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  Ziua Culturii Naționale la Radio România  

  

 Radio România a sărbătorit la 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale 
și 171 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.Toate posturile So-
cietății Române de Radiodifuziune, Agenția de presă Rador și Editura 
Casa Radio au pregătit emisiuni speciale, interviuri dedicate, documen-
tare, ediții și evenimente aniversare care au marcat această zi pentru 
românii din țară și din străinătate.  

 Radio România Cultural a vorbit, de Ziua Culturii Naționale, 
despre Cultura în era digital, alături de ambasadorul Germaniei, Cord 
Meier-Klodt, vorbitor de limba română și ambasadoarea Franței, Lau-
rence Auer și scriitorul Norman Manea, unul dintre cei mai apreciați 
prozatori și eseiști români. Radio România Actualități a deschis seria 
programelor dedicate Zilei Culturii Naționale cu președintele Acade-
miei Române, Ioan Aurel Pop, invitatul Apelului matinal. Oameni de 
cultură și personalități ale lumii artistice au fost prezenți în emisiunile 
RRA pe tot parcursul zilei. Radio România Muzical a propus, pentru Zi-
ua Culturii Naționale, în principal, emisiuni care includ exclusiv creație 
și interpretare românească. Radio România Antena Satelor în cadrul 
emisiunilor Căruța 4x4, Viața la țară, Lada de zestre și La școala 
vieții s –a vorbit despre opera lui Mihai Eminescu și prezența sa în so-
cietatea românească, s-au prezentat manifestări dedicate Zilei Culturii 
Naționale în mediul rural, înregistrări document cu „tezaure umane 
vii”, dar și o incursiune în poezia românească. La Radio 3NET s-a 
dezbătut despre impactul noii realități asupra accesului tinerilor la cul-
tură; cultura în învățământul online, lideri de opinie din domeniul cul-
tural - mai există? 

 Agenția de presă RADOR a pregătit trei materiale spe-
ciale: Cernăuții lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi despre Mihai Emines-
cu și un portret documentar Eminescu. 

 La Radio România Internațional s-au difuzat știri în toate limbile 
de emisie despre evenimentele dedicate Zilei Culturii Naționale în 
România și peste hotare, interviuri cu personalități culturale din 
România şi străinătate în programele în limba română, iar conținuturile 
acestora vor fi postate în mediul online (site, rețele sociale). 

 Și această ediție a buletinului vă invită într-o lume fascinantă a 
celor mai noi titluri, multe apariții ale lunii decembrie și ianuarie. 

 Ca întotdeauna vă urăm  La bună lectură!     
       

