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București  



 Festivalul Enescu, lecturile lunii septembrie, 
sesiuni de autografe...  
 
 Muzica și lectura fac mereu casă bună. Dincolo de lucrările ce au fost incluse în acest 
buletin, multe cu caracter educațional, dat fiind că pe 15 septembrie sună clopoțelul pentru șco-
lari, avem și destule vești bune pentru cei care, participând la Festivalul George Enescu, se vor 
întâlni în serile concertelor, la Ateneul Român şi Sala Mare a Palatului cu dirijori și interpreți 
români de succes, la sesiuni de autografe pe câteva CD-uri eveniment, lansate de Editura 
Casa Radio.  
 Editura Casa Radio l-a invitat pe Cristian Mandeal, la o sesiune de autografe pe cele 
două discuri apărute recent, ce-i poartă semnătura: Trans-European Express, cu binecunoscu-
tul dirijor român la pupitrul Orchestrei Române de Tineret şi discul care cuprinde înregistrarea 
Simfoniei Alpilor de Richard Strauss, realizată în timpul concertului susţinut de Orchestra 
Naţională Radio condusă de Cristian Mandeal, în ediţia 2014 a Festivalului Orchestrelor Radio 
RADIRO, organizat de Radio România. Sesiunea de autografe va avea loc la standul Editurii 
Casa Radio din foaierul Sălii Mari a Palatului, după concertul de deschidere a Festivalului 
George Enescu din 30 august 2015 la Sala Mare a Palatului.  
 Luni, 31 august la Ateneul Român, după concertul susţinut de ansamblul Tharice Virtu-
osi, alcătuit din muzicieni de calibru internaţional, foşti studenţi ai Academiei Menuhin de la 
Gstadt, violonistul Liviu Prunaru, concert-maestru al Orchestrei Regale Concertgebouw din 
Amsterdam şi profesor la Conservatorul din Amsterdam, binecunoscut în România datorită 
turneului naţional Duelul viorilor organizat de Centrul Cultural Media Radio România, și 
partenerul său de “duel”, Gabriel Croitoru, profesor la Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti, vor oferi autografe în foaierul Ateneului Român pe cel mai recent CD al lor, Duelul 
viorilor - Tango, apărut la Editura Casa Radio, pe care se regăsesc tangouri celebre înregis-
trate în 2015, alături de pianistul Horia Mihail. 
 Miercuri, 16 septembrie, renumita mezzosoprană Ruxandra Donose va fi solistă pe sce-
na Ateneului Român într-un concert alături de Orchestra Filarmonică din Monte Carlo, dirijor 
Cristian Mandeal. După concert, Ruxandra Donose va oferi autografe în foaierul Ateneului 
Român pe discul său Romance apărut în 2014 la Editura Casa Radio, înregistrat alături de Or-
chestra Naţională Radio condusă de Tiberiu Soare, cu un repertoriu care reuneşte arii celebre 
franceze sau care au avut premiera în Franţa. 
 Mai apoi, joi, 17 septembrie, Dan Grigore este aşteptat la o sesiune de autografe în 
foaierul Ateneului Român pe un disc apărut recent la Editura Casa Radio, Dan Grigore – Maes-
tro!, ce reuneşte înregistrări realizate de Dan Grigore pe parcursul a mai bine de patru decenii, 
în studiourile Radio România. Evenimentul va avea loc după concertul de Mozart alături de 
Camerata Mozarteum din Salzburg. 

 La bună audiție și rodnică lectură! 

        
          Carmen Ionescu 
          Mihaela Bîlbîie 

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



CRITICĂ LITERARĂ, ESEU 

Autor: Lucia Țurcanu 

Titlu:  Manierismul românesc. Manifestări și atitudini  

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: Rotonda 

Scurtă prezentare: 
          „Manierismul literar românesc se produce la mai bine de trei secole de 

la perioada de înflorire a acestei mișcări artistice în Italia, Spania, Franța, Anglia 

sau Germania, în anii ’70 ai secolului al XX-lea, apreciază Lucia ȚURCANU, 

având efecte catalizatoare asupra evoluției poeticității românești.  

