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 La început de an,  
realizatoarele buletinului editorial 

 vă doresc  
multă sănătate, împliniri,  
cărți frumoase de citit,  

alături de produsele RADOR  
și frecvențele Radio România! 

 
   La mulți ani și la bună lectură 2017!     

         

              
         Carmen Ionescu  

         Mihaela Bîlbîie 

Acest produs documentar foloseşte materiale puse la dispoziţie de edituri 
(ilustraţii, texte de  prezentare, fragmente de opere literare). 



Autor: Ediție îngrijită de Cristian Bădiliță  

Titlu:  Noul Testament. Evangheliar Cele patru Evanghelii 

Editura, localitatea, anul:  Vremea, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Apocalipsa lui Pavel s-a bucurat de o extraordinară răspândire și acest 

volum conține traducerea celor patru Evanghelii canonice, realizată de Cristian 

Bădiliță, specialist în creștinismul timpuriu, după cea mai recentă și mai 

riguroasă ediție a textului grec (Nestle-Aland 28). Este vorba de o traducere 

modernă și precisă, într-o limbă firească, fără exces de neologisme sau de 

arhaisme. Introducerile prezintă contextul istoric, fondul teologic și trăsăturile 

specifice fiecărei Evanghelii. 

 Pentru a ușura lectura, traducătorul a inserat subtitluri și a dat 

referințele sinoptice. Tabla de materii poate fi utilizată ca indice tematic.  

 Cristian Bădiliţă este istoric al creştinismului timpuriu, doctor al 

Universităţii Paris IV – Sorbona, autor a numeroase studii despre tradiţia creştină 

a primelor veacuri, coordonator al traducerii Septuagintei, traducător al Noului 

Testament.  

 (280  pagini, format 14 x 20 cm) 

Autor: Adrian TUDURACHI 

Titlu: Fabrica de geniu Naşterea unei mitologii a productivităţii literare în 

cultura română (1825-1875) 

Editura, localitate, anul: Institutul European, Iași, 2016  

Colecția: Academica 

Scurtă prezentare: 
          Paradoxul pe care ni-l propune cultura română la începuturile ei, aşa 

cum îl descifrează Adrian Tudurachi, este acela al coexistenţei unei maxime 

precarităţi cu invocarea unui maxim de potenţial, apreciază Angelo Mitchievici. 

Un spectacol intelectual fascinant, Fabrica de geniu este altceva, prin metoda, 

prin demersul analitic, prin propunerile de lectură ale unui interval al literaturii 

puţin ofertant care dintr-o dată se vede altfel. 

Din Cuprins:◊ Cum se face o literatură prin ideea de geniu  

◊ Tehnicile spontaneităţii  ◊ În căutarea poporului de poeţi. Literatură şi 

demografie ◊ O arheologie a pasiunilor colective ◊ Fabrica de biografii. Cele 

trei tipare ale vieţii de scriitor  ◊ Geniile de dinaintea geniului 

 (256 de pagini, format 16 x 24 cm) 

Autor:  Cătălin Avramescu 

Titlu:  Cum alegem? Un portret al democrației pe înțelesul tuturor 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2016  

Scurtă prezentare: 

 Adevărul este că nu ştim exact care sunt condiţiile generale în care un 

stat devine democratic sau menţine acest fel de regim, apreciază autorul. Există 

diverse teorii. Una dintre acestea scoate în evidenţă rolul bunăstării materiale. 

O democraţie săracă lipită pământului este greu de imaginat. Alte teorii 

subliniază rolul culturii politice din societatea respectivă. Pentru Tocqueville, 

de exemplu, democraţia nu este doar un regim politic, ci şi o stare socială. 

Altfel spus, contează elemente cum ar fi educaţia sau valorile democratice. În 

sfârşit, există teorii care consideră democraţia ca fiind mai înainte de orice un 

set de instituţii şi de reguli. 