        Carmen Ionescu  

        Mihaela Bîlbîie 

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



Autor: Auguste COMTE 
Titlu:  Scrieri sociale timpurii 
Editura, localitatea, anul: Institutul European, Iași, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 Scrierile de tinerețe reunite în acest volum prezintă într-o modalitate 
esențializată și extrem de expresivă ceea ce Auguste Comte a realizat mai târziu în 
cele zece volume ale operelor sale fundamentale: Curs de filosofie pozitivă (1830-
1842) și Sistem de politică pozitivă (1851-1854). Este vorba de texte esențiale 
pentru înțelegerea tezelor centrale, a ambițiilor și, în același timp, a iluziilor 
filosofiei pozitive, ale filosofiei sociale și politice și ale sociologiei incipiente de la 
jumătatea secolului XIX.  
 Lucrarea de față constituie, astfel, o bună introducere în gândirea lui 
Auguste Comte și deschide accesul spre înțelegera scrierilor mai târzii ale acestuia 
deja traduse ân limba română.  
 (332 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Adrian Miroiu 
Titlul: Între logică și etică Despre profesori și colegi 
Editura, localitate, anul: Institutul European, Iași, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 Cele unsprezece texte incluse în această carte au fost scrise de-a lungul a 
mai bine de treizeci și cinci de ani. Ele reprezintă studii critice asupra gândirii 
filosofice și sociale ale urmatorilor autori: Constantin Noica, Radu Stoichiță, 
Mircea Flonta, Cornel Popa, Ludwig Grunberg, Sorin Vieru, Lazăr Vlăsceanu, 
Valentin Mureșan, Mihail-Radu Solcan, Mihaela Miroiu, Mircea Dumitru.  
 Din Cuprins: Doua teme de etică, Despre condiția filosofică a logicului,  O 
imagine descriptivistă a științei, Semantica unor sisteme modale elementare, 
Reprezentări logice modale ale unor subsisteme ale silogisticii asertorice, Misterul 
judecății de valoare, Instituții și dependente, Despre orașul filosofie, Despre rolul 
experimentelor în științele sociale. Cazul științei politice, O etică în practică, 
Reducere și extensionalitate 
 (374 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Iulian Bocai 
Titlu:  Filologii (Instituționalizarea Studiului Literar în Europa)   
Editura, localitatea, anul:  TracusArte, București, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 Ce fel de gândire este gândirea filologică? e întrebarea de la care a pornit 
această carte. Care sunt locurile ei comune, domeniul şi descoperirile ei, practicile 
ei instituţionale, ce anume spun filologii despre ei înşişi că fac ca filologi, într-un 
cuvânt, dacă o critică a gândirii filologice este posibilă, atunci critica cărui tip de 
gândire va fi?  Iulian Bocai 
 Tema cărţii de faţă este una de istorie instituţională: o temă afină mai 
degrabă sociologilor şi istoricilor, nu literaţilor, care, oricum, au abordat-o mai rar. 
Este o temă situată la o răscruce multidisciplinară şi care pretinde, în plus, un 
orizont comparatist. Subiectul cărţii ne cantonează în secolul al XIX-lea, dar autorul 
îşi extinde cercetarea şi în epoca iluministă, iar, prin inevitabile referinţe, până la 
Reformă şi Renaştere; apoi, prin consideraţii de ordin metodologic, în secolul XX. 
Nu lipsesc nici predicţii verosimile pentru secolul XXI. Din punctul de vedere al 
acoperirii spaţiale, titlul riscă să pară dezangajant de vag, dar trebuie spus că, în 
fapt, se referă la starea studiilor literare din Germania, Anglia, Franţa şi România. 
Oricum, nu este deloc puţin… Mircea Martin  
 (384 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 



