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Procese de frecare și uzură caracteristice unor materiale
compozite cu matrice de polibutilentereftalat
Constantin Georgescu
2012, 108 pagini
ISBN 978-606-8348-53-7

Les processus de frottement et d’usure caracterisant des
materiaux composites a matrice de polyterephtalate de
butylene
Constantin Georgescu
2012, 116 pagini
ISBN 978-606-8348-55-1

Identitatea religioasă în postmodernitatea europeană
Diana Carmen Bălan
(editor: Ion Cordoneanu)
Proiectul publicării unor lucrări de licență sau disertație aparținând absolvenților Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie a
apărut acum câțiva ani, când am conștientizat necesitate de
apune la dispoziția tinerilor cercetători, în formare, a unui spațiu editorial în care
să fie demonstrate competențele de cercetare, însoțite de îndrăzneala formulării
propriilor opinii cristalizate de-a lungul studiilor.
În primul volum al seriei de „Studii și cercetări sociale și umaniste” publicăm
lucrarea Dianei Carmen Bălan despre Identitatea religioasă în postmodernitatea
europeană, susținută în anul 2010 – o lucrare care are în centru preocuparea generală referitoare la compatibilitatea dintre valorile religioase și postmodernitate, dar cu specială deschidere către temele spațiului european și românesc dominat de spiritualitatea ortodoxă. (Cuvântul editorului – Ion Cordoneanu).
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2013, 124 pagini
ISBN 978-606-8348-87-2

Analiza și sinteza circuitelor si sistemelor,
Îndrumar de laborator
Dorel Aiordăchioaie; Anisia Culea Florescu
Lucrarea reprezintă o colecție de lucrări practice, efectuate în
laborator, pentru disciplina „Analiza și sinteza circuitelor și
sistemelor”. Numărul de lucrări corespunde structurii actuale
a disciplinei, cu trei ore de curs, o oră de seminar și o oră de
aplicații practice în laborator.
Lucrarea se adresează studenților din anul II de la programele de stu diu aferente
domniului Inginerie Electronică și Telecomunicații. În egală măsură, lucrarea
poate fi folosită și de studenții de la alte programe de studiu, cum sunt Inginerie
Electrică sau Ingineria Sistemelor.
2014, 56 pagini
ISBN 978-606-696-016-8

Design industrial
Tocariu Liliana
Lucrarea se constituie într-o introducere în universul designului industrial, făcând o trecere în revistă a principalelor aspecte ale acestui domeniu, pornind de la noțiuni generale și cat egorii estetice, trecând prin principiile utilizării economice (și
ergonomice) a materialelor, compoziția de formă și culoare
aplicată proceselor industriale și terminând cu câteva aplicații propuse spre r ezolvare cititorilor, în special studenți și specialiști din domeniu.
2014, 212 pagini
ISBN 978-606-696-018-2
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Instalații de mașini

Mihai Simionov
Această carte se referă la instalațiile de mașini amplasate pe
navele maritime și fluviale, comerciale și militare, cât și la
cele de pe instalațiile off-shore. Lucrarea cuprinde cinci părți,
care prezintă instalațiile auxiliare ale motoarelor Diesel pri ncipale și ale celor auxiliare de pe navă, noțiuni privind lșiniile
de arbori navale, elementele lor componente, etc., centrala electrică a navei, instalațiile de generare a aburului și ele mente de teoria sistemelor.
Lucrarea se adresează studenților de la Facultatea de Arhitectură Navală, și în
mod special celor de la specializarea Sisteme și Echipamente Navale, fiindu-le
utilă în întocmirea proiectelor de licență, precum și inginerilor ca re lucrează în
industria navală.
2014, 494 pagini
ISBN 978-606-696-004-5

