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Istorie, spiritualitate, cultură: dialog și interactivitate
Mihail Rarița , Ivan Ivlampie (editori)
Conferință Națională 22 -23 Aprilie 2016. Lucrări științifice
2016, 238 pagini
ISBN 978-606-696-067-0

Îndrumar de practică tehnologică în industria cărnii
Cristian Dima, Petru Alexe
Această carte s-a născut dintr-o necesitate evidentă a studenț ilor Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” Galați, studenți care efectue ază practica de specialitate în stația pilot de Tehnologia Cărnii.
2016, 194 pagini
ISBN 978-606-696-053-3

Kinesiologie – teste grilă
George Mocanu
2016, CD-ROM
ISBN 978-606-696-066-3

Teoria educației fizice și sportului, culegere de teste grilă
George Mocanu
2016, CD-ROM
ISBN 978-606-696-065-6
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Kinesiologie – teste grilă
George Mocanu
2017, CD-ROM
ISBN 978-606-696-073-1

Microsoft Word de la simplu la complex
Gianina Mihai
Lucrarea de față tratează aspecte preponderent practice pr ivind realizarea de documente cu cea mai populară și utilizată
aplicație pentru procesarea de texte, aplicația Microsoft Word
din pachetul Microsoft Office. În lucrare sunt abordate aspecte de la cele mai simple, până la cele mai complexe legate de
crearea documentelor în Microsoft Word. Lucrarea se adresează în primul rând
studenților Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați, dar și oricărei persoane care dorește să util izeze aplicația Microsoft Word pentru realizarea, în timp cât mai scurt, a unor
documente cu aspect profesional.
2016, 175 pagini
ISBN 978-606-696-072-4

Sistem computerizat pentru învățare – corectare
și evaluare la preluarea de jos cu două mâini: volei
Carmen Pârvu
Problematica pregătirii prin utilizarea aparatelor ajutătoare,
în jocul de volei, se regăsește vag dezbătută în literatura de
specialitate. În dorința de a găsi soluții de optimizare a îns ușirii tehnicii într-un timp scurt și cu maximum de randament,
în lucrare este prezentat un sistem computerizat ce analizează structura mișcăr ilor componente, și care influențează pozitiv nivelul pregătirii juniori lor prin îmbunătățirea indicilor calitativi și cantitativi, începând cu etapa de probă.
2016, 124 pagini

Apariții editoriale 2017

5

ISBN 978-606-696-063-2

Tragedia și comedia în Grecia Antică:
istoric, analize, opere fundamentale
Corneliu Dumitriu
Cercetarea teatrului antic grec, cu cele două genuri ale sale,
tragedia și comedia, constituie punctul de plecare către înțel egerea istoriei teatrului universal. În acest spațiu de timp, istoric și cultural, se află depozitate semnificații de profunzime
privind apariția teatrului, înțelegerile teoretice ale lui Aristotel despre tragedie,
noțiunile fundamentale despre mimesis și catharsis și opera dramatică a unor
mari autori dramatici, precum Eschil, Sofocle, Euripide și Aristofan.
2016, 606 pagini
ISBN 978-606-696-068-7

Stat, biserică și societate în spațiul românesc
extracarpatic:
Discursuri moral-creștine sec. XVII-XVIII
Carmen Alexandrache
Lucrarea prezintă unele aspecte ale vieții religioase românești,
încadrate în contextul european, politic, cultural și spiritual al
secolelor XVII-XVIII. Sunt aspecte care reflectă domeniul
imaginarului exprimabil prin convingeri, dezbateri și atitudini, nu și prin practici
colective și individuale. Lucrarea conduce la convingerea că în spațiul românesc
religia nu se putea desprinde de viața soci etății și să devină o chestiune pur ind ividuală; religia a rămas pe mai departe o parte a „cadrului mental” al societății
românești, dar și o practică a moralei cu caracter religios.
2016, 286 pagini
ISBN 978-606-696-064-9
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Practică pedagogică în învățământul liceal, postliceal și
universitar: repere metodologice și instrumente didactice
Carmen Alexandrache
Lucrarea constituie o abordare a practicii pedagogice din perspectiva învățării permanente, principiu care se referă, printre
altele, la capacitatea educabilului de a-și extinde și adânci
cunoașterea cu efort propriu. Este vorba de o cunoaștere (auto)controlată și (auto)dirijată, condiționată în acest fel de reflectarea consecventă
și obiectivă asupra propriei persoane, a rezultatelor obținute și a mo dului în care
a obținut aceste rezultate.
2016, 204 pagini
ISBN 978-606-695-052-6