 Anume acum, când nu se mai pot realiza pe deplin din cauza bornelor 

impuse de regimul politic, scriitorii români, cu precădere poeții, pun în 

funcțiune retorica manierismului postrenascentist, ca modalitate de refugiu, de 

evazionism, dar și ca formă de reacție la o lume ale cărei valori s-au dezagregat, 

iar echilibrul se clatină, devine problematic.‖  

  

 (232 de pagini, format 13,5 x 19 cm) 

Autor: Eugen Lungu  

Titlu:  Portret de grup. O antologie a poeziei generației 80  

Editura, localitatea, anul:  Editura Cartier, Chișinău, 2015 

Colecția: Cartier popular  

Scurtă prezentare: 

 Criticul Al. CISTELECAN recomandă volumul apreciind că: „Eugen 

Lungu subliniază rolul catalitic (de nu mai mult) al optzecismului din țară în 

cristalizarea și precipitarea aceluiași spirit dincolo de Prut, «conștientizarea 

fenomenului ca atare producîndu-se abia în ultimii ani». Ruptura de mentalitățile 

ruraliste și localiste s-a produs abia odată cu căderea de sistem, majoritatea 

optzeciștilor basarabeni crescînd și debutînd în coada vechiului proiect nostalgic 

și mesianic. (...) În aceste condiții, problema care se ivește de îndată (...) e în ce 

grad optzecismul transprutean e un transplant, un import, o modă, o sincronizare 

bovarică ori un fenomen autentic, crescut dintr-o sensibilitate exasperată și care i

-a găsit o retorică dezincantatorie a grației. Respectînd cronologia și în pofida 

irelevanței acesteia, antologia lui Eugen Lungu e, implicit, (dar poate că și 

manifest), o demonstrație de autentificare a spiritului optzecist.‖ 

  

 (208 pagini, format 13 x 19,5 cm) 

Autor: Anna Todd 

Traducere: Oana Dușmănescu  

Titlu:   După ce ne-am întâlnit 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

 Anna Todd a câştigat o popularitate imensă pe internet odată cu apariţia 

seriei After. Locuieşte în Austin, împreună cu soţul ei, cu care a doborât 

statisticile, căsătorindu-se la o lună după absolvirea liceului. Anna a fost mereu o 

cititoare împătimită şi i-au plăcut trupele de băieţi şi poveştile de iubire 

romantice, astfel că acum, când a găsit un mod de a le îmbina pe toate trei, se 

bucură de un vis devenit realitate. Pe Anna Todd o găsiţi la 

AnnaToddBooks.com, pe Twitter la @imaginator1dx, pe Instagram la 

@imaginator1d şi pe wattpad ca Imaginator1D.  Paramount Pictures a cumpărat 

drepturile de ecranizare pentru romanul After. "Habar n-aveam eu că peste doar 

câteva luni urma să locuiesc într-un apartament cu iubitul meu, care nu este 

Noah. N-aveam nici cea mai vagă idee despre ce urma să se întâmple atunci când 

mama a intrat în parcarea de la WCU — cu atât mai puţin atunci când l-am 

întâlnit pe băiatul insolent cu părul ondulat. N-aş fi crezut aşa ceva dacă mi-ar fi 

spus cineva, iar acum nu-mi pot imagina viaţa fără tipul ăsta arţăgos." 

 (736 de pagini, format 13 x 20 cm) 

 

BELETRISTICĂ 



Autor: Tudor Stancu  

Titlu:  Sâmbătă seara și luni dimineața  

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția:  
          Romanul Sâmbăta seara şi luni dimineaţa urmăreşte întâmplările unui grup de 

tineri ale căror destine se întâlnesc în timpul unei scurte vacante într-o staţiune de 

munte. Aceşti tineri afişează o mondenitate ostentativă, dar aceasta este de fapt un 

înveliş menit să ascundă singurătatea, zbuciumul interior al unei existenţe fără sens si 

fără ţintă, conturate prin rememorări, conversaţii şi vise. Vor duce însă întâmplările 

neaşteptate cu care se confruntă personajele în această scurtă vacanţă si imediat după 

aceea la şansa de a se regăsi pe sine, de a da un sens existentei fără rost?  