Întrebări și răspunsuri pentru autorizare electricieni
Gelu Gurguiatu
Lucrarea de față își propune să vină în sprijinul celor care d oresc să se autorizeze ca electricieni. Aceasta este structurată
pornind de la bibliografia propusă de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei), în vederea
pregătirii teoretice în domeniul instalațiilor electrice.
La realizarea acestei lucrări s-au utilizat problemele propuse de căte ANRE în
cele trei direcții: Electrotehnică, Legislație, Norme tehnice.
2014,230 pagini
ISBN 978-606-696-015-1
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60 de ani de învățământ superior mecanic în Galați
Cătălin Fetecău (coordonator)

Lucrarea reprezintă încununarea unui proiect de realizare a
unei monografii prin recuperarea, reabilitarea și reconsiderarea
imaginii personalităților care și-au lăsat amprenta asupra Facultății de Mecanică. Monografia Facultății de Mecanică repr ezintă o întoarcere în timp, dar și scoaterea la iveală a identității
și coordonatelor esențiale de la formare până în prezent. În același timp, această
lucrare orientează studenții pe calea dreaptă a ingineriei și a respectului față de
valori.
419 pagini
ISBN 978-606-696-007-6

Curs de chirurgie pediatrică
Cristea Corneliu Virgil
Chirurgia pediatrică, ca disciplină, cumulează multe afecțiuni
diferite de cele ale adultului. De aceea, această disciplină este
complexă, destul de greu de cuprins, și include noțiuni medicale de neonatologie, puericultură, pediatrie, etc. Malformațiile
congenitale sunt specifice disciplinei și presupun și cun oștințe de genetică, nou
născutul și sugarul prezentând o patologie specifică, ce trebuie tratată delicat,
ținând seama de vârstă, greutate, stare biologică, dar și de înțelege rea părinților.
Lucrarea se adresează studenților la Medicină și prezintă aspecte specifice ale
acestei ramuri a Chirurgiei.
2012, 205 pagini
ISBN 978-606-8348-37-7

Apariții editoriale 2015

7

Organe de mașini
Vasile Palade, Nicolae Diaconu

Lucrarea se adresează studenților de la Facultatea de Metalurgie și Știința materialelor, precum și studenților secțiilor cu
profil tehnic, proiectanților și inginerilor din exploatare.
Disciplina „Organe de mașini” contribuie la deprinderea viitorului specialist cu metodele inginerești științifice de abordare și soluționare a
problemelor din construcția de mașini, completând deopotrivă cunoștințele d obândite la alte discipline (Rezistența materialelor, Mecanică, Tehnologie etc.).
Ea oferă studenților posibilitatea să ia contact cu munca de pro iectare, devenind
în acest fel o disciplină de bază în studiul construcției de mașini.
2009, 213 pagini
ISBN 978-606-8008-42-2

Three contemporary women writers
within and against the canon
Anca Manea
The present volume intends to perform a comparative and contrastive reading of Possession (Antonia Susan Byatt), The
Golden Notebook (Dora Lessing), and Wide Sargasso Sea
(Jean Rhys), in order to extract the input of their authors to the contemporary
debate on the canon. More often than not, these novelists seem to advocate the
aesthetic superiority of the classic canonical works (unlike other postmodernist
authors) and to promote the importance of opening the canon according to one’s
subjective judgement. The three novels are set out to re-write previous texts snd
to re-visit previous historical eras, raising questins regarding the contemporary
author’s role in connection to their texts, other texts, other authors and their
readership.
2014, 178 pagini
ISBN 978-606-696-001-4
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Programarea sistemelor integrate de producție
Florin Susac, Valentin Tăbăcaru

