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Lucrările științifice elaborate și publicate de persoanele custodiate 

(2013 – 2015) 

 

Autorul lucrării Titlul lucrării 

Necula Aurelian 
Exploatarea în subteran a cărbunilor-impactul asupra 

mediului 

Maeruţiu Ovidiu 

Judecata în primă instanţă în procesul civil 

Acţiunea civilă din procesul penal în noua reglementare 

Enea Aurel Evoluţie & Creaţie 

Apostu Sorin 

Controlul calității peștelui, batracienilor și fructelor de 
mare 

Norme de igienă în unitățile de alimentație 

Controlul calității laptelui, produselor lactate și a mierii 

Alimentele si alimentatia de la necesitate la stres 

Ilieși Sabin 

Veniturile publice și controlul financiar de stat 

Biruință în suferință 

Timoce Ilie 
,,Muzica şi tradiţiile – fundamente ale echilibrului 

sufletesc” 

Hosu Andrei Dan Iertarea in Hristos din perspectiva Noului testament 

Batog Severus 
Emanuil 

Ghid bancar pe înţelesul tuturor 

Dezvoltare economică, regionalizare versus globalizare 

Gîrbăcea Dumitru 
Povestiri din infern 

Managementul deşeurilor industriale 
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Managementul deşeurilor de azbest 

Sgîrcitu Titi Faţa nevăzută a deţinutului 

Petrea Iulian Franco Zborul unui suflet gol 

Cloşcă Simion 
Nicolae 

Răspunderea penală privind infracţiunea de trafic şi 
consum ilicit de droguri - teorie şi jurisprudenţă 

Gabriela Ciubotaru Femeia - parte egală a unei societăţi prospere 

Adriana 
Constantinescu 

Implementarea unui sistem informaţional pentru 
urmărirea operativă a costurilor în cadrul industriei uşoare 

Carmen Mihaela 
Negoiţă (coautor) 

Analiza Diagnostic a firmei. Studiu de caz 

Staicovici Andrei 
Marius 

Analiza termoenergetica a unor cicluri avansate cu 
coabsorbant de conditionare a aerului 

Solutii energetice de racire si incalzire 

Vicol Mihai Tiberiu 

Economia factorilor de mediu 

Energia eoliana si mediului 

Bazele economice ale hidroenergetici 

Managementul integrat al deseurilor solide 

Balasescu Maximilian 
Ion 

Liberarea Conditionata, conditii de acordare si efecte 

Criminalitatea organizata sau pluralitatea constituita de 
infractori 

Reabilitarea -  cauza care inlatura consecinta 
condamnarii in reglementarea noului Cod Penal 

Liberarea conditionata reglementarea noului Cod Penal si 
a L 254/2013 

Nastase Adrian Cele doua Romanii 

Oprea Virgiliu Dragos 
Impactul auditului intern asupra activitatilor economico-

financiare a sectorului public 

Bradean Eugen 

Vectorii economici ai Romaniei in urmatorul deceniu 

Istoricul pietelor de capital si rolul acestora in economie 

Vectorii economici ai Romaniei in urmatorii 20 de ani 

Rolul institutiilor financiare internationale in stabilitatea 
economica a unei tari 

Gaureanu Toader 

Energia geotermala. Surse de energie geotermala 

Energia geotermala. Captarea si conversia energiei 
geotermale. 
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Pasat Dan 

Aspecte teoretice si de practica judiciara privind 
infractiunile de coruptie 

Criminalitatea informatica 

Coruptia ca fenomen si infaptuirea justitiei 

Penescu Gheorghe 
Cornel 

Managementul mass-media. Sedinta de redactie in presa 
locala. 