 Reprezentând a treia generaţie de scriitori din familia sa, Tudor Stancu s-a 

născut la Bucureşti, unde a urmat cursurile facultăţii de Limba şi Literatura Română. A 

frecventat pentru un timp şedinţele Cenaclului de Luni, condus de Nicolae Manolescu, 

şi a debutat editorial în 1985, în volumul colectiv Proze, Antologie debut, la Editura 

Albatros, volum primit favorabil de critica literară a vremii. A publicat de asemenea 

proză şi poezie în diverse ziare şi reviste: România Literară, Luceafărul, Contrapunct, 

Ramuri, printre altele. 

 ( 120 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Brandon Sanderson  

Traducător: Ana Veronica Mircea  

Titlu:  Fântâna înălțării  

Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2015 

Colecția: Fantasy 

Scurtă prezentare: 

 Al doilea volum din seria Născuţi din ceaţă. Imposibilul a fost atins. 

Lordul Legiuitor – care se pretindea nemuritor şi conducea lumea cu brutalitate 

de o mie de ani – a pierit. Elend Venture, noul conducător al lui Luthandel, 

încearcă să-şi menţină puterea, în timp ce aristocraţii şi neguţătorii murmură 

nemulţumiţi şi două armate inamice apar la porţile oraşului. Când asediul lui 

Luthandel se înăspreşte, o legendă străveche pare să ofere o sclipire de speranţă. 

Dar chiar dacă Fântâna Înălţării ar exista cu adevărat, nimeni nu ştie unde s-o 

caute şi nici ce puteri conferă. Din fericire, Elend se poate bizui pe ajutorul 

iubitei sale, Allomanta Vin, asasina neoficială a Curţii.   

Brandon Sanderson (n. 1975) a obţinut masteratul în Creative Writing la 

Universitatea Brigham Young. A debutat în 2005 cu romanul Elantris. Sanderson 

a fost ales pentru a scrie volumul final din seria Roata timpului după moartea lui 

Robert Jordan. Este laureat al premiilor David Gemmel Legend (2011) pentru cel 

mai bun roman fantasy The Way of Kings şi Hugo (2013) pentru nuvela Sufletul 

împăratului (apărută în limba română în anul 2015). (864 de pagini, format 

13 x 20 cm) 

Autor: Gillian Flynn   

Traducător: Bogdan Perdivară 

Titlu:   Obiecte ascuțite  

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Colecția: Fiction Connection 

 După o scurtă internare la un spital de psihiatrie, jurnalista de investigaţii 

Camille Preaker se confruntă cu o sarcină dificilă: trebuie să se întoarcă în 

orăşelul unde a copilărit pentru a investiga moartea a două fete. Camille n-a mai 

vorbit de mult cu mama ei nevrotică şi ipohondră şi cu sora vitregă, pe care 

aproape că nici n-o cunoaşte: o puberă atrăgătoare, cu o putere ciudată asupra 

localnicilor. Instalată în fosta ei cameră din vechea casă a familiei, Camille îşi dă 

seama că se identifică prea mult cu victimele. Bântuită de propriii demoni, trebuie 

să dezlege puzzle-ul psihologic al trecutului, dacă vrea să afle adevărul şi să 

supravieţuiască reîntoarcerii acasă.  

 Gillian Flynn s-a născut în 1971, în Kansas City, Missouri. A obţinut 

licenţa în literatură engleză şi jurnalism la University of Kansas, după care şi-a 

luat masteratul în jurnalism la Northwestern University, Chicago. Timp de zece 

ani a scris pentru revista Entertainment Weekly. Obiecte ascuţite a fost finalist la 

premiul Edgar şi a este primul roman care a obţinut vreodată două premii Dagger 

Cărţile lui Gillian Flynn au fost publicate în douăzeci şi opt de ţări.     

 (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: Călin Neacșu 

Titlu:  De azi într-o zi 

Editura, localitatea, anul:  Editura Brumar, Timișoara, 2015 

Colecția: Poeți români contemporani 

 Scurtă prezentare: 
    ―De azi într-o zi‖ reprezintă debutul poetului Călin Neacșu, jurnalist în viața 

de toate zilele, șeful biroului Agenţiei France-Presse (AFP) pentru Balcanii de 

Vest.  

Călin Neacșu îmbină poezia și jurnalismul în forma unor povești de viață spuse 

alert cu frenezia reporterului, care vorbesc despre dragoste, iluzii și dezamăgiri, 

pasiune și abandon.  

