculul de proiectare a schimbătoarelor de 
căldură şi determinarea caracteristicilor 
schimbătoarelor de căldură formate din module. 
Lucrarea este bilingvă, engleză/română. 
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Nicolae ŞOFLETEA 
Lucian CURTU 
 

Dendrologie 
 

 

Lucrarea tratează: morfologia, arealul, ecologia şi 
însuşirile biologice ale speciilor lemnoase forestiere. 

978-973-635-885-2   

Ioan ŞONERIU 
 

De la Loara la Meusa. 
Ţinuturi franceze 

 
 

Cartea tratează aspecte 
geografice (condiţii geolo-
gice, configuraţie geomor-
fologică, aşezări omeneşti 
urbane şi rurale etc.), cu 
unele referiri din istoria 
Franţei şi din istoria 
arhitecturii din această 
ţară (stiluri arhitectonice la 
edificiile civile şi religioa-
se), din provinciile Bour-
gogne, Champagne, Arden-
nes.  

 978-973-598-017-7 
 

 

Mirela TÂRNOVEANU 
 

Noţiuni teoretice şi probleme de algebră liniară, 
geometrie analitică şi geometrie diferenţială 

 
 

Această carte reprezintă un ghid practic, care 
cuprinde rezultate teoretice de bază, precum şi 
tipurile de probleme ce apar în cadrul disciplinei: 
Algebră liniară, geometrie analitică şi geometrie 
diferenţială, predată în instituţiile de învăţământ 
superior universitar. 

 
   
  

 
978-973-598-028-3 
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Mirela TARNOVEANU  
 

Îndrumar pentru predarea-învăţarea 
 înmulţirii şi împărţirii 

 
 

Lucrarea conţine exerciţii utile pentru 
învăţarea şi fixarea operaţiei de înmulţire 
putând fi folosită ca un material auxiliar 
manualului de clasa a III-a. 

 
 

978-973-635-967-5 

În lucrare sunt 
prezentate fazele finale 
de evoluţie ale stelelor. 

 
 

Emil TATOMIR 
 

Evoluţia stelelor 

 978-973-635-970-5 
 

 

 

 

Horaţiu TEODORESCU 
 

Fundamentele şi mecanica materialelor compozite 
polimerice 
 
 
Studierea si cercetarea proprietăţilor mecanice şi a 
caracteristicilor unor materiale compozite polimerice. 

978-973-635-878-4 
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Ioan TUNS, Petru MIHAI, Nicolae FLOREA 
 

Beton armat şi precomprimat.  
Partea I: betonul - armătura- conlucrarea 

 
 

Cartea prezintă informaţii tehnice cu privire la 
teoria fizica betonului, fiind structurată pe şase 
capitole şi care se succed într-o ordine logică 
firească urmărind o prezentare graduală a 
fenomenelor dezvoltate în masa betonului proaspăt 
şi în structura celui întărit. 

 

978-973-635-983-5 
  

Ioan TURCU 
 

Metodologia cercetării în 
educaţie fizică şi sport 

 

Cartea constituie un suport 
teoretic şi metodic, practic 
şi aplicativ, vizând ca 
finalitate creşterea eficien-
ţei activităţii de elaborare a 
lucrărilor de licenţă şi care 
duce implicit la iniţierea şi 
perfecţionarea rapidă a 
studenţilor în cercetarea 
ştiinţifică. 

  

978-973-635-883-8 
 

 
Nicolae ŢARAN 

 

Ferăstraie circulare pentru prelucrarea lemnului 
 
 

Lucrarea tratează procesul de prelucrare mecanică 
a lemnului cu ajutorul pânzelor circulare. Se face o 
prezentare detaliată a tuturor tipurilor de 
ferăstraie circulare folosite în industria lemnului. 
Este o lucrare de sinteză structurată pe baza 
informaţiilor existente în literatura de specialitate 
internă şi externă. Este destinată atât studenţilor 
Facultăţii de Industria lemnului cât şi 
specialiştilor din industrie cu pregătire medie şi 
superioară. 

 
 

978-973-598-050-4 
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Ioana VARGA 
Dan MINEA 
Ion PASCU 

 
Patogenia arterosclerozei cerebrale.  

Monografie 
 
 

Înţelegerea mecanismelor implicate în 
aterogeneză face ca astăzi să considerăm această 
afecţiune dincolo de o simplă leziune cu 
acumulare de lipide. 

 
   

978-973-598-073-3 

Prin conţinutul său 
lucrarea se adresează 
specialiştilor din dome-
niul prospectării, trans-
misiilor mecanice şi 
automobilelor, dar este 
utilă atât doctoranzilor 
cât şi studenţilor din 
domeniile tehnice. 