Jurnalismul de investigatie si particularitătile sale in presa 
locala 

Presa online din Arges- pasi timizi spre o presa moderna 

Comunicare in spatiul public. Relatia dintre jurnalisti si 
specialisti in relatiile publice 

Dinamica genurilor presei in jurnalismul romanesc actual 

Teodor Doru 

Problematica proceselor de microprelucrare 

Sisteme microelectromecanice, aplicatii 

Procedee moderne de prelucrare 

Sisteme moderne de fabricatie 

Aspecte privind finisarea la macro si micro 

Popescu Gheorghe Fotbal pentru viitori fotbalisti profesionisti 

Petcu Marius Grigore 
Consolidarea democratiei romanesti prin aplicarea activa 

a miscarii sindicale 

Sorin Rosca 
Stanescu 

Criza financiara a presei scrisa in Romania 

Un sfert de secol de presa postcomunista 

Analiza vietii politice in Romania 

Stoica Mihai 

Ultimii 11 ani. Participarea echipelor romanesti de club in 
competitiile continentale 2004-2015 

Competitia 

FIFA world cup- Brazilia.  Statistici. Analize. Concluzii. 

Uefa Europa League. In cautarea identitatii. 

Niculae Florin 

Globalizarea, abordari teoretice metodologice 

Politica de securitate nationala 

Globalizarea si securitatea mondiala, abordari teoretice 

Securitatea Uniunii Europene in contextul globalizarii 

Baciu Remus Virgil 

O perspectiva juridica asupra crizei datoriilor suverane 

INCOTERMS 2010. Drepturile si obligatiile partilor 

Dreptul si noile provocari globale 

Teste grila. Dreptul afacerilor.Societatile comerciale. 
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Teste grila. Dreptul afacerilor. Societatea civila. Grupurile 
de interes economic. Institutiile financiare nonbancare 

De la legislatia FATCA la Acordul Multilateral privind 
Schimbul de Informatii Financiare 

Teste grila. Teoria contractului 

Nita Marin Protectia juridica a padurilor 

Nicola Teodor 
Bogdan 

Metodele de corelare a notorietatii marcilor cu eficienta 
investitiilor in publicitate si intentia de cumparare a 

produselor comerciale 

Televiziunea si publicul ei 2004-2014.Analiza 
sociodemografica a audientei 

Radiografia audientelor media pentru presa scrisa 2004-
2014 

Barac Viorel 

Comertul exterior de produse chimice al Romaniei in 
prerioada 1970-2010 

Valorificarea superioara a glicerinei 

Trigliceridele sursa de materii prime si energie 

Biogazul - sursă alternativă de energie 

Tamasanu Eugen 

Reducerea pierderilor de caldura 

Transportul fluidelor prin conducte 

Elemente de psihologie inginereasca 

Iova Valentin 
Sufletul in viziunea Sfintilor Parinti 

Credinta, calea spre mantuirea omului contemporan 

Arikan Halil 

Dezvoltarea durabila a Municipiului Bucuresti in contextul 
globalizarii si integrarii europene-  vol I 

Dezvoltarea durabila a Municipiului Bucuresti in contextul 
globalizarii si integrarii europene-vol II 

Transformarile sistemului economic si politic dupa 90 

Zamfirachi Adrian 
Richartt 

Importanta mijloacelor si a metodelor specifice de 
identificare a cadavrelor 

Sofronie Catalin Rolul consilierului juridic in institutiile publice 

Dinca Vasile Mitica Etnia rroma si problemele ei 

Amza Gheorghe 

Proiectarea proceselor ecotehnologice 

Evaluarea proceselor ecotehnologice 

Optimizarea proceselor ecotehnologice 

Redirectionarea in camp ultrasonic 

Placarea in camp ultrasonic 
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Niculae Ioan Bioetanolul, combustibilul viitorului 

Francu Emilian 
Valentin 

Istoriografia Bisericii Catolice in judetul Valcea 

Pirvu Aurel     

Proceduri judiciare în combaterea falsului de monedă şi 
alte valori 

Infractiuni la regimul juridic al vânătorii si protecţiei 
fondului cinegetic 

Iacobov Corneliu 
Privatizarea prin restructurare. Procesul de privatizare in 

Romania 1990-1992. 