 Spune Călin Neacșu:   

 “O herghelie de vise zăbala-mi sărută, 

 Ea de glezne umilă mi se-ncătușa tăcut, 

 Grele lanțuri în surghiun până bea-voi cucută, 

 Stăpân al unei sclave, ce prizonier m-a făcut”  

  (Sclavul sclavei/Prizonier),  

  

  (68 de pagini, format 11 x 17 cm) 

Autor: Cornel Ungureanu, Vasile Bogdan  

Titlu:  Ioan Holender, de la Viena la Timișoara 

Editura, localitatea, anul:  Editura Brumar, Timișoara, 2015 

 

Scurtă prezentare: 

   Avem de a face dincolo de aparența unor interviuri cu un 

veritabil studiu consacrat lui Ioan Holender în lucrarea ―De la Viena la 

Timişoara‖, semnată de Cornel Ungureanu şi Vasile Bogdan în editura 

timișoreană Brumar. Pentru cunoscători, un excelent prilej de a celebra pe unul 

dintre cei mai iubiţi fii ai orașului de pe Bega, cel pe care analele muzicii culte îl 

reţin drept "cel mai longeviv director al Operei din Viena". 

 

 (704 pagini, format 11 x 17 cm) 

Coordonator Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaş, Georgina 

Bodoroncea, Marius Bogdan Bulancea, Victor Horia Dimitrie 

Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, 

Constantin-Cristinel Meceanu, Lucreţia Albertina Postelnicu, Isabelle 

Tocan, Andra-Roxana Trandafir 

Titlu:  Codul de procedură penală. Comentariu pe articole 

Editura, localitatea, anul:  Editura CH BECK, Bucureşti, 2015 

Colecția: Lucrări fundamentale 

 

Scurtă prezentare: 

 Lucrarea, integrată în Colecţia Comentarii, are drept punct de plecare 

textul noului Cod de procedură penală şi al legii de punere în aplicare a acestuia 

şi oferă cititorului informaţia necesară pentru a putea înţelege, interpreta şi 

aplica noua legislaţie procesual-penală. Sunt avute în vedere şi consideraţii de 

ordin istoric, privind reglementări anterioare, precum şi noile instituţii 

procedurale de o noutate absolută în sfera procesuală.  

 (512 pagini, format 13 x 20 cm) 

PERSONALITĂȚI 

JURIDIC 



SPIRITUALITATE 

Traducător și comentarii:  Cristian Bădiliță 

Titlu:  Apocalipsa lui Ioan 

Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2015 

Colecția: Marile Texte ale Crestinismului 

 Scurtă prezentare: 
         Prin anvergură și profesionalism, traducerea comentată a Noului 

Testament propusă de Cristian Bădiliță, specialist al creștinismului timpuriu, 

este o realizare unică în peisajul teologic și cultural românesc. S-a urmat cu 

fidelitate ediția stabilită de Nestle-Aland, adusă la zi de cei mai reputați savanți 

internaționali. Traducerea îmbină criteriul fidelității cu eleganța stilistică. Textul 

original poate fi consultat „în oglindă‖. Amplul comentariu discută variantele de 

manuscrise, oferind, de asemenea, toate informațiile necesare de ordin filologic, 

istoric și teologic. El nu inhibă, ci lamurește; nu sperie ci stimulează.   

 (448 de pagini, format 14,5 x 20,5 cm) 

   ISTORIE 

Autor: Bonnie Bader  

Traducător: Luminiţa Gavrilă 

Titlu:  CINE A FOST CRISTOFOR COLUMB? 

Editura, localitatea, anul:  Pandora M, București, 2015 

Colecția:  Cine a fost...  

Scurtă prezentare: 

 Aflaţi totul despre viaţa pe mare a lui Cristofor Columb, încă din 

vremea adolescenţei, şi ce l-a determinat să-şi caute norocul navigând spre vest, 

în speranţa de a crea noi rute comerciale cu Indiile. Copiii vor citi despre lupta 

sa de a găsi sprijin financiar pentru realizarea voiajului care a schimbat harta 

lumii.  

 În această serie au mai apărut și monografiile consacrate lui Albert 

Einstein, Leonardo da Vinci, William Shakespeare. 