 

Doru VELICU 
Gheorghe MOLDOVEAN 
Radu VELICU 
Cătăţin Cornel GAVRILĂ 
 
Angrenaje hipoide.  
Calcul geometric şi de 
rezistenţă 

  

978-973-635-866-1  
 

 
 

978-973-598-031-3 

 
Maria VIŞA 
Vittorio ZANETTI, Angela PEREIRA 
Miquel A. SANCHO,  Emine ESTURK 
 
Clean water and invaluable asset 
 

Cartea tratează apa ca şi component al mediului 
înconjurător, despre proprietăţile fizice şi chimice ale 
apei, reţele hidrografice din ţările partenere proiectului 
(România, Italia, Spania, Portugalia, Turcia), metode de 
determinare ale compuşilor din apă, despre 
managementul apei şi importanţa ei pentru sănătatea 
oamenilor, pentru industrie şi ca sursă de energie: 
despre poluarea apei şi poluanţi şi metode de tratare a 
apelor uzate. 
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Maria VIŞA 
Vittorio ZANETTI, Angela PEREIRA, 
Miquel A. SANCHO, Emine ESTURK 
 
Glosary on water. Properties and polution 
 
 
Cartea este un glosar de cuvinte din domeniul apei 
(proprietăţi şi importanţă) exprimate în şase  limbi: 
română, engleză, italiană, spaniolă, portugheză, turcă. 
 
 

 
978-973-635-989-7 

 

 
 

S. VLASE 
H. TEODORESCU 

I.GOIA 
A.MODREA 

M.L.SCUTARU 
 

Materiale compozite 

 

Noţiuni elementare în ceea 
ce priveşte materialele 
compozite precum şi câteva 
metode de calcul în ceea ce 
priveşte caracterul aces-
tora. 

  

978-973-635-989-7 
 

 

Marius VOLMER 
 

Applied physics for engineering  
 
 

Lucrarea este un curs de fizica generală, conţinând 
mecanica generala, mecanica analitica, 
termodinamică, electricitate, optică, mecanica 
cuantică şi fizica stării solide. 

 
   

978-973-598-136-5 
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REVISTE ŞI VOLUME ALE DIVERSELOR CONFERINŢE 
 

BIBLIO–BRAŞOV 2007 

 
Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi 

Ştiinţa Informării 
 

Coordonator: 
 

Angela REPANOVICI 

 

 
   

978-973-635-973-7 

CIB 2007 

 
Lucrările celei de-a treia 

sesiuni ştiinţifice 
construcţii-instalaţii 

 
15-16 Noiembrie Braşov, 

România 

 

Editori: 
 

Atanasie TALPOŞI 
Vasile CIOFOAIA 
Vasile UNGUREANU 

  

1843-6617 
 

 

 

Proceedings of the third EUI-NET International 
Worshop 
 
European Models and Best Practices on Practical 
Placement of Students, Rome 14-16 May 2007 
 
Coordonator: 
 
Doru TALABĂ 

 

978-973-635-979-8   
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Jurnal Medical Braşovean 
 

Nr. 1 

 

 
Facultatea de Medicină 
 
Colegiul Medicilor Braşov 

 
1841-0782 

  

Jurnal Medical 
Braşovean 

 
Nr. 2 

 

Facultatea de Medicină 
 

Colegiul Medicilor Braşov 

  
1841-0782 

 

Jurnal Medical Braşovean 
 

Nr. 4 

 
 

Facultatea de Medicină 
 

Colegiul Medicilor Braşov 

 
   

1841-0782 
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LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI   

LEONARDO DA VINCI 
 
 
 
 

Transport and  
Environmental  
Engineering 
 
Edited by: 
 
Corneliu COFARU 

Advanced Road  
Transport Systems 

 
Edited by: 

 
Daniela FLOREA 

 

 
    
978-973-598-065-5    978-973-635-776-3 

Energy and 
Environmental 

Engineering 

 

 

 
Edited by: 
 
Elena 
HELEREA 

Edited by: 

Mihaela V. 
POPESCU

 

 

Techniques of 
Comunication 

      

 978-973-598-065-8  978-973-635-779-4  
 

Efficient use of 
Energy 

 

 

Edited by: 
 
Dan SOREA 

 

   
978-973-635-777-0 
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ICWSE 2007 

 
 

Proceedings of the International Conference 
Wood science and engineering in the third 
 Millennium, June 20-22, 2007 
 
 
Editor: 
  
Mihai ISPAS 

 
1843–2689 

  

Organized by: 
 

Transilvania University of 
Braşov 

 
Economic Engineering 

and Manufacturing 
Systems Department 

 

ICEEMS 2007 

 

Proceedings of the 4th 
International Conference 
on Economic Engineering 
and Manufacturing 
System 

  
1582–0246 

 

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU CALITATEA 

VIEŢII ŞI PERFORMANŢĂ  UMANĂ 
 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu 
participare internaţională 

 
Educaţia fizică şi sportul în slujba calităţii vieţii şi 

a performanţelor umane 
 
 

Coordonatori: 
Dragoş IONESCU-BONDOC 

Elena BALINT 
 

   
978-973-635-891-3 
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