Pelengica Eduard 
Valentin 

Reabilitarea conductelor ptin metode NO-DIG(2015) 

Instalarea si montarea conductelor prin metoda NO-
DIG(2015) 

Arhip Radu Octavian 
Constantin 

Serviciile aferente activitatilor de turism intern si 
international ( 2015) 

Turismul factor activ de dezvoltare in Romania  (2015) 

Voicu Benone Ovidiu 

Falsul intelectual in noul Cod Penal 

Clasificarea administrative a persoanelor condamnate in 
raport de periculozitatea conduitei 

Marinescu Andrei Restructurarea companiilor in conditii de incertitudine 

Pop Flavius Adrian 
Rezistenta anticomunista in ROMANIA in perioada 1950-

1962 

Nichitelea Bogdan 
Alexandru 

Discursul politic 

Paltanea Corneliu Medierea conflictelor in relatiile umane 

Gheorghiu Mihnea  
Ioan 

Tehnici de programare in calcul de inalta performanta pe 
arhitecturi de procesare masiv paralele 

Copos Gheorghe 

Alianțe matrimoniale în politica ale principilor romani din 
Ţara Româneasca şi Moldova 

Turismul ca vector de interculturalitate 

Franciza vs. management în industria hotelieră 

Tasnadul medieval 
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Turismul european durabil şi provocările lui 

Nichitelea Bogdan 
Alexandru 

Puterea şi comunicarea politică 

Petcu Cristinel Vasile Managementul şi gestionarea eficienței în IMM-uri 

Popescu Gheorghe 

Consideraţii privind optimizarea strategiei de promovare a 
jocului de fotbal la nivel şcolar 

Abordări teoretice şi practico-metodice ale predării jocului 
de fotbal în centrele de copii şi juniori din perspectivă 

interdisciplinară 

Personalitatea sportivului, condiţie obligatorie pentru 
succesul în sport 

Rădulescu Ștefan 

Multiculturalitatea  reflectată în turism 

Arbitrajul electronic 

Multiculturalitatea  reflectata in turism 

China şi Japonia în economia mondială 

Securitatea naţionala şi internaţională în contextul 
globalizării 

Staicu Dinel 

Reforma bancară şi fiscală 

Creditul social fiscalizat 

Piaţa de capital fiscalizat 

Foreing policy 

Raportul de cauzalitate dintre creditare şi criza 
economico financiară 

Ascensiunea şi prăbuşirea băncilor în contextul 
globalizării 

Noul bon fiscal - etalon 

Barterul fiscal 

Economia fiscala de piata 

Economie si idei fiscale de autodefinire a epocii moderne 

Voiculescu Dan 

Omenirea, încotro? 

Dezvoltarea economica durabilă 

A patra cale 

Efecte de antrenare a investiţiilor străine în economia 
românească 1990-2014 

Economia românească 

Investiţii străine directe -  vector al dezvoltării economice 

Managementul riscului în accesarea şi gestionarea 
fondurilor europene 
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Clasa de mijloc - teoria şi practica antreprenorială 

Consideratii asupra teorii lui Maslow - Participare la 
conferinte nationale si internationale 

Teoria valorii - Participare la conferinte nationale si 
internationale 

Cristea Nicolae 

Lumea loteriilor retrospectiva loteriilor europene şi 
mondiale 

Politici comerciale strategice în ţările dezvoltate 

Particularităţile tranzacțiilor transfrontaliere 

Istoria loteriei în România 

Diaconescu Cristian 
Dan 

Tehnici ştiințifice de realizare  a interviului modern 

Mecanica ruperii materialelor compozite 

Talk-skow-ul 

Ştirea - concept, evoluţie şi modalităţi ştiinţifice de 
realizare 

Televiziunea - Menire sociala, dezvoltare stiintifica si 
comunitara la editura Aius printed 

Guli Stelian Corupţia în reglementarea  legii penale în vigoare 

Ion Marian 

Generarea şi regenerarea resurselor umane ale armatei 
României în contextul globalizării şi integrării în NATO şi 

Uniunea Europeană 

Influența potențialului militar al României asupra calității 
resurselor umane ale armatei 

Strategii, politici și principii pentru modernizarea și 
dezvoltarea resurselor umane ale armatei României 