Autor: Ray Bradbury 
Traducere şi note: Petre Solomon 
Titlu:  Fahrenheit 451  
Editura, localitatea, anul: ART, București, 2020 
Scurtă prezentare: 
 O poveste tulburătoare şi poetică, Fahrenheit 451 este o parabolă a unei 
societăţi în care valorile pe care le cunoaştem au fost răsturnate, în care statul 
interzice cititul şi legiferează arderea cărţilor. Cetăţenii acestei lumi distopice 
trăiesc într-o indiferenţă indusă de droguri şi de mass-media.  
 Unul dintre ei este Guy Montag. El are o sarcină simplă: trebuie să dea 
foc tuturor cărţilor şi caselor în care acestea sunt ascunse. Îi place meseria pe care
-o practică de zece ani, simte că-şi face pe deplin datoria şi nu are niciodată 
îndoieli... până în momentul în care o adolescentă îi povesteşte despre un trecut 
în care oamenilor nu le era teamă.  
 La fel de proaspăt şi parcă mai relevant acum, la peste o jumătate de 
secol de la apariţie, acest roman-cult reuşeşte performanţa de a fi deopotrivă o 
capodoperă a literaturii universale, un clasic al genului şi un best-seller. 
 (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Ismail Kadare  
Traducere și note: Marius Dobrescu  
Titlu: Dimineți la Café Rostand 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Mai presus de toate, Dimineți la Café Rostand este o declarație de iubire 
față de Paris, Parisul visat în anii tinereții, la Tirana sau la Moscova, și Parisul 
real, unde Ismail Kadare a creat o mare parte a operei sale, și în același timp o 
profesiune de credință a scriitorului albanez, francez, european. 
  „Ideea de a scrie ceva despre Café Rostand îmi venise atât de firesc, încât 
nu țin minte nici momentul și nici împrejurările. Era un sentiment între regret și 
recunoștință, asemănător cu acela pe care-l ai față de soția ta de o viață, care, 
fiindu-ți alături la orice, nu s-a bucurat, sau ție ți se pare că nu s-a bucurat, de 
atenția cuvenită. În această cafenea am scris sute de pagini și am făcut tot atâtea 
fișe despre subiecte și motive diverse, fără a o pomeni niciodată.“  
 (288 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Vasile Ernu 
Titlu: Sălbaticii copii dingo 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2020 
Scurtă prezentare: 
 Anii ’80. Patru prieteni se întîlnesc în gara din Chişinău. Vor pleca 
împreună în vacanţă în Crimeea, la mare. Sunt lipsiţi de griji, nu au de unde să ştie 
că fac parte din generaţia ultimilor copii sovietici. Ştiu doar că au acelaşi program 
în fiecare an: şcoală, vacanţe lungi, călătorii de la un capăt la altul al ţării pentru a 
descoperi locuri extraordinare şi populaţii ciudate. Brusc însă toată această rutină 
melancolică e dată peste cap: după moartea lui Brejnev, a lui Andropov şi a altor 
comunişti de la vîrf, vin Gorbaciov, glasnostul şi perestroika, intervenţia rusă în 
Afganistan, Cernobîlul, explozia drogurilor, SIDA şi afirmarea contraculturilor 
sovietice.  
 Debusolaţi, văzând cum lumea pe care o ştiau se destramă, ultimii copii 
sovietici caută echilibru şi refugiu în romanele lui Bulgakov, în poezia lui Arseni 
Tarkovski şi în piesele formaţiei Kino. Şi, fără să vrea, se maturizează, descoperă 
alte identităţi şi învaţă să trăiască în noua lume, în care Dumnezeu este foarte 
diferit de cel al bunicilor şi părinţilor lor, iar ceea ce contează e să cîştigi cît mai 
mult.  O lume în care a avea este mai important decît a fi.   
 (360 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Maggie O’Farell  
Traducere:  Mihaela Buruiană  
Titlu:  Hamnet 
Editura, localitatea, anul:  Pandora M, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Anglia, 1580: Ciuma Neagră cutreieră ținuturile, lovindu-i deopotrivă 
pe cei sănătoși și pe cei bolnavi, pe tineri și pe bătrâni. Sfârșitul lumii este 
aproape și, cu toate acestea, viața merge înainte. Un tânăr meditator de latină, 
sărac și chinuit de un tată violent, se îndrăgostește de o femeie extraordinară și 
excentrică. Agnes e o creatură sălbatică ce străbate pământurile familiei cu un 
șoim pe mână și e recunoscută pentru talentele ei de vindecătoare. Cunoaște 
plantele și poțiunile mai bine decât înțelege oamenii. Odată ce se stabilește 
împreună cu soțul ei la Stratford-upon-Avon, se transformă într-o mamă 
ultraprotectoare și în forța care ține împreună tânara familie. 
Un portret plin de lumină al casniciei și o portretizare de neuitat a unui băiat 
care a fost uitat de toată lumea, dar al cărui nume a dat titlul celei mai celebre 
piese de teatru din toate vremurile. 
 Maggie O‘Farrell (n. 1972), prozatoare britanică, este autoarea a opt 
romane și a unui volum de memorii.   (400 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Hannu Rajaniemi 
Titlu:  Tărâmul verii 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 În 1938, moartea nu mai e capătul vieții. Dimpotrivă, este o continuare 
în altă dimensiune, pentru că oamenii au descoperit viața de apoi. Imperiul 
Britanic s-a extins până la Tărâmul Verii, o metropolă pentru cei recent 
decedați. Dar Britania nu e singura care vrea puterea în viața asta – și în 
următoarea. Spionii sovietici sunt și ei acolo, cu tehnologia potrivită pentru a 
construi un nou zeu. 
Agenta Rachel White nimerește în miijlocul unui complot și trebuie să facă 
imposibilul: să prindă un om care e deja mort.  
 