Prelucrarea statistică și informațională a semnalelor
Dorel Aiordăchioaie, Anisia Culea-Florescu
Lucrarea se adresează studenților din domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații, și poate fi folosită, în egală măsură,
de studenții din domeniile Ingineria Sistemelor, Inginerie Ele ctrică, precum și Calculatoare și Tehnologia Informației, de la
toate nivelurile de studii – licență, master și doctorat. Obiectivul lucrării este prezentarea aspectelor de bază de modelare și prelucrare statistică și informațională a
semnalelor mai des întâlnite în sistemele de comunicații electronice.
2016, 234 pagini
ISBN 978-606-696-070-0
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Studiul faunei de coreoide (Insecta, Heteroptera,
Coreoidea) din sectorul inferior al bazinului râului Siret și
zona munților Măcin
Cecilia Șerban

Subordinul Hemenoptera include aproximativ 40.000 de specii aparținând unui număr de 6 mari infraordine și 50 de fam ilii, din care peste 1.000 trăiesc în România. Sunt specii comune, cunoscute sub numele de ploșnițe, larg răspândite în biotopurile acvatice
și terestre. Necesitatea cunoașterii lor cât mai exacte, atât din punct de vedere
faunistic, cât și din punct de vedere al biologiei speciilor și al preferințelor lor
ecologice este foarte importantă, deoarece multe dintre heteropterele terestre
sunt fie dăunători ai plantelor cultivate, fie insecte entomofage cu rol deosebit în
economia naturii și în combaterea biologică.
2017, 206 pagini
ISBN 978-606-696-074-8

Managementul eficient al instalațiilor
de tratare a apelor uzate
Ciprian Vlad
Epurarea apelor uzate a devenit o necesitate într-o lume extrem de populată și industrializată, fiecare producător trebuind
să-și îmbunătățească procesele de tratare cu resp onsabilitate.
Creșterea eficienței acestor procese a fost făcută în două moduri: tehnologic și prin utilizarea unor metode de control automat. În condițiile
în care tehnologia proceselor de tratare a apelor uzate a devenit suficient de matură, utilizarea metodelor de control reprezintă o adevărată provocare pentru
comunitatea științifică.
2017, 106 pagini
ISBN 978-606-696-077-9
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Sisteme eoliene și minihidro
Ciprian Vlad

Problemele de epuizare a surselor clasice de producere a
energiei electrice, dar și impunerea prin legislație și directive
atât la nivel național, cât și internațional au determinat dezvoltarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile în
energie electrică. Noțiunile abordate în această lucrare sunt
dedicate, în primul rând, studenți lor din domeniul electric din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Ingin erie Electrică și Electronică, programul de studii Utilizarea eficientă a energiei și
surse regenerabile, precum și cercetătorilor și specialiștilor din domeniul industrial.
2017, 125 pagini
ISBN 978-606-696-078-6

Managementul resurselor umane –
Studii de caz: asigurare, dezvoltare, motivare și menținere
Angela-Eliza Micu
Cartea reprezintă un instrument de lucru util pentru profesioniștii din domeniul managementului resurselor umane, prin
sintetizarea și punctarea unor aspecte cheie ale acestui domeniu, precum și prin prezentarea unor informații cât mai rel evante și cu aplicabilitate în activitatea zilnică a potențialilor beneficiari.

