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Nr. Crt. 

 
Titlu 

 
Nr. ex. 

achiziţionate 

1 Differential systems and complex analysis for engineers 1 

2 Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate parţiale. Metode analitice şi numerice. Note de curs şi 
aplicaţii în inginerie 

 
1 

3 Aplicaţii ale metodei elementelor finite în probleme de câmp electromagnetic. Îndrumar de 
laborator şi breviar teoretic 

 
5 

4 Mecanica fluidelor. Note de curs 5 

5 Teoria relativităţii restrânse 5 

6 Arhitectura sistemelor de măsurare numerice 1 

7 Arhitectura sistemelor de calcul. Aplicaţii teoretice şi practice 1 

8 Proiectarea oscilatoarelor moderne cu microunde pentru aplicaţii wireless. Teorie şi optimizare 
(traducere editura Wiley) 

 
1 

9 Aparatura medicală. Note de curs 1 

10 Amplificatoare operaţionale 1 

11 Amplificatoare. Noţiuni de proiectare 1 

12 Introducere în analiza şi proiectarea circuitelor electronice fundamentale. Ediția a II-a completată și 
revizuită 

1 

13 Tehnici de calcul numeric 2 

14 Dispozitive electronice fabricate pe SiC cu aplicații în domeniul senzorilor din medii ostile 1 

15 Filtre active de putere. Metode de reglare în curent 1 

16 Filtre active de putere. Fundamente şi aplicaţii 1 

17 Microunde. Noţiuni fundamentale 1 

18 Materiale magnetice pentru sisteme electromagnetice 1 

19 Metode pentru îmbunătăţirea rezoluţiei în distanţă a senzorilor SAR cu compresia impulsului 1 

20 Semnale şi sisteme - de la teorie la practică 1 

21 Traductoare inductive de proximitate cu oscilatoare sinusoidale 1 

33 Bazele comerţului electronic. O perspectivă tehnologică 1 

23 Fundamente ale arhitecturii microprocesoarelor, ediția a II-a revizuită și adăugită 2 

24 Grafica asistată de calculator 2 

25 Grafuri şi fluxuri în reţele. O abordare teoretică şi aplicaţii practice 1 

26 Iniţiere în Java prin comentarii teoretice si aplicaţii 3 

27 Interacţiune om-calculator. Îndrumar de laborator 1 

28 Oracle 11g Realizarea aplicaţiilor cu baze de date utilizând limbajul Sql Plus 1 

29 Programare logică si programare funcţională. Teorie si aplicaţii 3 

30 Conceptual şi aplicativ în programarea logică şi funcţională 1 

31 Introducere în Python şi Qt 1 

32 Reţele neurale pentru explorarea datelor 3 

33 Contribuţii privind dezvoltarea arhitecturală a sistemelor distribuite de timp real 1 

34 Sisteme digitale 1 

35 Aplicaţii în sisteme digitale 1 

36 Soluţii de extragere a cunoştinţelor din volume mari de date 3 

37 Infrastructuri de securitate pentru servicii electronice în Internet 3 

38 Contribuţii privind îmbunătăţirea sistemelor wireless în case inteligente 1 

39 Tehnologii criptografice pentru protecția datelor în cloud 1 

40 Tehnologia informaţiei şi a comunicării. Aplicaţii Internet 5 

41 Dezvoltare sustenabilă şi durabilă în complexele eco-socio-economico-tehnologice 5 

42 Ghid pentru instalarea centralelor termice care sunt alimentate cu combustibil gazos 4 

43 Îndrumar de laborator pentru mediul de programare LabVIEW 10 

44 Managementul spaţiului aerian. Vol. 1 2 



45 Managementul spaţiului aerian. Vol. 2 2 

46 Îndrumar de laborator pentru motoare cu ardere internă 2 

47 Metoda matricelor de transfer în studiul vibraţiilor liniare 2 

48 Organe de maşini pentru inginerii instalatori 1 

49 Mecanica. Caiet de seminar. Statică şi cinematică 5 

50 Sisteme si echipamente frigorifice. Fundamente, exemple şi aplicaţii 2 

51 Sisteme de valorificare a energiei din resurse recuperabile şi regenerabile. Vol. 1 1 

52 Sisteme de valorificare a energiei din resurse recuperabile şi regenerabile. Vol. 2 1 

 
53 

Utilaje de ridicat, manipulat şi transporturi pentru construcţii, montaj industrial şi căi de comunicaţii 
în transporturi. Elemente de calcul şi tehnologii de lucru, la sfârşitul secolului XX şi începutul 
secolului XXI. Vol. I - III 

 
1 

54 Distribuţia aerului şi controlul temperaturii în mediile spitaliceşti. Ghid ingineresc (trad. lb. engleză) 2 

55 Calculul şi proiectarea maşinilor de construcţii şi pentru lucrări de drumuri. Elemente de calculul 
mecanic al construcţiei la maşini şi utilaje de maşini 

2 

56 Inginerie aeroportuară 2 

57 Expertizarea şi reabilitarea construcţiilor de beton armat şi zidărie. Studii de caz 2 

58 Concasoare utilizate în industria materialelor de construcţii 2 

59 Soluţii alternative pentru realizarea instalaţiilor echipate cu pompe de 4 

60 Caracteristici specifice de confort în clădiri pasive 2 

61 Sisteme de climatizare pentru clădiri multizonale 5 

62 Sisteme de climatizare cu grinzi active şi pasive (trad. lb. engleză) 5 

63 Echipamente şi sisteme termice. Metode de evaluare energetică şi funcţională (culegere de articole) 2 

64 Metode şi materiale pentru depoluarea apelor contaminate cu ioni ai metalelor grele 4 

65 Difuzia şi dispersia poluanţilor 1 

66 Calitatea aerului din interiorul clădirilor rezidenţiale. Ghid. Practici optime pentru proiectarea, 
construcţia, exploatarea şi întreţinerea locuinţelor (trad. lb. engleză) 

4 

67 Advanced Ecology. Monitoring, diagnostics, prognosis. Vol. 2 2 

68 Fiabilitatea echipamentelor din staţiile de epurare a apelor uzate 2 

69 Advanced Ecology. Monitoring, diagnostics, prognosis. Vol. 1 2 

70 Investigarea mediului înconjurător 1 

71 Epurarea convenţională şi avansată a apelor uzate 1 

72 Surse, procese şi produse de poluare. Lucrări de laborator 5 

73 Global climate and sustainable development problems (în l. rusă) 1 

1 Matematici avansate pentru ingineri 1 

2 Analysis of Collaborative Online Conversations using Natural Language Processing 1 

3 Programarea microcontrolerelor PIC18F - de la Proteus la sistemul PICDEM - 1 

4 Modelarea sistemelor dinamice 1 

5 Transformări grafice 1 

6 Răcirea prin radiaţie. Elemente de calcul 1 

7 Sinteza dinamică a sistemelor cu metoda Hamiltonianului 1 

8 Advanced electric circuits. Selected topics 1 

9 Elements of analytical mechanics 1 

10 Analiza numerică. Note de curs 1 

11 Transfer de căldură în tehnologia sistemelor de construcţii (traducere din lb. germană) 1 

12 Bazele managementului 1 

13 Mecanica 1 

14 Sisteme de achiziţii de date 1 

15 Managementul proiectelor 1 

16 Metode numerice cu programare echivalentă în platformele C++, Matlab şi Mathcad 1 

 TOTAL: 174 
 

 