Mucea Dorinel Mihai 

Psihologia negocierilor comerciale internaţionale - stiluri 
de negociere 

Rolul şi importanţa negocierilor comerciale în realizarea 
unei tranzacţii 

Politici şi mecanisme economice pentru stimularea 
investițiilor strategice la sistemele cogenerare şi 

eficientizare energetică 

Piaţa energiei electrice din România de la un sistem 
etatist centralizat, la un sistem de piață cu reglementări 

care impun reguli noi, adaptate directivelor UE 

Strategii și mecanisme economice pentru creşterea 
rolului României pe piaţa europeană de energie 

regenerabilă (RES) 
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Procedura de parcurs pentru realizarea unui proiect 
eolian 

Privatizarea în domeniul utilităţilor publice 

Maciuca Marin Curriculum şi competente pentru piaţa muncii 

Mencinicopschi 
Gheorghe 

Cereale glutenice şi boala celiaca sau când grâul poate 
să ne îmbolnăvească 

Alimentaţia şi patogeneza bolilor cardiovasculare 

Carenţele nutriţionale şi bolile cronice deficite nutriționale 
induse de medicamente 

Bolile informaţionale. Patogeneza genetico-epigenetică 
biologia - biomedicina informațional cuantică 

Calitatea alimentului o nouă abordare 

Nagy Zsolt 

Un oraş de pe Mureş – drumuri prin timp 

Managementul campaniei electorale 

Uniunea Europeana in era digitala-optiuni si proiecte 

Popa Corneliu 
Ghid de evaluare în caz de expropriere pentru utilitate 

publică 

Ristea Claudiu 
Taxa pe valoarea adăugată în UE – armonizare şi 

diferenţe 

Roza Gilio Giuzepe 

Metode şi indicatori de bază în analiza financiară 

Controverse actuale privind tratamentul fiscal al fuziunii 
prin absorbţie 

Promovarea produselor şi serviciilor bancare şi politica de 
distribuţie a acestora 

Simulescu Claudiu 

Studiul dezvoltării post comuniste a pieţii bursei de valori 
din Varşovia comparativ cu bursa de valori Bucureşti 

BITCOIN moneda viitorului sau un pariu esuat 

Zaharescu Andrei 
Mihai 

Practicum de management în creşterea intensivă ale 
suinelor 

Ciocan Cornel 
Producerea seminţelor de cereale păioase, verigă 

importantă a tehnologiei agricole 
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Rase de taurine specializate pentru producţia de carne 

Ferma mixta - culturi de camp si cresterea tineretului 
taurin la ingrasat 

Managementul productiei de carne la ovine si caprine 

Elemente tehnologice necesare in proiectarea fermelor 
de caprine 

Andronie Traian 
Andrei 

Globalizarea pietelor de capital 

Fluxurile comerciale internationale sub impactul noilor 
configuratii geo politice 

Neagu Tomita Ionut 
Investigarea Stiintifica a Infractiunilor de omor. 

Cercetarea criminalistica a urmelor de sange. 

Seres Ioan Codrut Contractul colectiv de munca aspecte practice 

Rocosanu Dragos 
Paul 

Aspecte teoretice si practice in materia urmaririi silite 
imobiliare 

Stancu Gheorghe 
Incidenta dispozitiilor noului cod civil asupra negocierii si 

incheierii contractului de munca 

Banciu Ciprian 

Drept privat 

Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile 
contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii în noul 

Cod penal 

Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale 
comunităţilor Europene 

Expertize medico-legale pentru persoanele în viaţă 

Klement Cristian 
Retorica şi Persuasiunea socială 

Teoria obligaţiilor profesioniştilor 

Oteleanu Claudiu 

Recondiţionarea hidroagregatelor-prezent şi perspective 

Bătălia pentru resurse 

Energie şi confort 

Maftei Marius Mihai Activitatea de vânzare de la A la Z 

Tartagă Dan 

Tehnologii moderne pentru extracţia şi rafinarea zahărului 
- vol.I 

Tehnologii moderne pentru extracţia şi rafinarea zahărului 
- vol.II 

Bujdoiu Nicolae Justiţia penală pentru minori 
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Răzvan 
Determinarea stării de minoritate în noul Cod Penal 