 CĂTĂLIN AVRAMESCU (n. 1967) este doctor în filozofie al 

Universităţii din Bucureşti şi docent al Universităţii din Helsinki. În prezent este 

conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, unde 

predă cursuri de istorie a gândirii politice.    (136 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII 

POLITOLOGIE 

SPIRITUALITATE 



Autor: Mihaela Marilena Chiţac 

Titlu:  Farmecele Ellei  

Editura, localitatea, anul:  Editura Integral, București, 2016 

Scurtă prezentare: 
     Un nou volum de versuri al artistei și poetei Mihaela Marilena Chiţac. 

  O poezie a poeziei... 

 Poezee-poezie / Rostire, scamatorie 

 E boare, euforie, / Un truc, o vrăjitorie… 

 Scânteie de erezie, / Sclipire de frenezie, 

 Fascinație, fantezie, / Poezee-poezie… 

 Poezie-poezee, / Nadă pentru ochi de zee 

 Pe-o câmpie elizee / Suflată de alizee 

 Unde zboară cozi de zmeie… / Reverie ce scânteie 

 În veșminte de femeie, / Poezie-poezee…  

  (88 de pagini, format 19 x 20 cm) 

Autor: Marcel Chiţac  

Titlu: ÎN DOSUL SOARELUI  

Editura, localitatea, anul: Editura Lumina Tipo, București, 2016  

Scurtă prezentare:  

 Cel de-al cincilea volum din pseudo monografia consacrată meleagurilor 

natale de artistul Marcel Chițac: În satul în care am venit pe lume la argilă i se 

spune hlei, celții care au poposit cândva pe acolo o numeau cré (englezii îi spun 

clay), la funinginea ce se depune pe hornurile sobelor i se zice şmoagă, ceea ce 

seamănă izbitor cu englezescul smog, o moșie se numește în dosul soarelui, iar 

alta în lungul vântului. Tata, odată, când ara pe Dealul Crucii, şi bunicul, 

altădată, săpând pe Bâtcă, au găsit topoare din piatră şi cioburi din ceramică – 

cu ornamente incizate – din neolitic. Mama, copil fiind, s-a speriat de o flacără 

ce a ţâşnit din pământ, pe Holm, semn al unei comori care aşteaptă a fi 

descoperită. Chiar şi numai pentru atât – deşi aş putea enumera încă multe alte 

motive – şi tot ar fi meritat să răsar acolo, în Horodiştea cea nordică de pe malul 

Prutului (denumirea veche era Gorodişte, ceea ce însemna loc împrejmuit, 

aşezare omenească), acolo de unde drumul se întoarce înapoi, crezând c-a ajuns 

la capătul lumii, neştiind bietul de el că, de fapt, acolo-i buricul pământului.    

 (144 de  pagini, format 15 x 20 cm) 

Autor: Alina Pavelescu  

Titlu: Moștenirea babei Stoltz  

Editura, localitatea, anul:  Editura Herg Benet, București, 2016 

Colecția: Colecţia Radical din 7  

Scurtă prezentare: 

 În mijlocul Bărăganului, viața are propriile reguli, căpătate de întreaga 

suflare a satului prin ani și ani de obiceiuri, mai mult sau mai puțin potrivite 

unui trai liniștit, așezat pe făgașul istoriei și al credinței. Însă când secretara 

primăriei se îndrăgostește, lucrurile nu pot rămâne la fel, desigur. Pornită pe 

un drum al schimbării, ea întâlnește pe bătrâna Stoltz, deținătoarea unui număr 

impresionant de acareturi ancestrale, ca orice babă la casa ei, dar și de 

miraculoase soluții pentru o întrebare fundamentală: ce rost poartă sufletul 

omului?  

 Alina Pavelescu e arhivistă, adică, susține ea,  o creatură suficient de 

exotică încât să i se poată ierta toate extravaganţele. În vieţile ei anterioare, a 

trecut prin diverse rătăciri, în urma cărora s-a ales cu un doctorat în ştiinţe 

politice, luat de la Paris. Până în prezent, singurele sale încercări de a ieşi în 

spaţiul public cu literatura proprie au fost textele de pe 

blogul savonarolawho (de care între timp s-a plictisit). Nu deţine averi 

personale, cu excepţia unui bărbat, a unui căţel şi a unei armate de pisici 

indiscrete.  (328  pagini, format 13x 20 cm) 

LITERATURĂ 



FICȚIUNE 

Autor: Steve Berry  

Traducător:Bogdan Nicolae March 

Titlu:  Taina preşedintelui 

Editura, localitatea, anul:  Editura RAO, București, 2016 

Scurtă prezentare: 
 Scrisă de cel mai bine vândut autor internaţional conform The New York 

Times, Taina preşedintelui îl aduce din nou în prim-plan pe Cotton Malone. 