2017, 102 pagini
ISBN 978-606-696-081-6
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Valorificarea materialelor
din deșeuril e de telefoane mobile
Anișoara Ciocan

Pentru a atinge obiectivul de reciclare impus prin directiva
europeană referitoare la deșeuri de echipamente electrice și
electronice din tehnologia informației și telecomunicații, la
care trebuie să se adauge și recuperarea suplimentară de energie, ar fi insuficientă chiar și reciclarea tuturor metalelor. Pentru îndeplinirea
acestui obiectiv ar fi necesar să se recicleze dintr-un telefon mobil și fracți unea
de materiale plastice și ceramice. Lucrarea prezintă diverse metode de optimizare a acestor procese și procedee de recuperare și reciclare a materialelor r efolosibile din echipamentele IT &C.
2017, 263 pagini
ISBN 978-606-696-076-2

Trasee stilistice în muzica de cameră balcanică
Piro Gaqi
Datorită faptului că multe popoare s-au intersectat sau au coabitat în acest ținut, în ziua de azi întâlnim o diversitate lingvistică, religioasă, culturală, etnică și în același timp găsim
similitudini impresionante care ne îndrumă spre concluzia că
există două procese foarte importante, fundamentale în înțelegerea istoriei acestei regiuni: procesul de conservare și procesul de asimilare.
Toate aceste evenimente și întâmplări produse în Europa de Sud -Est au avut un
impact indiscutabil și asupra muzicii, ca re la rândul ei a fost o oglindă a schimbărilor sufletești și un mod intim și firesc de exprimare a sentimentelor. Această
carte încearcă să deschidă o fereastră asupra muzicii de cameră a acestei regiuni
și mai ales să fie o sursă de inspirație pentru generațiile de instrumentiști care
vor descoperi aceste pietre prețioase balcanice.
2017, 172 pagini
ISBN 978-606-696-082-3
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Utilaje de proces: morărit-panificație

Nicolae Diaconu, Dumitru Panțuru, Iulian Gabriel Bârsan,
Voicu Giurcă
Lucrarea constituie o continuare a volumului Calculul și construcția utilajelor din industria morăritului , apărut la Editura
Tehnică București 1997, și tratează principalele probleme co nstructive și de calcul ale celor mai importante utilaje de proces din industria de
panificație . Structurată sistematic în patru capitole, lucrarea se adresează studenților din anii terminali care au în programul de studiu disciplina Utilaje de proces cu specificul industriei alimentare.
2016, 236 pagini
ISBN 978-606-696-071-7

In memoriam: șapte ani de la despărțirea de
profesorul Ioan Brezeanu
(27 februarie 1916 – 26 septembrie 2010)
(broșură comemorativă)
Corneliu Dumitriu
2017, 60 pagini

Programarea sistemelor integrate de producție: tehnologii
de strunjire pe EMCO Turn 55 CNC
Valentin Tăbăcaru
Lucrarea se adresează studenților de la facultățile de inginerie,
precum și celor care doresc să se inițieze în domeniul model ării proceselor de fabricație și programării mașinilor cu c omandă numerică. Lucrarea este structurată în trei părți. În
prima parte se prezintă aspecte teoretice legate de caracteristicile geometrice ale
pieselor, parametrii regimului de așchiere, programarea și pregătirea tehnologiei
de prelucrare, precum și metode generare în programul Visual Mill. În partea a
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doua se prezintă comenzile și funcțiile de operare ale sistemului CNC
SINUMERIC 840D produs de firma Siemens, precum și tehnicile de programare
a 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.
2017, 220 pagini
ISBN 978-606-696-079-3