Validarea şi eficienţa dreptului/The validity and 
effectiveness of law 

Autoritatea legii şi disfuncţii în realizarea dreptului 

Convenţii fiscale internaţionale privind evitarea dublei 
impuneri 

Libertate şi coerciţie în sens juridic 

Beschea Lucian Planificarea financiara personala vol-II- 

Constantin Laurenţiu Principiul non reformation in pejus 

Făcăleaţă Liviu Ilie 

Perspective ale pieţei româneşti de retail în contextul 
Europei 2020 

Orientarea catre client in cadrul firmelor de alimentatie 
publica 

Constantin Gheorghe 

Managerii şi managementul resurselor umane în fotbal 

Descoperire, pregătire şi formare a arbitrilor în fotbal 

Dobre Grigore 

Calitatea vietii si indicatorii ei - importanta motricitatii in 
viata oamenilor 

Particularitatile managementului in domeniul activitatilor 
motrice 

Nicolescu C-tin Evolutia economica a judetului Arges dupa 1989 

Turcin Marius Catalin Procesul bugetar in Romania 

Ciogescu Ovidiu 
Eugen 

Studiul comportarii cablurilor de medie tensiune sub 
actiunea sinergica a solicitarilor electrice, termice si a 

poluarii mediului inconjurator 

Diaconescu Marius 
Bogdan 

Amnistia şi graţierea în dreptul penal românesc 

Participanţii în procesul penal 

Dreptul la apărare şi mijloacele de apărare în procesul 
penal 

Mihailescu Andrei 
Piaţa de consum. Strategii de promovare 

Marketing, concept şi strategie 

Popescu Carmen 
Ioana 

Profitul - indicator al eficienţei economice 

Majorarea capitalului social la societatile comerciale 

Saftoiu Marian 
Cătălin 

Implementarea ideii tale folosind platforma Wordpress 
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Folosirea limbajului HTLM în Webdesign 

Banica Stefan Cătălin 

Contractul administrativ 

Procedura încheierii şi executării contractelor 
administrative 

Contenciosul administrativ 

Anton Olimpiu Aurel Creşterea chinchilelor 

Berghezan Ioan 

Managementul resurselor umane în cadrul sistemului 
judiciar 

Managementul comunicării 

Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 

Polgar Tibor 

Aspecte privind reinserţia socio-profesională a 
persoanelor private de libertate 

Delicvenţă juvenilă 

Ienea Adrian 
Totul despre concedii medicale si alte indemnizații de 

asigurări sociale de sănătate 

Apostu Florin Nicusor 
Analiza managerială comparativă asupra continutului și 
limitelor revizuirii administrative și judiciare a evaluării 

profesionale a magistraților 

Dorday Paul Richard 
Axa conducătoare: conducerea interioară. 
Transcendență. Reabilitarea infractorului. 

Vulcan Dan  Educație juridică 

Bian Silviu 
Impactul migraţiei asupra pieţei forţei de muncă din 

România 

Netoiu Gheorghe 

Finanţarea agriculturii romaneşti înainte şi după aderarea 
Romaniei la Uniunea Europeana 

Evoluţia exploataţilor agricole în România între riscuri şi 
performanţe economice 

Economia agricola a Olteniei  prezent si viitor 

Performante economice in cresterea bovinelor si ovinelor 
in Romania 

Niculaita Iacob Cauzele justificative in dreptul penal romanesc 

Pata Claudiu 
Laurentiu 

Moduri de sesizare  a organelor de urmărire penale 

Mitre Cantemir 
Stefan 

Hidroterapia în recuperarea neuromotorie 

Kinetoterapia în recuperarea respiratorie 
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Praja Dolici Dorin Probele si mijloacele de proba in dreptul penal romanesc 