Nimic nu este ceea ce pare. Cotton Malone renunţă din nou la liniştea 

anticariatului în care s-a retras şi se pune în slujba Americii. Fostul agent al 

Departamentului de Justiţie îşi riscă viaţa, libertatea, dar şi iubirea pentru a afla 

un secret tulburător despre Abraham Lincoln. Evident, se lasă cu urmăriri ca în 

filme, conspiraţii, călătorii şi mistere care se încăpăţânează să nu se dezvăluie. 

Situaţia este explozivă, iar Cotton ştie că nu are timp de pierdut. Doar soarta 

Americii este din nou în mâinile sale. Acţiunea îl poartă pe cititor din Danemarca 

în Austria şi Statele Unite, într-un permanent joc al prezentului cu trecutul. 

 Steve Berry este implicat în politica locală din Georgia. Interesul său 

pentru istorie l-a îndemnat spre cariera de scriitor. A debutat în 2003 cu thrillerul 

Camera de chihlimbar, care a devenit imediat un bestseller în Statele Unite. Alte 

cărți – Profeția familiei Romanov, Al treilea secret, Moștenirea templierilor, 

Conexiunea Alexandria.  (128 de pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Eginald Schlattner 

Traducător: Catrinel Pleșu 

Titlu:  Clavir în ceață 

Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Acoperind perioada 1944-1951, răstimp în care „lupta de clasă” face 

ravagii în România, acum sub ocupaţie sovietică, cele 400 de pagini ale 

scrierii constituie o vastă frescă a comunităţii săseşti din Sighişoara, în prim-

plan apărând fiul fabricantului Otto Rescher, „condamnat la patru ani de 

închisoare”, tânărul Clemens Rescher, la rându-i expulzat din casă şi trimis la 

„muncile de jos” spre reeducare.  

 Eginald Norbert Felix SCHLATTNER (n. 1933, Arad) este preot 

evanghelic și scriitor de limbă germană din România.  

 (412 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: David Lagercrantz   

Traducere: Martin Zick  

Titlu: Agonia lui Turing 

Editura, localitatea, anul: Pandora M, București, 2016  

Colecție: Literary Fiction 

Scurtă prezentare:  

 Romanul lui Lagercrantz împleteşte abil două forme narative: biografia 

empatică a unei figuri istorice reale, pe care sistemul o supune unui tratament 

abominabil, şi povestea unei anchete în care un polițist perseverent încearcă să 

dezlege o enigmă în ciuda mentalității intransigente a societății.  

 Alan Turing, matematicianul vizionar, este găsit mort în locuința sa, 

aparent decesul fiindu-i provocat de un măr otrăvit. Ofițerul de poliție Leonard 

Corell preia cazul şi află că Turing era homosexual şi fusese judecat pentru asta. 

Deşi convins că e vorba de o sinucidere, Corell este totodată nedumerit de 

secretomania oficială privind activitatea lui Turing din timpul războiului. 

Mai mult, sexualitatea acestuia pare să alarmeze serviciile secrete – e posibil să 

fi fost şantajat de spionii sovietici? Descoperind uimit geniul lui Turing şi 

întrezărind o scăpare dintr-o viață limitată, Corell devine fascinat de cercetările 

revoluționare ale matematicianului şi e dispus să facă orice pentru a afla 

adevărul.  (400 de pagini, format 13 x 20 cm)  



Autor: Ion ALBULESCU   

Titlu: Pedagogia comparată Fundamente teoretice şi cadre metodologice 

Editura, localitate, anul: Editura Institutul European, Iași, 2016 

Colecţia: Academica 

Scurtă prezentare: 
 Internaţionalizarea este o importantă dimensiune a lumii contemporane. 