Lucrarea se adresează studenților de la facultățile de inginerie,
precum și celor care doresc să se inițieze în domeniul model ării proceselor tehnologice de fabricație și programării mașin ilor cu comandă numerică.
Lucrarea este structurată în trei părți. În prima parte se prezintă aspecte teoretice
legate de caracteristicile geometrice ale sculelor, parametrii regimului de așchiere, programarea și pregătirea tehnologiei de prelucrare, precum și metode d e generare în programul Visual Mill. În partea a doua se prezintă comenzile și fun cțiile de operare în sistemul Siemens ale ciclurilor tehnologice de găurire și frezare. Partea a treia prezintă o serie de aplicații rezolvate, cu grad mediu și ridicat
de dificultate, urmărind etapele prezentate în primele două părți ale lucrării.
2015, 298 pagini
ISBN 978-606-696-020-5

Tehnica și tactica jocului de fotbal
Gabriel Marian Manolache
Cartea se adresează, în principal, studenților de la facultățile
de educație fizică și sport, profesorilor de educație fizică (ciclurile primar și gimnazial), specializarea fotbal și antrenor ilor de fotbal.
Fiind un material didactic actualizat, cartea contribuie prin conținutul științific
la pregătirea specialiștilor pentru disciplina FOTBAL, prezentând elemente noi
în tehnica și metodica învățării tehnicii și tacticii jocului de fotbal și elemente de
metodică structurate în exerciții bine eșalonate.
2013, 170 pagini
ISBN 978-606-8348-93-3
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Conceperea și implementarea structurilor de control
pentru sistemele convertor mașină: aplicații

Marian Găiceanu
Volumul este dedicat structurilor de control pentru sistemele
convertor-mașină, plecând de la asimilarea aplicativă a cunoștințelor de bază ale reglării convertoarelor statice de putere, până la studii și analize complexe ale implementării diverselor
metode de comandă în contextul formării sistemului convertor-mașină. Nivelul
avansat al cunoștințelor de specialitate din domeniu face ca lucrarea să se adreseze masteranzilor, doctoranzilor și cercetătorilor din mediul academic și industrial.
2014, 196 pagini
ISBN 978-606-696-012-0

Acționă ri electrice. Aplicații
Marian Găiceanu
Obiectivul major al lucrării este acela de a oferi soluții de pornire și reglare a turației mașinilor electrice moderne din sist emele de acționare electrică, soluții prezentate într -o manieră
didactică și facilă, abundând în exemple prelucrate în cod sursă.
De asemenea, sunt disponibile codurile sursă ale programelor implementate în
acest volum. Autorul permite trecerea de la competența teoretică la cea practică,
prezentând realizarea metodologică a programării cu diverse tipuri de automate
programabile moderne.
Conținutul lucrării este adaptat disciplinei Acționări Electrice de la specializarea
Electronică de putere și acționări electrice și Electromecanică. Problemele de
acționare electrică suscită interesul cadrelor didactice și studenților din domeni ile electric, mecatronic, automaticii, precum și pe cel al cercetătorilor și specialiștilor din domeniile amintite.
2014, 211 pagini
ISBN 978-606-696-013-7
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Pragmatica întrebării
Alina Ganea

Situată într-o perspectivă interacțională asupra limbajului, lucr area propune o descriere pragmatică a enunțului interogativ, cu
scopul de a evidenția aspecte legate de constituirea și funcționarea acestui tip de enunțare. Perspectiva interacțională asupra li mbajului permite descrierea funcționalității enunțului interogativ ca suport lingvistic
în exprimare diverselor categorii de acte de limbaj, considerate în acest studiu ca
unitate minimală a interacțiunii care servește ca mijloc de acțiune asupra lumii.
2014, 314 pagini
ISBN 978-606-696-008-3

La comparaison idiomatique en français
Gabriela Scripnic
Cartea tratează problematica comparațiilor idiomatice din perspectivă semantică și pragmatic-enunțiativă, și oferă o imagine
de ansamblu a acelor expresii a căror analiză minuțioasă atinge
în același timp planul lexical, cel expresiv, cât și planul funcțional, socio-lingvistic. Obiectivul acestei analize este de a oferi o matrice de gândire care să scoată în evidență funcționarea mentalităților care au condus la cre area și perpetuarea acestor unități lingvistice.
2014, 262 pagini
ISBN 978-606-696-009-0