„Conspirații și intrigi tipice romanelor cu spioni, dar cu un fundal extrem de 
ingenios.“  Chicago Tribune  
 (296 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Chanel Miller  
Traducere: Mihaela Apetrei  
Titlu: Acesta e numele meu 
Editura, localitatea, anul: TREI, București, 2020 
Scurtă prezentare:  
 Lumea o cunoștea drept Emily Doe în momentul în care a șocat întreaga 
lume cu o scrisoare, după ce studentul care o agresase sexual a fost condamnat 
la numai șase luni de închisoare. Declarația victimei a fost publicată pe 
BuzzFeed, unde a devenit imediat virală — vizualizată de 11 milioane de 
persoane în numai patru zile, a fost tradusă în toată lumea și citită în Congresul 
american; a determinat modificări în legislația din California și înlăturarea din 
funcție a judecătorului. Acum, Chanel Miller își revendică identitatea și spune o 
poveste despre traumă, transcendență și forța cuvintelor. Lupta cu izolarea și 
rușinea, după atac și în timpul procesului, dezvăluie chipul victimelor 
nedreptății chiar și în cazurile în care probele judiciare sunt clare și există 
martori. 
 Acesta e numele meu va transforma cu totul modul în care vedem 
agresiunea sexuală, punându-ne sub semnul întrebării convingerile despre ce 
este acceptabil și vorbind răspicat despre realitatea tumultuoasă a vindecării. 
Împletind durerea, reziliența și umorul, memoriile lui Chanel Miller vor deveni 
una dintre scrierile clasice moderne.   
 (496 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Maria, regina României 
Titlu: Gânduri pentru vremuri grele 
Editura, localitate, anul: Humanitas, București, 2021 
 
Scurtă prezentare:             
  „Ce pot face altceva decât să lupt în continuare, aşa cum îmi dictează ceea 
ce eu consider a fi datoria mea, să încerc să-i conving şi pe alţii să muncească, să 
ajungă la o soluţie, să nu cedeze, să facă eforturi supraomeneşti, să facă imposibilul 
în împrejurări imposibile – dacă fiecare om şi-ar îndeplini partea lui cu devotament, 
deznădejdea de zi cu zi a situaţiei s-ar mai îndulci puţin, măcar puţin! Nu cer 
minuni! Cer doar efort şi dorinţa de a ajuta! Nu plecarea capetelor fără speranţă şi 
observarea dificultăţilor, inerţia criminală de care sunt înconjurată din toate părţile, 
lipsa de energie, de mijloace, de «credinţă care mută munţii din loc», pe care rar o 
văd.“ — MARIA, REGINA ROMÂNIEI   
 (112 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Codruț Constantinescu 
Titlu:  Liber în Europa 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2020 
 