Economia, comerţul, mobilitatea forţei de muncă, dezvoltarea sistemului mass-

media, a internaţionalizării lumii universitare, a cercetării ştiinţifice generează 

probleme educaţionale cărora trebuie să li se găsească o rezolvare, ceea ce este 

dificil dacă se rămâne la o reflecţie asupra educaţiei închisă în cadrele naţionale. 

Fundamentală în intervenţia pedagogiei comparate este contribuţia sa la 

înţelegerea diferenţelor şi a asemănărilor semnificative dintre sistemele 

naţionale de educaţie, precum şi posibilitatea unei cooperări funcţionale, în 

beneficiul reciproc, care nu obligă pe nimeni să renunţe la propria identitate.

 Din Cuprins: ◊ Clarificări terminologice ◊ Etape de evoluţie ◊ 

Contribuţia instituţiilor internaţionale ◊ Specificul pedagogiei comparate  

◊ Metoda comparativă ◊ Etapele cercetării comparative ◊ Metode şi tehnici 

auxiliare de cercetare  

 (152 de pagini, format 14 x 19 cm) 

   PEDAGOGIE 

Autor: Aleksandr Dughin, Olavo de Carvalho 

Titlu: Statele Unite și Noua Ordine Mondială 

Editura, localitatea, anul:  Editura Humanitas, București, 2016 

Scurtă prezentare:  

 Cred că sunt greu de imaginat două viziuni mai diferite decât aceea 

susţinută de ideologul eurasiatist cu înclinaţii naţional-bolşevice Aleksandr 

Dughin şi cea universalistă, de inspiraţie iudeo-creştină, a filozofului brazilian 

Olavo de Carvalho consideră politologul Vladimir TISMĂNEANU. Este exact 

ceea ce face din această carte un document intelectual fascinant, o invitaţie la 

reflecţii informate şi responsabile despre culturi, civilizaţii, revoluţii şi imperii 

în lumea de azi şi, mai ales, în aceea de mâine.  

 ALEKSANDR Gelievici DUGHIN (n. 7 ianuarie 1962, Moscova) este 

un geopolitician, filozof, sociolog și politician rus, unul dintre cei mai influenți 

intelectuali ai „noii Rusii“, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul 

și armata rusă. Este profesor la Facultatea de Sociologie a Universității de Stat 

din Moscova și lider al Mișcării Internaționale Eurasia. 

 (276 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ 

Autor: Chedomille MIJATOVICH  

Traducere: Alexandru AndreiCAPUŞAN  

Titlu: Bucureştii în 1886 Din memoriile unui diplomat sârb 

Editura, localitate, anul: Editura Institutul European, Iași, 2016 

Scurtă prezentare: 
 Oraşul Bucureşti se pretinde a fi Parisul Orientului Apropiat. El îşi are, 

fără îndoială, bulevardele sale, iar viaţa lui, iarna mai ales, este una foarte 

veselă. În înalta societate, limba franceza este cea obişnuită. Mi s-a spus că 

doamnele românce, dacă se roagă vreodată, o fac în limba franceză. Într-o zi 

mi-a fost prezentat un tânăr poet. Era vizibil iritat de faptul că mi-aş putea 

imagina că el ar scrie în frumoasa şi muzicala limbă română. – Oh, nu, dragul 

meu domn, mi-a spus el sarcastic, eu nu scriu niciodată în limba română. 

Poeziile mele sunt scrise în limba franceză. Eu cred că oricare bărbat sau 

femeie din înalta societate au fost educaţi în Franţa şi au trăit o vreme la Paris. 

Sunt barbaţi şi femei educaţi, familiarizaţi cu literatura franceză contemporană, 

dar, după toate aparenţele, lipsiţi de adevăratul French esprit ...   

