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1. Adobe Flash CS3 Professional : curs oficial Adobe Systems [DVD]
2. Algebră liniară [și] programare liniară : [curs] [CD-ROM]\\Cauteș, Gh., 2009\
3. Cercetări teoretice și experimentale privind sudarea mecanizată MAG pe suport ceramic
folosind sârme tubulare ecologice : rezumatul tezei de doctorat [CD]
4. Contribuții la conducerea inteligentă a roboților mobili utilizați în liniile flexibile de
fabricație : teză de doctorat și rezumat [CD]
5. Contribuții la conducerea, navigația și evitarea de obstacole a roboților mobili și vehiculelor
autonome : teză de doctorat și rezumat [CD]
6. Contribuții privind conducerea automată a sistemelor de colectare și tratare a apelor uzate :
teză de doctorat și rezumat [CD]
7. Contribuții privind reducerea regimului deformant generat de sarcini neliniare de mică
putere : teză de doctorat [CD]
8. Designing autonomous mobile robots : Inside the mind of an intelligent machine
9. DIPRE'07 : proceedings of Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems
[CD]
10. ICMas 2002 : International Conference on Manufacturing Systems
11. Implementing 802.11 with microcontrollers : wireless networking for embedded systems
designers
12. Informatica pentru ingineri ; Utilizarea programelor și calculatoarelor : note de curs
[Resursă electronică]
13. Interacțiunea om - computer în sistemele energetice [CD]
14. Macromedia ColdFusion 5
15. Macromedia Director 8\\Teora, Buc., 2001\
16. Macromedia FLASHÀTMÙ MX 2004
17. Networking and internetworking with microcontrollers
18. Neural and adaptive systems : ...an e-book with NeuroSolutions v3.022
19. Programare liniară [și] calculul probabilităților : probleme rezolvate [CD-ROM]
20. Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
21. Proiectarea siturilor Web : design și funcționalitate
22. Securizarea sistemelor informatice și de comunicații prin criptografia cuantică : surse
program simulare [CD]
23. SIMSIS - 13 : 13th international symposium modeling, simulation and systems
identification : September 21-22, 2007, Galati, Romania [CD-ROM]
24. Simularea în timp real a comportamentului echipamentelor pentru exploatarea sistemelor
critice : teză de doctorat [CD]
25. Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea prin
vibrații : teză de doctorat [și] rezumat [CD]

26. Studiul dinamicii lanțului cinematic al membrului inferior uman cu sistem de camere Kinect
: teză de doctorat [și] rezumat [CD]
27. Teoria sistemelor și automatizări : note de curs [Resursă electronică]\\Ed. Impuls, Brăila,
2002\
28. Traductoare și senzori [Resursă electronică]
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