Ugal Invent – Salonul Inovării și cercetării
Cătălin Fetecău (editor)
UGAL INVENT este primul eveniment care sprijină inovarea
la nivel național și internațional promovat de Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați și partenerii acesteia. Salonul a
fost imaginat ca o sărbătoare a gândirii și imaginației creative
care facilitează realizarea conexiunilor între oameni cu idei
inovative, potențiali beneficiari, dar și tineri elevi sau studenți care pot începe să
descifreze tainele drumului către creativitate și ingeniozitate .
2017, 120 pagini
ISBN 978-606-696-091-5

Stagiu de practică în turismul montan
George Mocanu
2017, CD-ROM
ISBN 978-606-696-075-5

Workshop Național – creșterea relevanței
în învățământul universitar tehnic în relație cu dezvoltarea
industrială regională
Carmen Penelopi Papadau (editor)
2017, 36 pagini
ISBN 978-606-696-098-4
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Sisteme de acționare pentru dezvoltarea
calităților motrice în educația fizică și sportivă școlară
George Mocanu
2017, CD-ROM
ISBN 978-606-696-095-3

Didactica educației fizice și sportive școlare
– culegere de teste grilă
George Mocanu
2017, CD-ROM
ISBN 978-606-696-080-9

II.
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Periodice

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Food Technology, Volume 40, Issue 2 - December, 2016
142 pagini
ISSN 1843-5157

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Food Technology, volume 41, Issue 1, August 2017
148 pagini
ISSN 1843-5157

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Construcții Navale , Fascicula XI, 2016
176 pagini
ISSN 1221-4620

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Metallurgy and Materials Science, June, no. 2, 2016
66 pagini
ISSN 1453-083X

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Metallurgy and materials science, september, no. 3, 2016
62 pagini
ISSN 1453-083X
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*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Metallurgy and materials science, december, no. 4, 2016
66 pagini
ISSN 1453-083X

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Fascicula XVII, Medicine no. 1, 2016
126 pagini
ISSN 1583-2074

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Fascicula XVII, Medicine no. 2, 2016
124 pagini
ISSN 1583-2074

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Matematics, physics, theoretical mechanics, Fascicle II, no.
1, 2016
148 pagini
ISSN 2067-2071

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Matematics, physics, theoretical mechanics, Fascicle II, No. 2,
2016
140 pagini
ISSN 2067-4566
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*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Inginerie mecanică, nr. 1, 2016
36 pagini
ISSN 1224-5615

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati,
Inginerie mecanică, nr. 2, 2016
40 pagini
ISSN 1224-5615

*** The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati.
Technologies in machine building, fascicle V, 2016
60 pagini
ISSN 1221-083X

*** Buletinul Sesiunii de comunicări ale cercurilor științifice
studențești Galați , 2013
52 pagini
ISSN 2068-6277

*** Buletinul Sesiunii de comunicări ale cercurilor știi nțifice
studențești Galați , 2014
84 pagini
ISSN 2068-6277
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*** Discursul specializat. Teorie și practică, nr. 6, 2014
142 pagini
ISSN 1843-8423

*** SCSS MED UGAL. Lucrările sesiunii de
comunicări științifice studențești, nr. 2, Mai, 2017
140 pagini
ISSN 2501-7594

*** Euro-Aliment, Book of Abstracts, September 7-8, 2017
158 pagini
ISSN 1843-5114

*** Public Administration and Regional
Studies,
No. 1 (17), 2016
232 pagini
ISSN 2065-1759

*** Cross-Border Journal for International Studies, Nr. 1,
2017
140 pagini
ISSN 2537-3676

*** Revista Școala Gimnazială Nr. 22, Nr. IV, 2016
16 pagini
ISSN 1224-5615
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III. Teze de doctorat și lucrări conexe