 (112  pagini, format 19,5 x 13 cm) 

Autor: Simon Sebag Montefiore 

Traducător: Laura Karsch 

Titlu:  Sașenka 

Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 O poveste zguduitoare despre pasiune şi trădare, descoperită în arhivele 

secrete KGB: Iarna lui 1916: Sankt Petersburg. Rusia e în pragul revoluţiei. În 

faţa Institutului Smolnîi pentru Fete din Înalta Societate, Saşenka, fiica de doar 

şaisprezece ani a baronului Zeitlin, este aşteptată de către guvernanta sa, dar şi de 

poliţia secretă a Ţarului... Frumoasă şi aprigă, Saşenka este captivată de noua 

ideologie bolşevică şi intră în jocul periculos al conspiraţiei şi seducţiei. Douăzeci 

de ani mai târziu, e căsătorită cu un membru de seamă al partidului comunist şi 

are doi copii. Însă idila interzisă cu un scriitor are consecinţe devastatoare pentru 

familia sa. 

 Istoricul Simon Sebag Montefiore deţine un doctorat în filosofie şi este 

profesor la Universitatea Buckingham, dar şi prezentator al seriilor BBC TV 

Jerusalem (2011), Rome (2012) şi Istanbul/Constantinople – Byzantium: a tale of 

3 cities – Bizanţ, povestea celor trei oraşe. Romanele şi volumele sale de 

nonficţiune sunt traduse în 40 de limbi.    

 (704 pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor:  Klaus Schönherr  

Titlu:  Luptele Wehrmachtului în România. 1944 

Editura, localitatea, anul:  Editura Militară, București, 2015 

Scurtă prezentare: 
 În timp ce, în România, evenimentele politice și militare din 1944 au 

reprezentat un punct de turnură pentru țară și locuitorii ei, din perspectiva 

germană, în contextul general al războiului – mai presus de toate, debarcarea 

Aliaților în Franța –, aceste evenimente au avut o importanță redusă. De aceea, 

evenimentele din 1944 din România au avut parte de un interes redus în 

istoriografia germană, fiind abordate în principal în literatura memorialistică 

generală a Wehrmachtului. Odată cu lucrarea Luptele Wehrmachtului în 

România. 1944, analiza unui volum mare de documente din arhivele românești și 

germane a făcut posibilă o nouă perspectivă asupra cursului evenimentelor 

politice și militare. Aceste rezultate au probat imaginea dominantă de până atunci 

asupra evenimentelor militare și politice din vara lui 1944 în România.  

Luptele Wehrmachtului în România. 1944 a apărut într-o formă verificată și 

redusă în volumul opt al monografiei Reichul german și cel de-al Doilea Război 

Mondial, sub titlul Lupta în retragere în România și Transilvania.   

 (328 de pagini, format 13 x 20 cm ) 

Autor:  Christophe Midan  

Titlu:  Crearea unei armate populare. O perspectivă franceză supra evoluţiei 

forţelor armate române de la 23 august 1944 până în 1975 

Editura, localitatea, anul:  Militară, București, 2015 

Scurtă prezentare: 

 Christophe Midan face o muncă de istoric. Aduce în atenţie surse noi şi 

analizează critic studiile anterioare. Printre aceste surse, foarte preţioase sunt 

rapoartele ataşaţilor militari francezi aflaţi la post la Bucureşti. Studiul 

autorului determină renunţarea la stereotipurile de care s-a folosit regimul 

naţional comunist al lui Ceauşescu, în special acela al unei mici, dar curajoase 

Românii, cvasiindependente de Moscova: opera lui Christophe Midan aruncă o 

lumină nouă asupra locului României în cadrul Pactului de la Varşovia, care a 

luat fiinţă în 1955. 

 Datorită unor astfel de lucrări de o excepţională calitate, treptat, 

realitatea concretă, ambiţiile, tăcerile şi manipulările societăţii comuniste devin 

mai uşor de descifrat. Trecerea de la statutul de armată aliată a Germaniei lui 

Hitler la acela de armată nouă a unei noi democraţii populare reprezintă un 

moment important, care trebuie urmărit cu minuţiozitate, iar Christophe Midan 

ne propune tocmai o astfel de abordare. (Catherine Durandin) 

 (336 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Cseke Peter 

Titlu:  Valori ale presei maghiare din România (1919-2014) 

Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2015 

Colecția:  Comunicare-Media 

Scurtă prezentare: 

 Volumul reunește studii și comunicări privind presa maghiară din 

România, acoperind o mare diversitate de teme: evocări ale unor personalităţi 

aparţinând vieţii culturale, micromonografiile unor reviste reprezentative, forme 

asociative ale maghiarilor, episoade ale limitării libertăţii de expresie. 