Cosmeleata Mircea Conceptul de alteritate in spatiul carceral 

Netoiu Titu Alexandru 
Instrumentele de politica tarifara  comunitara 

Rolul banilor în economiile contemporane 

Bazavan Gheorghe 
Utilizarea sondajelor statistice in fundamentarea deciziilor 

manageriale 

Mihai Ion  Rromii din Strehaia - istorie, prezent si viitor 

Anghel Laurenţiu 
Traian 

Răspunderea civilă delictuală 

Tecu Ionut Florin 
Tehnologia clasică privind lucrările solului pentru 

înfiinţarea lucrărilor agricole 

Barham Khalil Sănătate si boală 

Farcus Gheorghe 
Doru 

Armele secolelor XV-XVII din câmpul de lupta in 
panopliile colecţiilor 

Scaleţchi Florentin 

Societatea civilă 

Jertfele uitarii 

Protecţia juridica a drepturilor omului 

Nica Valerian 

Trovanţii, între mit şi realitate 

Comunicarea în instituţiile publice. metode moderne şi 
strategii 

Rebegea Dumitru 

Acţiunea civilă în procesul penal 

Judecătorul de supraveghere a privării de libertate 

Masurile preventive  in procesul penal 

Revizuirea în dreptul procesual penal român 

Voicu Cătălin 

Ordinea publică în statul de drept 

Respectarea dreptului omului în procesul penal 

Securitatea națională concept constituțional și legal 
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Examinarea doctrinei și jurisprudenței privind apărarea 
securității naționale 

Prevenirea actelor de terorism și protecția libertăților 
publice 

Îndreptar de drept constitutional 

Gheorghe Dumitru 

Tactica ascultării suspectului și a inculpatului în lumina 
noilor reglementări procesual penale 

Măsurile preventive prevăzute de noul cod de procedură 
penală 

Investigarea infracțiunilor de dare și luare de mită 

Liberarea condiționată în reglementarea Codului Penal și 
a Legii nr.254/2013 

Popovici Bogdan 

Viziune 2020-oportunităti de bussines în ţările consiliului 
de cooperare al golfului 

Dubai 2020 excepționalismul pieței imobiliare 

Organizarea evenimentelor economice-modele 

Războiul evenimentelor economice 

Finaţarea evenimentelor economice 

Modele internationale de vocation ownership si fractional 
property 

Balan Laurentiu Ionut 

Automobilul solar, soluţie de transport cu energii 
regenerabile, studiul dinamic al automobilului 

Construcția și calculul automobilului, aerodinamica 
acestuia 

Expertiza criminalistică și cercetarea la fața locului-părți 
importante ale instrumentării cauzei penale 

Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de 
circulaţie 

Locic Marius 

Conceptul de nedreptate imobiliara si cel de reparaţie 

Cladirile cu bulina roșie 

Piața imobiliară 

Alexandrescu Ion 
Adrian 

Pastoratiile in zilele noastre 

Măciucă  Marin 

Riscuri și amenințări la adresa securității naționale, 
terorismul internațional de la origini la tendințe 

Dinamica riscului de insecuritate în societatea 
epistemologică 
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Radulescu Ștefan 
Eficiența politicii fiscale a SUA și UE în combaterea 

efectelor crizei economice 

Stoian Albulescu Ion Elemente de optimizare a unor operații de foraj-extracție 

Vasile Mihail Cristian 

Societatea chineză și trăsăturile ei 

China-networking sau guangxî-comportament 
organizational 

China- cultura si structura organizationala 

Leadership intre carisma si jung zi 

Niculae Ioan 

Biodieselul motorina ecologică 

Valorificarea energetică a biomasei 

Orientări moderne în producția vegetală 

Tehnologii moderne de producere și utilizare a alcoolului 
metilic 

Avram Vasile 

Managementul fotbalului - abordare strategică în 
administrarea clubului de fotbal și în planificarea la nivel 

central 

Impactul investițiilor străine directe asupra abilităților 
manageriale din țara gazdă 

Lumea arbitrajului 

Suvaiala Constantin 
Adrian  

Creierul si comunicarea non verbala 

Anton Grigore Concasoare - teorie, proiectare si solutii constructive 

Ionita Mircea Traficul si consumul ilicit de droguri 

Olteanu Alexandru 
Protectia cladirilor rezidentiale si a echipamentelor 

industriale contra descarcarilor electrice atmosferice. 