Studii privind proprietăților sistemelor
epoxidice modificate cu nano-ferite
MUNTENIȚĂ, Cristian
teză de doctorat
Materialele compozite sunt, probabil, cea mai bună dovadă a creativității
umane, fiind proiectabile de la dispunerea și distribuirea fazelor în spațiu,
până la proprietățile finale. Chiar dacă pr oprietățile materialelor clasice sunt cunoscute de mult
timp, nu au existat posibilitățile tehnice de control atât în ceea ce privește producerea, cât și în
ceea ce privește testarea. În ultimii ani au apărut din ce în ce mai multe tehnici de formare și, ca
o consecință, din ce în ce mai multe recomandări standard de testare a acestor materiale.
106 pagini

Contribuții la acționarea electrică a liniilor
de fabricație flexibilă și a roboților integrați
FILIPESCU, Adriana
teză de doctorat
Până acum industria bazată pe tehnologia de producție era deservită de
roboți care, în general, aveau poziții fixe și îndeplineau sarcini de manip ulare. În ultimul timp, această industrie a intrat într-un proces de evoluție datorat progresului
tehnologic. În prezent, evoluția în cauză a intrat într-o nouă etapă, caracterizată de sisteme de
fabricație flexibilă, complet automatizate și conduse în regim distribuit și supervizat.
162 pagini

Cercetări privind utilizarea generatoarelor sonice
pentru extracția substanțelor pe riculoase
din ape și lichide tehnologice uzate
MATEI, Nicoleta
teză de doctorat
Dezvoltarea industriei și utilizarea a tot mai mulți complecși toxici, face necesară implementarea de tehnologii de epurare eficiente, astfel încât sa nu fie sporit riscul de degradare a calității apei cauzată de evacuarea apelor și lichidelor tehnologice uzate. Tehnologiile de
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epurare a apelor uzate sunt utile atât pentru asigurarea caracteristicilor necesare deversării în emisari, cât și în vederea reutilizării acestora pentru a putea fi protejate resursele naturale de apă.
218 pagini

Studiul proprietăților sistemelor epoxidice
modificate cu solvenți organici
MIHU, Georgel
teză de doctorat
Scopul acestui studiu constă în formarea de noi materiale compozite modificate cu solvenți organici care să aibă proprietăți multifuncționale. Astfel ne
dorim să formăm materiale compozite cu proprietăți electrice îmbunătățite dar fără să afe cteze
proprietățile mecanice ale acestora. Spre deosebire de materialele tradiționale, materialele compozitele sunt create astfel încât, prin proprietățile lor, să se poată adapta exigențelor de utilizare.
122 pagini

Contribuții la conducerea optimală a proceselor
utilizând algoritmi metaeuristici
ȘERBENCU, Adrian Emanoil
teză de doctorat
Tema prezentei lucrări pleacă, pe de o parte, de la constatarea că problemele de control optimal degajate din teoria sistemelor dinamice și impuse de
practica inginerească sunt probleme dificile - în sensul complexității calculatorii - iar, pe de
altă parte, metodele metaeuristice dezvoltate de optimizările din "computer science" sunt concepute tocmai pentru a "sparge" complexitatea problemelor dificile.
154 pagini

Studii asupra unor compuși flavonoidici
prin metode spectrale și chemometrice
PĂDURARU, Nicoleta
teză de doctorat
Dezvoltarea și obținerea atât a flavonoidelor naturale cât și a celor de sinteză a devenit o preocupare din ce în ce mai intensă. Un motiv în plus pentru obținerea și investigarea unor astfel de substanțe este eficiența lor în prevenirea și tratarea
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a numeroase afecțiuni printre care cel mai important este cancerul.
Obiectivele generale ale acestui studiu au fost de a însuși și de a aprofunda noțiuni teoretice și
practice privind metodele analitice și computaționale utilizate în studiul co mpușilor
flavonoidici.
122 pagini

Filme subțiri și nanostructuri funcționale
obținute din soluție la temperaturi scăzute
ALEXA, Alexandru
teză de doctorat
Obiectivul general al studiilor întreprinse în aceasta teză a fost obținerea la
temperaturi scăzute a unor materiale nanostructurate semiconductoare funcționale cu morfologii și proprietăți electrice și optice adecvate implementării în dispozitive pentru electronică
transparentă și/sau flexibilă, senzori și alte aplica ții cerute de piață. S-a urmărit, de asemenea,
utilizarea unor metode de sinteză "verzi".
180 pagini