 Cseke Péter integrează aici şi studii privitoare la aspecte mai sensibile 

ale convieţuirii – naţionalismul, ecourile discursului minoritar, 

etnoregionalismul, presa confesională minoritară, naţionalizarea universităţii 

maghiare din Cluj şi altele.  

  

 (598 de pagini, format 13 x 20 cm) 



Autor: *** 

Titlu:  PERSONALITAȚI FEMININE CARE AU MARCAT ISTORIA 

LUMII 

Editura, localitatea, anul:  Aquila, Oradea, 2015 

Scurtă prezentare: 
Cartea de față aduce în atenţia cititorilor o selecţie de personalități 

feminine importante pentru cultura, și istoria lumii şi prezintă femei ale căror 

idei, gânduri sau acţiuni au schimbat viaţa culturală universală. În această 

lucrare veţi descoperi: * 89 de personalităţi feminine importante care au 

contribuit la progresul civilizaţiei lumii, * nume din toate domeniile culturale: 

artă, literatură, cinematografie, muzică şi altele, * cele mai importante realizari 

ale acestora, * rolul major al fiecărei personalităţi în domeniul său de activitate, 

* ilustraţii detaliate, reprezentative şi executate cu atenţie, însoţite de explicaţii, 

* informaţii esenţiale şi sintetizate despre fiecare dintre cei care au contribuit la 

modelarea vieţii culturale universale. 

(96 de pagini, format 22,5 x 30,5 cm ) 

Autor: ***  

Titlu:  GRĂDINI - ENCICLOPEDIE ILUSTRATĂ- 1001 ÎNTREBARI ȘI 

RĂSPUNSURI  

Editura, localitatea, anul:  Aquila, Oradea, 2015 

Colecția: Practic 

Scurtă prezentare: 

 Un bun grădinar pune întotdeauna întrebări. Este una dintre cele mai 

bune metode în învățare iar specialiștii experimentaţi sunt foarte generoși în a 

da sfaturi. De obicei, grădinarii începători constată că, pe măsură ce au mai 

multe informații despre acest subiect, vor apărea și noi întrebări. Grădinarii cu 

experiență știu că, indiferent de cunoștințele acumulate, întotdeauna mai este 

ceva de învățat. Această carte conține întrebările de care se poate lovi orice 

începător la un moment dat în activitatea sa de grădinărit. Nu se rezumă doar la 

ce anume și cum se practică în grădinărit ci răspunde la o întrebare mai 

importantă: de ce ? De exemplu, de ce facem anumite lucrări în anumite 

perioade ale anului si nu altele? 

 (256 de pagini, format 23 x 30 cm) 

Autor: Miruna POPESCU  

Titlu: TIMTIM-TIMY INVATA LIMBA ENGLEZA. CAIET PENTRU 

PRESCOLARI   

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  FOARTE BINE!  

Scurtă prezentare: 

 Timtim-Timy învață limba engleză se adresează preșcolarilor, 

propunând lecții care să le îmbogățească vocabularul, să îi incurajeze să 

comunice și să le stimuleze creativitatea. Prin parcurgerea acestei lucrări, copiii 

vor învața cuvinte și structuri gramaticale, cântece și versuri în limba engleză, 

vor putea să alcătuiască propoziții simple, să pună întrebări și să răspundă la 

ele. 

 (112 pagini, format 20 x 26 cm) 

PRACTIC 

   CĂRȚI PENTRU COPII 

http://www.edituraparalela45.ro/autor_detaliu.php?idautor=1099


Autor: Daniela BERECHET    

Titlu:  COMUNICARE IN LIMBA ROMANA - CONSOLIDARE. 

MODALITATI DE LUCRU DIFERENTIATE. CLASA I  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția: FOARTE BINE!  