International Conference Environmental Issues in Terms of
Ecology and its Protection - Book of Abstracts
6-7 May 2015, Galati, Romania
Carmen Gasparotti, Leonard Domnișoru,
2015, 34 pagini
ISBN 978-606-696-035-9
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Hematologie la pești
Docan Angelica
Pe lângă oportunitate și actualitate, lucrarea se remarcă printr -o
reală complexitate și bine -venită actualitate. Cuprinsul tratează
pe larg tematica, pornind de la homeostazia sanguină și hematopoieza, continuând cu sistemele celulare sanguine și metodele
de recoltare, conservare și analiză a sângelui și terminând cu rolul indicatorilor
hematologici ca markeri ai stresului, a bunăstării și a stărilor de boală la pești. E ste o carte care depășește cu mult granițele unui manual, completat cu un ghid
practic de metode de laborator și tinde către o cuprindere îndrăzneață de tip m onografic.
2015, 258 pagini
ISBN 978-606-696-014-4

Educație plastică, abilități practice
și didactica acestora - Suport de curs
Manuela Nechita
CD-ROM
ISBN 978-606-696-021-2

Un sfert de secol de învățământ superior economic
la Galați
Monografia Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
Edit Lukacs
2015, 270 pagini
ISBN 978-606-696-034-2
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Interacțiunea echipament-mediu și modelare dinamică
Carmen Nicoleta Debeleac
Cartea poate fi utilizată cu succes în aprofundarea cunoștințelor, atât de către studenții de la ciclul de studii pentru masterat,
cât și de către doctoranzii și post-doctoranzii din domeniul ingineriei mecanice.
Volumul este structurat în două părți: Modelarea dinamică a sistemelor mecanice și Modelarea interacțiunii echipament tehnologic – mediu de lucru, astfel încât prezentarea sistemică și graduală a aspectelor teoretice și practice , precum și
a conceptelor, argumentărilor și exemplificărilor să asigure înțelegerea facilă a
modului de elaborare, implementare și utilizare a aplicațiilor destinate modelării
și simulării computaționale.
2015, 150 pagini
ISBN 978-606-696-022-9

Sinteze de mecanică newtoniană cu aplicații
Vol. I Statica
Carmen Nicoleta Debeleac
Primul volum al lucrării se adresează în principal studenților de
la specializările care au în planul de învățământ disciplina m ecanică, mecanică teoretică, mecanică rațională, sau mecanică tehnică, și are rolul
de a dezvolta abilitățile de înțelegere și interpretare a fenomenelor de repaus ale
corpurilor în spațiu și interacțiunea dintre acestea în condiții de repaus.
250 pagini
ISBN 978-606-696-023-6
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Sinteze de mecanică newtoniană cu aplicații
Vol. II Cinematica
Carmen Nicoleta Debeleac
Volumul doi al Sintezelor de mecanică newtoniană cu aplicații
se adresează în principal studenților de la specializările care au
în planul de învățământ disciplina mecanică, mecanică teoret ică, mecanică rațională, sau mecanică tehnică, și are rolul de a de zvolta abilitățile
de înțelegere și interpretare a fenomenelor de mișcare ale corpurilor în spațiu
fără a ține cont de masa acestora și de forțele aplicate.
194 pagini
ISBN 978-606-696-023-6

Sinteze de mecanică newtoniană cu aplicații
Vol. III Dinamica
Carmen Nicoleta Debeleac
Volumul al treilea al Sintezelor de mecanică newtoniană cu
aplicații se adresează în principal studenților de la specializările
care au în planul de învățământ disciplina mecanică, mecanică
teoretică, mecanică rațională, sau mecan ică tehnică, și are rolul de a dezvolta
abilitățile de înțelegere și interpretare a fenomenelor de mișcare ale corpurilor în
spațiu sub acțiunea forțelor aplicate și interacțiunea dintre acestea în condițiile
de mișcare.
168 pagini
ISBN 978-606-696-023-6
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Utilizarea nămolurilor de epurare