Puscas Aurica 
Sintaxa limbii române-Noţiuni fundamentale pentru 

învăţământul gimnazial 

Apostu Sorin Controlul calităţii cărnii şi produselor din carne 

Baciu Remus Virgil 
Dreptul afacerilor – Partea Generală – Teste Grilă și 

Spețe 

Dudau Dragos 
Cristinel 

Complexe sportive acvatice 

Baltag Toni Cristian 
Implicatii de drept penal si drept procesual penal in 

materia traficului de droguri 
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Rapirea internationala de copii-abordare teoretica si 
practica din perspectiva Conventiei de la Haga din 25 

octombrie 1980 , a Regulamentului (CE) nr 2201/2003 si 
a Legii nr.369/2004 

Teodorescu 
Gheorghe 

Comunicare, opinii si sondaje 

Spatii, teorii, institutii -fragmentarium de sociologie 
politica 

Migratie sau exod?Europa noilor veniti si provocarile 
economiei sociale 

Lucian Beşceha Planificare financiară personală 

Bujdoiu Nicolae 
Răzvan 

Îndrumar de cunoaştere a mediului penitenciar şi 
probaţiunii 

Nicolae-Sebastian 
SECOȘAN 

Comportamentul organizaţional 

Mediul organizațional și comunicarea 

Paul-Răzvan 
HURBAN 

Turismul balnear 

Solomon Antonie 

Consideraţii privind comerţul exterior al României în a 
doua jumătate a sec. XX 

Principii europene în administraţia publică 

Politica comercială a României ca ţară membră a Uniunii 
Europene 

Vasilescu Nicolae 

Alegerile Europene 

Referendumul European 

Etica parlamentară 

Disciplina electorală 

Pătru Tibi Constantin 

Povestea presei 

Politici şi influenţe în arealul oltenesc… Studiu de 
personalitate al politicianului istoriei recente 

Evoluţie tehnologică şi involuţie deontologică în 
televiziune 

A patra putere şi impactul ei asupra democraţiei din 
România postdecembristă 

Editorialul ultimului sfert de veac. Observare a efectelor 
democraţiei originale în România 

Jurnalismul de investigaţie şi libertatea presei. Mari 
subiecte ale ultimilor 25 de ani în presa craioveană 

Diaconescu Marius 
Bogdan 

Interogatoriul din punct de vedere juridic şi psihologic 
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Combaterea şi sancţionarea faptelor de corupţie 

Firulescu Costel 
Marius 

Calităţile motrice în antrenamentul portarului de fotbal 

Nica Valerian Monografia Oraşului Câmpina 

Lupşa Realini 

Celule Stem în medicina dentară 

Implanturi dentare, versus Lucrări protetice cimentate pe 
dinţi naturali 

Becali George 

Muntele Atos, patria ortodoxiei 

Steaua şi Becali 

Becali și politica. Începuturile 

Iubirea milostivă și mântuitoare 

Becali Parlamentul Europei Și Parlamentul României 

Modrea Alain Florin 

Fiscalitatea - motor de dezvoltare economic  (publicată 
de două ori) 

Decizia - mecanism managerial complex 

Bucică Gabriel 

Legea mozaică în lumina Noului Testament 

Importanța familiei după Legea mozaică 

Costache Viorel 

Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse de incendii de 
mari proporţii în zone greu accesibile cu impact major 

asupra vieţii şi a mediului 

Gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot afecta viaţa 

Securitatea si suveranitatea actorului clasic in relatiile 
internationale 

Pacuraru Marcel 

Turismul şi dezvoltarea durabilă: realități, provocări și 
oportunități 

Turismul durabil. Avantaje economice și necesități 

Atribuțiile legislative ale parlamentului european 

Coman Neculai 

Managementul riscurilor naturale şi tehnologice cu impact 
major asupra vieţii şi facturilor de mediu 

Managementul situaţiilor de urgenţă generate de poluările 
accidentale cu hidrocarburi 
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Mitrea Miron Tudor 

Amintiri… Subiective. Moment de istorie imediată 

Noi nu facem politică! Sindicate 1990-1994 

Becali Victor 
Managementul cluburilor de fotbal, al structurilor afiliate şi 

al organizaţiilor sportive 

Caracota Nicu 

Ghid de gastronomie- specialități culinare  

Ghid de gastronomie 

Băuturi şi arta de a prepara mixuri  reţete inovative 

Echilibrul perfect în bucătărie. Pasiunea pentru dulciuri 

Borcea Cristian 

Am fost preşedintele unui vis Dinamo Bucureşti 

Aspecte din activitatea organizatorică şi de performanţă a 
tinerilor fotbalişti din centrul de copii şi juniori Dinamo 