Comunicare în limba română - clasa I este elaborată conform programei în 

vigoare aprobate de M.E.C.S. Conținuturile sunt structurate pe niveluri de 

învățare diferențiate și pe trepte progresive de dificultate, iar secțiunile destinate 

completării portofoliilor elevului și profesorului sunt marcate ca atare. Lucrarea 

conține, pe lângă exerciții, teste de evaluare inițială, stadială și finală, făcând 

posibilă învățarea individualizată datorită sugestiilor metodologice moderne și 

atractive. Acestora li se adaugă un bogat material iconografic și secțiunile 

speciale de învățare prin joc. (144 de pagini, format 20 x 26 cm ) 

Autor: Daniela BERECHET; Florian BERECHET; Lidia 

COSTACHE; Jeana TITA  

Titlu:  MATEMATICA SI EXPLORAREA MEDIULUI - CONSOLIDARE. 

MODALITAȚI DE LUCRU DIFERENȚIATE. CLASA I  

Editura, localitatea, anul:  Editura Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  MATE 2000-CONSOLIDARE  

 Matematica și explorarea mediului - Clasa I este elaborată conform 

programei în vigoare aprobate de M.E.C.S. Conținuturile sunt structurate pe 

niveluri de învățare diferențiate și pe trepte progresive de dificultate, secțiunile 

destinate completării portofoliilor elevului și profesorului sunt marcate ca atare. 

Lucrarea conține, pe lânga exerciții și jocuri, teste de evaluare inițială, stadială și 

finală. 

 Îmbogățit cu un abundent material iconografic, volumul include pe 

coperta a treia un Certificat de competență a învățării, ce poate fi semnat de 

profesor și care se înmânează elevului la sfârșitul anului școlar. 

 (168 de pagini, format 20 x 26 cm) 

Autor:   

Titlu:  Dezvoltare personală 

Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Piteşti, 2015 

Colecția:  FOARTE BINE!  

 

Scurtă prezentare: 

 Prezenta lucrare este elaborată conform programei aprobate de M.E.C.S. 

și acoperă toate domeniile propuse pentru disciplina Dezvoltare personală: 

autocunoașterea și stilul de viață sănatos, dezvoltarea emoțională și socială, dar 

și aspectele de organizare a învățării și pregătirea pentru viață. 

 Activitățile și jocurile cuprinse în acest caiet ajută copilul să se 

descopere pe sine, să exploreze și să experimenteze noi situații de viață, educă 

exprimarea emoțională și comunicarea interpersonală, antrenând abilități 

empatice și activând resurse creative necesare afirmării de sine. 

 Lecțiile sunt completate de sugestii referitoare la conținutul 

informațional pe care trebuie să se centreze cadrul didactic în comunicarea cu 

școlarii, dar și de ilustrații relevante și amuzante. 

  (176 de pagini, format 19 x 19 cm) 



EVENIMENT 
 Cinci remarcabile apariţii editoriale 

 muzicale  la Editura Casa Radio  

 Editura Casa Radio, prin care Radio România pune la 

dispoziţia publicului larg comorile din Fonoteca Radio 

România, cea mai importantă arhivă audio românească, a 

pregătit pentru debutul lunii septembrie apariţia a cinci 

albume muzicale ce au în prim-plan nume rezonante din 

prima linie a interpreţilor români contemporani: Trans-

European Express cu Orchestra Română de Tineret, dirijor 

Cristian Mandeal, R. Strauss, Simfonia Alpilor, cu Orchestra 

Naţională Radio, dirijor Cristian Mandeal, Dan Grigore – 

Maestro!, Horia Mihail, Pianul călător – Romantic, Duelul 

viorilor – Tango, Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru, Horia Mihail. 

 Trans-European Express se intitulează discul semnat 

de Orchestra Română de Tineret condusă de dirijorul Cristian 

Mandeal, cu un repertoriu alcătuit din piese orchestrale 

celebre, piese favorite de bis, înregistrate în studiourile Radio 

România în perioada 2013-2014. De la celebrul Vals de Dmitri 

Şostakovici, la Pas de deux din baletul Spărgătorul de nuci 

aparţinând lui Ceaikovski şi un inedit Russian Medley alcătuit 

de Sabin Păutza, cele 15 lucrări prezente pe acest album 

creionează un portret strălucitor al unei orchestre care este 

„de tineret” numai datorită vârstei membrilor săi, nu şi prin 

profesionalismul pe care îl dovedeşte.  