 (72 de pagini, format 13 x 20cm) 

   RELATII INTERNAȚIONALE 



Autor: Alin Spânu  

Titlu:  Spioni, spioane şi dandanale în România neutră: (1914-1916) 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2016 

 

Scurtă prezentare: 
Subiectul propus este circumscris mediului creat de acţiunile informative 

străine, mai ales cele ale Puterilor Centrale, consideră Mihai Retegan, desfăşurate 

în perioada neutralităţii României. Volumul este plin de conţinut, scris într-un ritm 

alert care ţine cititorul permanent în priză. Bazată pe documente de arhivă inedite, 

abordând o paletă largă de subiecte din domeniul informativ (spionaj, 

contraspionaj, acţiuni de influenţă, dezinformare, agenţi dubli, analize etc.), 

lucrarea oferă cititorilor noutăţi. Astfel, în premieră, autorul ne prezintă mai multe 

reţele de spionaj ale Puterilor Centrale în România, cu lideri, acoperiri şi obiective, 

cu spioni, propagandişti şi terorişti, identificaţi, documentaţi şi expulzaţi.  

(364 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:  Marian Moșneagu  

Titlu:  Uniformele Forțelor navale române  

Editura, localitatea, anul:  Editura CTEA, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Comandorul (r) Marian Moșneagu, fost Şef al Serviciului Istoric al 

Armatei mai bine de un deceniu realizează primul album dedicat exclusiv 

uniformologiei navale româneşti. Pentru mine, mărturisește ofițerul, uniforma 

este în suflet și în sânge. Ca militari, am fost învățați să ținem la valori, fie că 

este vorba despre imn sau despre pavilionul național – ziua începe și termină cu 

ridicarea și coborârea pavilionului -, dar și la respect.  Fost director al Muzeului 

Marinei Române din Constanța, Marian Moșneagu a publicat un număr mare de 

volume: Ziua Marinei la români, O istorie tragică a marinei comerciale 

române, Cultul apelor la români, Odiseea navei-școală Constanța, un dicționar al 

presei marinărești  și multe altele.   

 (300 de pagini, format 29 x 26 cm) 

Autor:   Mihai HODOROGEA, Grigore STAMATE  

Titlu:  Viața mareșaluilui Prezan. Profesia de a fi român 

Editura, localitatea, anul:  Editura Axioma Print,  București,  2016,  

Scurtă prezentare: 

 Constantin Prezan (n. 27 ianuarie 1861, satul Sterianul de Mijloc, comuna 

Butimanu, judetul Dâmboviţa - d. 27 august 1943, satul Schinetea, judeţul Vaslui) a 

fost unul dintre mareşalii României, erou al Primului Război Mondial. La 28 mai 

1897 a cumpărat de la avocatul ieşean Constantin Livaditi conacul şi moşia 

Schinetea, la preţul de 335.500 lei. Cu o întindere de 1.065 ha şi 3.522 mp şi 

compusă din doua trupuri, Schinetea cu Mălineşti şi Armăşeni, proprietatea se afla 

în comuna Dumeşti din plasa Fundurile, judeţul Vaslui. In primii ani ai secolului al 

XX-lea, el a adăugat vechiului conac un parc, un beci, o fântână şi o casă a 

administratorului, care avea grijă de conac în lipsa proprietarului.In anul 1939, a 

construit şi un corp nou de clădire. În total, conacul avea 25 camere. Familia Prezan 

s-a ataşat foarte mult de aceste locuri, Schinetea rămânând reşedinţa familiei până la 

moartea celor doi soţi, în 1943. La 27 august 1943, la varsta de 82 de ani, mareşalul 

Constantin Prezan a încetat din viaţă, fiind înhumat în curtea reşedinţei sale de la 

Schinetea. A fost înmormântat cu funeralii naţionale, fiind condus pe ultimul drum 

de înalte oficialităţi ale statului român, în frunte cu regele Mihai I şi mareşalul Ion 

Antonescu, fostul său colaborator. În cuvântul de rămas-bun, acesta a ţinut să arate 

că mareşalul Constantin Prezan, fostul şef al Marelui Cartier General al Armatei 

Române victorioase în primul razboi mondial, „este un simbol de muncă, de 

patriotism, de credinţă neclintită şi de sacrificiu”.   