București 

Zevri Șenol 

Elemente de igienă minimală şi mediul penitenciar 

Comunicare şi manipulare 

Propaganda politică 

Becali Ioan 

Manualul  investitorului în fotbal 

Statutul lucrătorilor de fotbal, prin prisma regulamentelor 
interne şi internaţionale 

Arbitrul și rolul său în fotbal 

Alexandrescu Gabriel 
şi Niculae Gabriel 
Andrei (coautori) 

Terorismul o ameninţare majoră a lumi actuale 

Geopolitica și geostrategie în zona Mării Negre 

Tănase Stelică 
Influenţa mediului penitenciar asupra personalităţii 

delicventului 

Bolchiş Iulian 
Ghid Dezvoltarea ideilor şi clarificarea şanselor 

Internaționalizarea afacerii prin investiții directe 

Alexandrescu Gabriel Atribuțiile legislative ale parlamentului european 

Nicolae Andrei 
Gabriel 

Inundațiile – Situații de urgență cu implicații majore 
pentru populație 

Ditcov Iulian Moștenirea testamentară 
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Cartale C-tin 

Studiul materialelor – nanomateriale pe înțelesul tuturor 

Materiale nanocompozite tendințe actuale 

Szekely Adalbert  
Cornel 

Infractiuni la regimul agriculturii,pomiculturii si 
legumiculturii 

  

Bologa Irina Lucia ILUMINATI - intre adevar si poveste(septembrie 2015 

Ghiţă Georgeta 
Gabriela 

Mijloace speciale de supraveghere sau cercetare. 
Supravegherea tehnică în lumina noului cod de 

procedură penală 

David Maria 
Institutia proprietatii si a dreptului de proprietate in cadrul 

noului Cod civil 

Popovici Marina 
Ioana 

Pietre pretioase colorate 

Varsta Ioana Elena Opinia Publica control social vs. democratie 

Popescu Carmen 
Ioana 

Suprataxarea. Dubla taxare a veniturilor din dividende la 
microîntreprinderi 

Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită 

Evaziunea fiscală 

Mischie Nicolae Godineşti - File de istorie 

Manţog Ionel 
Instrumente legale de catalogare ca nepublice a 

informaţiilor - Condiţii de aplicare a prevederilor art.12 
lit.a şi b din Legea nr.78/2000 

Mihalache Ioan 
Bogdan 

Metode moderne de pregătire a micilor fotbalişti 

Frâncu Emilian 
Valentin 

Consideraţii generale privind statutul profesional al 
jurnalistului 

Cimpoieru Cornel 

Alunecări de teren - Caracterizarea generală privind 
instabilitatea taluzurilor în relaţia cauzalitate - efect. 

Studiu de caz. - Judeţul Gorj 

Soluţii de consolidare a terasamentelor afectate de 
alunecări de teren 

Munteanu Daniel Evaziunea fiscală în domeniul panificaţiei 
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Oprea Virgiliu Dragos Analiza indicatorilor gestiunii financiare. 

Marchis Adrian 
Cristian  

Arestul preventiv în legislaţia românească. 

Raileanu Andrei 
Ghid de identificare si prevenire a fraudelor online 

Limbajul php de la A la Z 

Prisacaru Vasile 
Radu 

Limba Engleza pentru asistenti medicali - English for 
nurses 

Limba Engleza pentru infirmieri - English for cares 

Internet marketing in 10 pasi comunicare si promovare 
online 

Fenechiu Relu 

Itinerarii duhovnicesti in judetul Iasi 

Ingineria avansata solutie strategica pentru o dezvoltare 
durabila a regiunii de nord est 

Mihaila Daniel 
Claudiu 

Reguli de drept aplicabile in comertul international 

Influente climatice asupra schimburilor comerciale 
internationale din America Latina 

Damian Mihai 
Bogdan 

Aspecte privind utilizarea biomasei pentru producerea 
energiei regenerabile 
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