Scurtă prezentare:  
 De fiecare dată când am vizitat un loc străin, indiferent dacă am stat 
două săptămâni sau două zile, în cadrul celebrelor city-break-uri, am observat, 
am notat, am scris articole pe care le-am publicat în principal în paginile 
revistei pe care o îndrăgesc cel mai mult, alături de care mă regăsesc de un 
deceniu și jumătate (Revista 22), dar și pentru diverse alte site-uri, unele de 
turism, altele promovând lectura și filmele. De fiecare dată când plec în vacanță 
îmi iau un carnet în care mâzgălesc la cald observațiile, informațiile, traseele, 
obiectivele turistice pe care trebuie să le bifăm.  
 (192 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: GABRIEL-DUMITRU CULCER   
Titlu:  Însemnările unui aiurit 
Editura, localitate, anul: Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Amintirile inedite, păstrate cu grijă de familie, ne descoperă viața 
copilului crescut la conac, cu guvernantă, plimbat la Paris, care are odaia lui, face 
conversație în limbile franceză și germană și ascultă cântecul la pian al bunicii, 
dar care dansează și hora cu țăranii din sat, se amorezează de mai multe fetișcane 
și pune la cale tot felul de pozne.  GABRIEL-DUMITRU CULCER s-a 
născut la 2 iulie 1907, ca fiu al Marioarei Petrescu și al doctorului Max Culcer din 
Târgu Jiu, descendent al familiilor boierești Otetelișanu, Bălcescu și Aman și al 
Culcerilor din Ardeal, înnobilați probabil de Regele Ungariei prin secolul al XVIII
-lea. În urma divorțului părinților, Gabriel a fost crescut de bunicii paterni. 
Absolvent al Liceului Militar din Craiova și apoi al Școlii Politehnice, a fost trimis 
de guvernul României în Franța, ca membru al Comisiei de recepție de la uzinele 
„Schneider Creuzot”, unde a lucrat până în 1942. Gabriel și familia sa au ales să se 
întoarcă în România, unde au dat piept cu mersul implacabil al istoriei: în 1946 
este nevoit să părăsească armata, iar în 1959 soția sa, Stanca (Coca), este 
condamnată la opt ani de închisoare (a executat patru la Miercurea Ciuc), pentru 
„uneltire contra ordinii sociale”. Adăpostise un coleg urmărit de autoritățile 
comuniste. Gabriel s-a stins din viață în 1986  (336 de pagini, format 13 x 20 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Gheorghe Iacob 
Titlu:  România de la 1859 la 1939. Împliniri și limite ale modernizării 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Despre modernizarea României s-a scris enorm; de către istorici, economişti, 
sociologi, politologi ş.a. Cu toate acestea, nu putem oferi o definiţie în general 
acceptată. Ne limităm la enumerarea câtorva trăsături: – industrializarea; – 
birocratizarea; – etatizarea; – urbanizarea; – difuzarea cunoaşterii; – accentuarea 
individualismului ş.a. Asupra acestei problematici găsim referiri începând cu secolul 
al XVIII-lea şi, tot mai numeroase, din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Toţi, 
sau aproape toţi autorii sunt de acord că Principatele Române – apoi România – au 
făcut eforturi deosebite pentru a prelua modelul occidental, de a se moderniza, de a 
reduce distanţa faţă de ţările dezvoltate. Indiferent în ce moment facem 
„măsurătorile”, după ce metode etc., opiniile diferă. După unii autori, decalajul faţă de 
Occident s-a accentuat, după alţii, s-a redus. Noi, o spunem de la început, ne includem 
în a doua categorie. Cartea include texte din volumele România în epoca modernizării 
(1859-1939) și Modernizarea României (1859-1939), publicate în anii 2012 și 2013. 
Le-am reunit în același volum cu speranța de a oferi o imagine coerentă asupra 
modernizării țării în această perioadă. (Autorul)  (756 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Cristina Preutu, Ionuț Nistor (coordonatori) 
Titlu: „Istorii ale regimului comunist din România. Volum al Congresului 
Național al Istoricilor Români, Iași, 29 august – 1 septembrie 2018 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2020 
Scurtă prezentare: 
 Pornind de la interesul manifestat de participanții la Congresul Național al 
Istoricilor Români din Iași față de istoria comunismului, de la numărul mare de 
intervenții și de la impactul și relevanța unui volum pentru specialiști și pentru 
publicul larg, coordonatorii lucrării au decis realizarea unei lucrări care să cuprindă 
comunicările științifice referitoare la această temă susținute la congresul menționat 
anterior, care a avut loc la Iași în perioada 29 august – 1 septembrie 2018. Textele 
reflectă, pe de o parte, interesul istoricilor pentru această tematică, dar și nivelul 
cunoașterii, direcțiile și temele de reflecție ale istoriografiei române, într-o posibilă 
radiografie a domeniului, la 30 de ani de la căderea regimului comunist. Volumul de 
studii abordează următoarele teme: instaurarea regimului comunist în România; 
evoluții ale vieții politice, sociale, economice și culturale interne; aspecte ale 
relațiilor României cu alte state din blocul comunist; analize istoriografice și 
reflectări târzii asupra perioadei. Cartea este finanțată de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, prin programul Centenar. (280 pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Dalia Báthory, Ștefan Bosomitu, Cosmin Budeancă  
Titlu:  România de la comunism la postcomunism. Criză, transformare, 
democratizare Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc. Volumele XIV-XV, 2019-2020   
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2020 
 
Scurtă prezentare: 
 „Volumele XIV-XV (2019-2020) ale Anuarului IICCMER își propun să 
exploreze și să aducă în atenția celor interesați de istoria recentă aspecte 
referitoare la: declinul lent, dar implacabil al unui regim încremenit în logica 
strîmbă a intransigenței ideologice, a disprețului față de cetățean și a 
supravegherii dictatoriale; tragicele și (încă) controversatele evenimente din 
decembrie 1989; evoluțiile sinuoase din postsocialism, marcate nu doar de 
rupturi, ci și de continuități, de transformări parțiale și de acomodări 
circumstanțiale. Astfel, e avut în vedere un decupaj temporal amplu, care 
cuprinde atît declinul regimului comunist din România, cât și evoluția șovăielnică 
postcomunistă, ambele perioade având drept punct de convergență evenimentele 
care au dus la colapsul sângeros din decembrie 1989.” (Coordonatorii)  
 (512 de pagini, format 16x 24 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Ioan Laza Florin Ardelean 
Titlu: Trei decenii de jurnalism (1990-2019): proiecte, realizari, restante 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2020 
Scurtă prezentare: 