 (448 de pagini, format 15x 20cm) 

   ISTORIE 



Autor: Ionel Narița 

Titlu: Argumentarea 

Editura, localitatea, anul:  Editura de Vest, Timișoara, 2016 

Scurtă prezentare: 
Argumentarea este un tratat care se adresează studenților din programele 

de studii de comunicare și relații publice, jurnalism dar și celor din facultăți de 

drept și stiințe juridice. 

Autorul s-a născut la 11 iunie 1960 în Timișoara; a absolvit în 1984 Secția 

de Filosofie-Istorie a Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-

Bolyai‟ din Cluj-Napoca ca șef de promoție pe țară; 

Reputat profesor universitar al Universității de Vest din Timișoara, unde 

predă: Filosofie generală, Epistemologie, Filosofia limbajului, Logica, 

Praxiologia, Gnoseologia, Semiotica, Introducere în relații publice; Alte lucrări 

publicate: Logica generală, 1995, Prelegeri de filosofie, 1995,  Analiza logică: 

Frege și Wittgenstein, 1997, Curs de epistemologie, (Partea I), 1997, Elemente 

de logica științei și epistemologie, 1997, Istoria științei, 1998,  Curs de filosofia 

limbajului, (Partea I),  1999. 

(236 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Doru Dumitrescu  

Titlu:  Nicolae Filipescu - Un aristocrat al politicii (vol. 1, 2) 

Editura, localitatea, anul:  Editura Nomina, Pitești, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Profesorul și specialistul în educație Doru Dumitrescu a alcătuit cea 

dintâi biografie detaliată a omului politic Nicolae Filipescu (7 decembrie 1861 - 

30 septembrie 1916), o personalitate aparte printre fruntașii României moderne. 

A fost un conservator patriot, onest, cu eleganța pe care i-o conferea originea 

ilustră, format peste hotare, dar cu necontenitul gând la națiunea și la țara sa. În 

viața politică în care se încadrează, între 1887 și 1915, în calitate de ministru și 

de primar al Bucureștiului, s-a arătat priceput și plin de inițiative: realizarea 

Cercului Militar din București, a liceului de elită de la Mănăstirea Dealului din 

Târgoviște, introducerea tramvaiului electric în Capitală. Nicolae Filipescu a 

avut necontenit preocuparea românității în întregimea ei și, prin militantismul 

său, a slujit ca nimeni altul ideea desăvârșirii unității naționale a României. 

 (290-280 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Valeriu Râpeanu, Sanda Râpeanu 

Titlu:  N. Iorga 1940-1947 

Editura, localitatea, anul:  Curierul naţional , București, 2016  

Scurtă prezentare: 

  Volumul N. Iorga 1940-1947 (antologie, îngrijirea ediţiei, note şi 

comentarii Valeriu şi Sanda Râpeanu, introducere de Valeriu Râpeanu), care 

reuneşte documente oficiale, articole de presă, cuvântări, fragmente de jurnal 

consacrate marelui istoric, reconstituind destinul receptării vieţii şi operei sale, 

din momentul asasinării ( 27/28 noiembrie 1940) până în 1947.  

 Aşa cum prezintă autorii, lucrarea este mai mult decât o simplă 

culegere cronologică de texte dedicate lui Iorga în perioada amintită, ci „prima 

tentativă de oferi cititorului o perspectivă istorică, întemeiată pe cunoaşterea 

directă a surselor, a textelor din primii şapte ani ai existenţei sale postume. 

Epocă marcată de seisme privind întreaga noastră societate.”   

  

 (208 pagini, format 13 x 20 cm) 

   COMUNICARE 



Autor: Anca Davidoiu-Roman 

Titlu: 2017 Evaluare Naţională Limba şi Literatura Română Consolidare  

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2016 

Colecția:  Subiecte posibile   

Scurtă prezentare: 

Evaluarea Naţională 2017. Limba şi literatura română este ghidul complet al 

pregătirii examenului de evaluare naţională pentru proba de limbă şi literatură 

română, fiind în concordanţă cu toate manualele alternative aprobate de 

M.E.N.C.S. Ghidul parcurge integral conţinuturile cuprinse în programa şcolară 

în vigoare pentru examenul de evaluare naţională, cu respectarea competentelor 

de evaluat. 