Iticescu C., Georgescu L., Murărescu M.
Prezenta lucrare se adresează specialiștilor implicați în proces ele de colectare, tratare și monitorizare a apelor uzate municipale,
dar și cercetătorilor, studenților și tehnolog ilor responsabili de
integrarea soluțiilor.
Lucrarea prezintă soluții adaptate diferitelor condiții din diferite comunități. Fără
a intra în detalii economic, există referințe concrete la fezabilitatea diferitelor
metode de utilizare a nămolurilor pe care autorii nu le mai consideră demult deșeuri, ci reale materii prime pentru industrie sau agricultură.
2015, 232 pagini
ISBN 978-606-696-031-1

Cultura și Spațiul
Ivan Ivlampie
Ideea urmărită de lucrarea de față este cea a modului de rece ptare de către filosofii români a importanței spațiului în destinul
național și personal. „Pentru Heidegger timpul este decisiv în
maratonul pentru dobândirea autenticității existențiale. Nu este
la fel de important și spațiul, sau poate chiar mai important?! Când Heidegger își
rostea discursul despre timp, națiunea germană era sedusă ideologic de spațiul
vital. În studiul proiectat scoatem în evidență modul cum a fost asimiliat spațiul
cultural românesc de la începuturile modernității și până la intelectualii sfârșitului de secol XX”. (Ivan Ivlampie, Introducere)
2015, 150 pagini
ISBN 978-606-696-028-1

Apariții editoriale 2015

15

Mircea Eliade și tentația universalului

Ion Cordoneanu (editor)
În 2006, în perioada 20-23 septembrie, la București a avut loc
Congresul European de Istorie a Religiilor (CEIR). Evenimentul avea să reflecte efortul de cunoaștere a propriei dimensiuni
religioase, într-o țară în care, vreme de aproape o jumătate de
secol, ideologia totalitară și-a pus amprenta asupra manifestărilor religioase ale
românilor.
În volumul de față au fost cuprinse marte parte dintre expunerile de la acest simpozion filosofic, materializate în texte și studii de mai mare sau mică întindere, refer itoare la personalitatea și opera celui care continuă să ne fie contemporan și față de
care nici un exercițiu de memorie nu este vreodată de prisos – Mircea Eliade.
2015, 104 pagini
ISBN 978-606-696-029-8

Introducere în hidraulica industrială
Scheaua Fănel Dorel
Volumul se referă la componentele de bază utilizare în realizarea
acționărilor hidrostatice din domeniul staționar și mobil, dar fără
a intra în detaliile de particularizare, făcând distincție față de
hidraulica civilă, specifică instalațiilor și construcțiilor hidrotehnice. Lucrarea se adresează studenților de la facultățile tehnice care au în pr ograma analitică discipline ca: Acționări hidraulice ; Unități hidraulice volumice;
Hidraulică industrială; Automatizări hidraulice; Hidraulica mașinilor unelte, de
construcții, agricole etc. Rolul cărții este de a furniza cunoștințele de bază necesare cunoașterii componentelor de acționare hidraulică, a principi ilor de bază ale
acestora și a caracteristicilor specifice.
2015, 444 pagini
ISBN 978-606-9-696-032-8
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Historical regions and euroregions at the lower Danube social-political, economic and cultural interconnections

International Conference, 27th March 2015, Galati, Romania
Scientific Papers
Rarița Mihail
2015, 155 pagini
ISBN 978-606-696-030-4

Inginerie Metabolică. Strategii de optimizare
a metabolismului celular
Aprodu Iuliana
Lucrarea descrie principalele tehnici de investigație folosite în
ingineria metabolică, precum și aplicații ale acestora la bacterii ,
pentru obținerea de metaboliți primari și secundari.
2015, 165 pagini
ISBN 978-606-696-038-0