 Acesta este al doilea disc apărut la Editura Casa Radio 

al Orchestrei Române de Tineret,  în prezent, formaţie a 

Centrului Naţional de Artă Tinerimea Română condus de 

Marin Cazacu.  

 Dirijorul care a reuşit performanţa de a transforma 

Orchestra Română de Tineret într-unul dintre cele mai bune 

ansambluri româneşti este Cristian Mandeal, acelaşi care în 21 

septembrie 2014 conducea Orchestra Naţională Radio pe 

scena Sălii Radio în cadrul Festivalului Orchestrelor Radio 

RADIRO, organizat de Radio România. O iniţiativă unică printre 

festivalurile muzicale din lume, RADIRO a reunit la cea de a 

doua ediţie, din 2014, orchestre importante ale 

radiodifuziunilor publice, iar concertul Orchestrei Naţionale 

Radio a confirmat valoarea acestui ansamblu în rândul 

orchestrelor europene radio. Cum 2014 a fost un an Richard 

Strauss (150 ani de la naştere), repertoriul ales a cuprins 

lucrări semnate de acest important creator din spaţiul post-

romantic german: Orchestra Naţională Radio a interpretat sub 

bagheta lui Cristian Mandeal monumentala Simfonie a Alpilor, 

acum gravată pe un disc apărut la Editura Casa Radio. 

 Un nou titlu al Editurii Casa Radio, Maestro!, îl are în 

prim plan pe pianistul Dan Grigore, o emblemă pentru arta 

interpretativă românească a ultimelor decenii. „Recitalul este 

gândit ca un colaj de stiluri diferite reprezentând trăiri 

subiective, uneori chiar amintiri personale din întreaga mea 

activitate concertistică de până acum. Cred că marile 

capodopere ne sunt mereu contemporane şi că ele, indiferent 

de epoca în care au fost scrise, îşi dau mâna peste timp”, scrie 

Dan Grigore în prezentarea care însoţeşte acest album care 

reuneşte înregistrări realizate între anii 1961 şi 2008 – o viaţă 

închinată pianului, decriptată pe acest disc special. 

 Cele două proiecte muzicale importante ale Centrului 

Cultural Media Radio România, Duelul viorilor şi Pianul călător 

sunt, de asemenea reflectate pe două discuri apărute recent 

sub semnul Editurii Casa Radio. În 2015, Pianul călător a fost... 

Romantic, aşa cum sunt şi înregistrările realizate în studiourile 

Radio România pentru discul semnat de pianistul Horia Mihail. 

Lucrări de Robert Schumann şi Johannes Brahms, în nuanţata 

interpretare a pianistului care şi-a dus pianele călătoare în 

cele mai îndepărtate colţuri ale României, contribuind astfel 

esenţial la promovarea muzicii clasice, figurează pe acest disc 

cu semnificaţii speciale. 

 Duelul viorilor este un titlu inspirat pentru un proiect 

care reuneşte doi violonişti de marcă, cu două viori de 

colecţie: Gabriel Croitoru care cântă pe o vioară Guarneri care 

i-a aparţinut lui George Enescu şi Liviu Prunaru, concert-

maestrul uneia dintre cele mai bune orchestre din lume, 

Concertgebouw din Amsterdam, care deţine o vioară 

Stradivarius. Două viori într-o ipotetică confruntare arbitrată 

de pianistul Horia Mihail şi publicul entuziast care i-a aplaudat 

în multe dintre oraşele României: un pariu câştigat, regăsit 

acum şi pe discul apărut la Editura Casa Radio, cu un 

repertoriu cel puţin incitant şi destul de rar prezent în 

discografia românească, o selecţie de celebre tangouri. 

 Toate discurile sunt disponibile pe site-ul Editurii 

Casa Radio (www.edituracasaradio.ro) şi la standul din str. 

Temişana nr. 31, Bucureşti, unde pot fi achiziţionate la 

preţurile de producător. Pe perioada Festivalului George 

Enescu (30 august – 20 septembrie), Editura Casa Radio va 

avea un stand propriu în foaierul Sălii Mari a Palatului. 

Discurile Editurii Casa Radio se găsesc în magazinele de 

specialitate (librăriile Humanitas şi Cărtureşti). Serviciul  

Comunicare al SRR 


