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Lista publicaţiilor din colecţiile BCU Lucian Blaga   

selectate în cadrul expoziţiei 

Cărţile ne vorbesc despre natură 
 

 DENUMIRE PUBLICAŢIE  

1.  Természet és technika a gyermekkorban - Levegő és víz   

2.  Metode şi instalaţii de neutralizare a poluanţilor atmosferici acizi  

3.  Falimentarea naturii  

4.  Priveşte înapoi cu mânie... priveşte înainte cu spaimă  

5.  Metode pentru depoluarea mediului subteran  

6.  Tehnologii pentru protecţia mediului  

7.  Analiza calităţii apelor  

8.  Biotehnologii pentru protecţia mediului  

9.  Formarea atitudinii active faţă de realitatea şi protecţia mediului înconjurător în 
procesul 

 

10.  Protecţia mediului în depozitarea, transportul şi distribuţia gazelor naturale  

11.  Dezvoltare economică şi ecologie  

12.  CDŞ - învăţare în societatea cunoaşterii  

13.  Ecologia şi protecţia mediului  

14.  Atmosfera şi calitatea aerului  

15.  Igiena animalelor şi protecţia mediului  

16.  Minerale şi roci  

17.  Protecţia mediului marin împotriva poluării cu hidrocarburi  

18.  Studii de ecologie şi de protecţia mediului  

19.  Ecologie  

20.  Suport de curs  

21.  Tehnologie chimică organică  

22.  Legislaţia mediului  

23.  Educaţia ecologică, educaţia environmentală  

24.  Lucrările simpozionului "Agricultura modernă, dezvoltarea durabilă, protecţia 
mediului” 

 

25.  Tehnici de achiziţie, monitorizare şi diagnoză a calităţii mediului  

26.  Mijloace juridice de drept civil privind protecţia mediului  
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27.  Környezettudatosság  

28.  Consumatorii şi protecţia mediului  

29.  Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului  

30.  Educaţie ecologică  

31.  Acces la energia solară prin educaţie  

32.  Educaţie pentru protecţia mediului  

33.  Protecţia mediului înconjurător în Uniunea Europeană  

34.  Degradarea mediului şi punerea în pericol a securităţii ecologice la nivel naţional şi 
regiona 

 

35.  Biologie  

36.  Industrie alimentară  

37.  Conservarea biodiversităţii  

38.  Ghid privind managementul deşeurilor  

39.  Deşeuri periculoase din deşeuri menajere  

40.  Ghid privind colectarea selectivă a deşeurilor  

41.  Comerţ  

42.  Ecologie şi protecţia mediului  

43.  Îngrăşăminte organice  

44.  Educaţia pentru protecţia mediului  

45.  Poluarea şi protecţia mediului  

46.  Poluarea şi protecţia mediului  

47.  Tehnologii pentru depoluarea solului  

48.  Cunoaşterea şi protecţia mediului de către copii  

49.  Controlul poluării aerului  

50.  Protecţia mediului  

51.  Epurarea apelor uzate menajere în staţii de epurare de capacitate mică  

52.  Biotehnologii aplicate în protecţia mediului  

53.  Evaluarea integrată a calităţii mediului în spaţii rezidenţiale  

54.  Protecţia mediului în contextul dezvoltării durabile  

55.  Ingineria mediului  

56.  Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului  

57.  Formarea atitudinii active faţă de realitatea şi de protecţia mediului înconjurător 
în ciclul 

 

58.  Protecţia mediului  

59.  Analiză instrumentală  

60.  Învăţare în societatea cunoaşterii  

61.  Metode folosite în educaţia pentru protecţia mediului  

62.  Chimia şi protecţia mediului  

63.  Ecologie şi protecţia calităţii mediului  

64.  Ecologie şi protecţia mediului  

65.  Metode pentru depoluarea mediului subteran  

66.  Aspecte teoretice şi practice privind protecţia mediului prin intermediul normelor 
de drept intern 

 

67.  Ghid privind depozitarea deşeurilor menajere  

 

Publicaţii din colecţiile Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţa Mediului. 

 DENUMIRE PUBLICAŢIE 

68.  Naturstein in der Kulturlandschaft.  
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69.  Vârosi zold konyv : kulcs a fenntarthato vâroshoz = Urban green book : key to a 
sustainable city. - 

70.  Elemente de biotehnologie si bioremediere.  

71.  Elemente fundamentale de chimia mediului.  

72.  Life in Europe under climate change.  

73.  Ecological climatology : concepts and applications.  

74.  The challenge of global warming.  

75.  Un adevăr incomod : pericolul planetar reprezentat de încălzirea globală şi posibilele 
măsuri care pot fi luate.  

76.  Schimbările majore ale mediului.  

77.  Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor. Natura 2000 în România.  

78.  Natura 2000 în România.  

79.  Dezvoltarea durabilă : obiectiv al proiectelor cu finanţare europeană.  

80.  Aplicaţii practice în domeniul managementului deşeurilor solide : reducere, reciclare, 
reutilizare.  

81.  L'economie verte : comment sauver notre planete.  

82.   Evaluarea impactului ecologic şi auditul de mediu.  

83.  Utilizarea raţională şi regenerativă a energiei.  

84.  Energia nucleară şi mediul.  

85.  Biofizica mediului.  

86.  Geologie ambientală.  

87.  Environmental hydrology.  

88.  Noţiuni generale de ecotoxicologie.  

89.  Evaluarea riscului tehnologic şi securitatea mediului.  

90.  Environmental pollution prevention.  

91.  Environmental solutions.  

92.  Cald, plat şi aglomerat: de ce avem nevoie de o revoluţie verde şi cum putem schimba 
viitorul într-o lume globalizată.  

93.  The voluntary environmentalists : green clubs, ISO 14001, and voluntary regulations.  

94.  Vârste absolute prin metode nucleare. 

95.  Modificări globale ale mediului: o evaluare interdisciplinară a incertitudinilor. 
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