Managementul riscului de mediu
Maria Vlad, Tamara Radu, Marius Bodor, Gelu Movileanu
Lucrarea constituie o bază de studiu pentru studenții care se
pregătesc în ingineria mediului, dar și un ghid eficient pentru
specialiștii și managerii care trebuie să ia decizii privind riscur ile de mediu ale organizației din care fac parte. Cartea îmbină
principiile și funcțiile managementului cu tehnicile de evaluare a riscului de mediu și argumentează aplicarea acestora la ni velul fiecărei organizații cu impact
semnificativ de mediu.
2015, 316 pagini
ISBN 978-606-696-027-4
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II.

Periodice

Public Administration & Regional studies, no. 2/2014
Violeta Pușcașu
104 pagini
ISSN 2065-1759

All about food - Euro Aliment 2015
Petru A., Lorena D., Oana C.
200 pagini
ISSN 1843-5114

Limba noastră - Anul I, Nr.1, 2015
Ionel Apostolatu
45 pagini
ISSN 2393-3003

Translation Studies, vol. 13
Stan Steluța
100 pagini
ISSN 2065-3514
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Translation Studies, vol. 14
Corina Dobrotă
96 pagini
ISSN 2065-3514

Translation Studies, vol. 15
Elena Croitoru
102 pagini
ISSN 2065-3514

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Welding equipament and technology, vol. 25, fascicle XII,
2014
40 pagini
ISSN 1221-4639

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Mechanical Engineering, vol. 2, 2014
53 pagini
ISSN 1224-5615

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Medicină, Fascicula XVII nr. 2, 2014
126 pagini
ISSN 1583-2074
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**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Construcții Navale, Fascicula XI, 2014
110 pagini
ISSN 1221-4620

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Mélanges francophones, Fascicula XXIII, vol. VIII, no. 11
325 pagini
ISSN 1843-8539

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Matematics, physics, theoretical mechanics, Fascicula II, 2014
176 pagini
ISSN 2067-2071

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Food Technology. Fascicle VI, vol. 38, issue 1, August 2014.
118 pagini
ISSN 1843-5157

**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Food Technology, vol 38, issue 2, decembrie 2014
106 pagini
ISSN 1843-5157
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**** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Food Technology Fascicula VI, vol 39, 2015.
Ed.-in-chief Iuliana Aprodu
110 pagini
ISSN 1843-5157

Book of Abstracts - ICSTCC 2015
Caraman S., Barbu M., Solea R.
128 pagini
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III. Teze de doctorat și lucrări conexe

Analiza performanței procesului de compactare dinamică
prin vibrații pentru structuri rutiere
BEJAN, Sergiu
teză de doctorat /
drd. ing. Sergiu Bejan; cond. st. prof. univ. dr. ing. Polidor Paul Bratu Galați 2015 - 118 p.; 29 cm.

Contribuții la realizarea unui subsistem al cunoștințelor
asupra tehnicilor și strategiilor pedagogice într -un sistem de
instruire asistată de calculator
BULGARU, Diana
teză de doctorat /
drd. Diana Bulgaru (Ștefănescu); cond. șt. prof. univ. dr. ing. Luminița Dumitriu - Galați 2015
- XX, 166 p., [72] p.; 30 cm.

Analiza impactului economiei bazate pe cunoștințe asupra
performanței organizaționale
CUȘU, Dorinela
teză de doctorat /
drd. Dorinela Cușu (Nancu); cond. șt. prof. univ. dr. Daniela Ancuța Șarpe
- Galați 2015 - 206 p.; 29 cm.

Cercetări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor
de acţionare electrică
DACHE, Cristinel Radu
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teză de doctorat /

drd. Cristinel Radu Dache; cond. şt. prof. univ. dr. ing. Emil Mina Roşu - Galaţi, 2015 - xi,
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