(312 de pagini, format 26 x 20cm) 

Autor: Ștefan Dănilă 

Titlu: Managementul riscului în securitatea aeriană  

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2016 

Scurtă prezentare: 

 Sunt numeroase exemple care demonstrează valabilitatea abordării diferite 

a securităţii aeriene şi a măsurilor necesare realizării acesteia faţă de măsurile 

pentru siguranţa zborului. Cele două categorii de măsuri nu se exclud una pe alta, 

dar cei care trebuie să le gândească şi să le aplice trebuie să aibă expertize diferite. 

Coordonarea lor se poate face doar la un nivel de decizie suficient de înalt pentru a 

reglementa şi a impune respectarea măsurilor stabilite. Sperăm ca informaţiile 

furnizate să fie utile decidenţilor în domeniu, dar şi cercetătorilor care vor aborda 

subiecte relaţionate cu această temă.  

 Generalul Ștefan Dănilă (n. 14 mai 1965, Târgu Neamţ) a fost pilot de 

avion supersonic, instructor și evaluator pe MiG-21 LanceR, comandant de 

escadrilă și de bază aeriană de avioane de luptă, responsabil cu metodica instruirii 

în zbor, evaluarea și certificarea personalului navigant. Pilot de transport de la 

numirea la Baza de Transport Aerian și comandant al bazei,  a elaborat Manualul 

instruirii în zbor a personalului navigant, a participat și a condus echipe de 

investigare tehnică a unor evenimente de aviație. Locțiitor (2010-2011) şi apoi șef 

(2011-2015) al Statului Major General. 

 (336 de pagini, format 14 x 20cm) 

Autor: Stephen P. Bank, Michael D. Kahn  

Traducere: Oana Maria Nica  

Titlu: Psihologia relațiilor fraterne 

Editura, localitatea, anul:  Trei , București, 2016 

Colecţia: Trebuie să știi  

Scurtă prezentare: 

 Prima carte de acest fel din psihologia americană şi o noutate pe piaţa 

românească, Psihologia relaţiilor fraterne deschide drumuri într-un teritoriu 

emoţional intens pasional, însă adesea ascuns de privirile celor din afara fratriei, 

motiv pentru care a fost atât de puţin studiat. Prin această lucrare, bazată pe 

cercetare şi pe dovezi clinice adunate în peste douăzeci de ani de experienţă, 

presărată cu studii de caz şi creând noi perspective asupra teoriilor ataşamentului, 

dezvoltării sinelui şi apariţiei identităţii sexuale, cei doi autori aduc în lumină 

importanţa relaţiilor fraterne în cadrul terapiei individuale şi familiale, permiţând 

totodată cititorului interesat să se redescopere şi să-l redescopere pe celălalt în 

legătura fraternă. Stephen P. Bank este directorul Centrului de consultare şi 

cercetare în comunicarea dintre pacient şi medic din Middletown, Connecticut. 

Michael D. Kahn, profesor de psihologie clinică, şi profesează la cabinetul său 

din Hartford, Connecticut.  (576 de pagini, format 15 x 21 cm) 
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Apariții 2016 în Editura Casa Radio  
 

 Cvartetul VOCES  

Cvintete cu pian. Schumann, Enescu 

  

 Mihaela 

Ursuleasa 

Mozart, 

Beethoven, 

Constantinescu 

Interpretări din 

Arhiva Radio 

România 

 

 Alice Voinescu 

Din cauzele crizei sufleteşti de 

azi.Conferinţe la Radio (1933-1943)  

 

 

 Sînziana 

Mircea 

NIHIL SINE 

DEO 

 

 

 

  

 Eusebiu Ştefănescuşi Ion Bogdan 

Ştefănescu    

Visători la steaua singurătăţii 

 

 

 

 Ioana 

Nicolaie  

Aventurile lui 

Arik 

în lectura 

autoarei   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