Studii și cercetări pentru fundamentarea și asigurarea
exploatării durabile a populațiilor de scrumbie de Dunăre
(Alosa Immaculata, Bennett, 1835)
din Sectorul Românesc al Mării Negre
ȚIGANOV, George
teză de doctorat
Managementul pescăriei se bazează pe cunoştinţele şi competenţele specialiștilor ce activează
în domeniul de bioeconomie a apelor. Pentru o evaluare cât mai complexă și completă a val orii tuturor componentelor pescăriei, din punct de vedere al diversităţii şi calităţii stocurilor şi
al ratei de regenerare a bioresurselor, respectiv pentru a pune bazele unui management eficient şi responsabil, sunt necesare date bine fundamentate din punct de vedere ştiinţific.
180 pagini
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Stări de solicitare ce apar în structurile
neconvenționale ale navelor cu dublu înveliș
PRESURĂ, Adrian
teză de doctorat

Ținând cont de interesul din ce în ce mai mare pentru prevenirea poluării
mediului și siguranţa oamenilor şi a mijloacelor de transport, s-a dezvoltat
cercetarea comportării structurilor navale în situaţia unui accident (coliziunea cu altă nava,
eşuarea etc.), fiind necesar un progres rapid în această direcție.
Astfel, a apărut ideea dezvoltării unor structuri noi, neconvenţionale care să răspundă noilor
cerinţe impuse de Regulile din domeniul construcţiilor navale legate de siguranţă şi poluare,
dar să aducă şi un beneficiu economic pentru piaţa transporturilor navale.
184 pagini

Traducerea limbajului diplomatic.
Proceduri, dificultăți și erori
DUMITRU, Raluca-Maria
teză de doctorat
Lucrarea de față își propune să identifice unele proceduri folosite și dif icultăți întâlnite în tr aducerea limbajului diplomatic, precum și tipurile de erori
care pot apărea în procesul traducerii. Diplomația este unul dintre cele mai vechi domenii de
activitate care necesită serviciile traducătorilor și interpreților. În zilele noastre, deși engleza
este, în mare măsură, lingua franca a diplomației, traducerile rămân necesare sau, potrivit unor
surse, sunt tot mai necesare, în special ca urmare a creșterii exponențiale a frecvenței schimburilor diplomatice. Date fiind complexitatea și gradul de dificultate ridicat al domeniului,
traducătorii care lucrează în diplomație pot întâlni o serie de dificultăți care uneori sunt greu
de depășit.
318 pagini

Caracterizarea tulpinilor de Staphylococcus aureus
meticilino-rezistente izolate din produsele alimentare
ONICIUC, Elena-Alexandra
teză de doctorat
În prezenta teză se discută recentele descoperiri din literatura de specialitate
cu privire la evoluția diferitelor tulpini de MRSA. Abordarea a avut ca scop
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investigarea prezenței MRSA în alimente confiscate de la diferiți călători care intră în Uni unea
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Consumatorii şi-au schimbat parţial modul de alegere a alimentelor. Pe lângă criteriul senzorial, care predomină, a apărut alegerea alimentelor după
influenţa asupra sănătăţii, după modul cum optimizează performanţele organismului şi reduc sau întârzie riscul de instalare a bolilor. Creşterea interesului pentru alimente ce influenţează benefic starea de sănătate şi de bine se datorează unei mai bune educaţii în
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domeniul nutriţiei, unei griji mai mari acordate stării de sănătate obţinută prin dietă şi numărului
mai mare de persoane cu anumite afecţiuni ce optează şi pentru această cale de tratare dar şi
prin creşterea costurilor de asistenţă medicală, creşterea constantă a speranţei de viaţă şi dorinţa
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