 Volumul de față conține o bună parte din contribuțiile participanților la 
cea de–a IV–a ediție a conferinței internaționale Mass–media în postcomunism, 
desfășurată la Oradea în zilele de 10 și 11 octombrie 2019. 
 Tema reuniunii academice a fost – 1990–2019. Trei decenii de 
jurnalism: proiecte, realizări, restanțe. Intenția, realizată în bună măsură, a fost 
aceea de a contura un tablou al jurnalismului românesc, „desenat” pe parcursul 
celor trei decade ale unui trecut recent și în bună măsură încă greu de așezat în 
„ramă”. 
 Am avut deosebita plăcere (subsemnatul acestor rânduri, dar mai cu 
seamă Ioan Laza, inițiatorul și sufletul conferințelor de până acum) de a găzdui 
participanți din centrele de referință ale mediului jurnalistic românesc, nume de 
prim–plan ale breslei, fie din segmentul reprezentat de teoria comunicării de 
masă, fie din acela al practicii gazetărești, unii cu statutul de invitați 
„debutanți”, alții deja „recidiviști” notorii (bifând prezențe la toate cele patru 
reuniuni de până acum). Adăugăm acestora contribuțiile colegilor din Ungaria 
și Serbia. Florin Ardelean (392  de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Dragos-Daniel Ilinca  
Titlu: PARTENERIATUL NATO-UE. ABORDARI CONCEPTUALE ȘI 
CONCRETIZARI OPERATIONALE  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2020 
Scurtă prezentare: 
 Definirea și structurarea relației de cooperare între NATO și UE 
reprezintă elemente esențiale ale oricărui studiu privind evoluțiile mediului de 
securitate internațional din ultimele decenii. Procesele asociate celor două 
dimensiuni au evoluat gradual către o matrice instituțională complexă, susținută 
printr-o agendă practică multidisciplinară, înglobând domenii de relevanță 
strategică pentru articularea răspunsului eficient la o gamă extinsă de amenințări 
și provocări. Dimensiunea operațională reprezintă, fără îndoială, zona cea mai 
dinamică și, în egală măsură, generatoare de rezultate concrete a cooperării dintre 
cele două organizații. Definirea cadrului instituțional de relaționare a permis 
derularea, în diferite perimetre geografice, a unui număr important de operații în 
domeniul managementului crizelor cu efecte pozitive pentru restabilirea 
parametrilor situației de securitate. Pe aceste coordonate, lucrarea de față își 
propune să analizeze principalele evoluții înregistrate în dezvoltarea componentei 
operaționale a Parteneriatului NATO-UE.   (200 de pagini, format 13 x 20cm) 

ȘTIINȚE ECONOMICE 

Autor:  Alexandru-Mircea Nedelea, Gabriela-Liliana Cioban, Costel-Ioan 

Cioban  

Titlu:  Marketingul firmei. Studii de caz  

Editura, localitatea, anul:  Economică, București, 2020 

Scurtă prezentare:  

 Din cuprins: Marketing la IULIUS MALL SUCEAVA, Marketing la 

PROFI, STARBUCKS România. Cercetare de marketing Rebrandingul 

Voronskaya, Marketing la SC Marelbo SRL, Gradul de mulțumire al clienților 

Hotelului Continental din Suceava cu privire la serviciile oferite de acesta, 

Cercetare de marketing vizând serviciile și produsele oferite de restaurantul Taco 

Loco, Analiza pieței berii în județul Suceava Serviciile turistice ale Sucevei, în 

percepția consumatorilor. Studiu de caz, Frecvența utilizării mijloacelor de 

informare, documentare și promovare de către populația din județul Suceava. 

Cercetare de marketing, Posturile de radio care funcționează în județul Suceava, 

Posturile de televiziune care funcționează în județul Suceava, Tipografii care 

funcționează în județul Suceava  (264 de pagini, format 17 x 24cm) 

   STUDII DE SECURITATE 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor:  I.L. Caragiale 
Ilustrații: Gheorghe Marinescu  
Titlu: Abu-Hasan 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2020 
Scurtă prezentare: 
 "— Frate dragă, ce să‑ţi spun? a răspuns Abu‑Hasan. Mie, cel puţin până 
acum, dragostea mi s‑a părut un fel de robie; uite, să‑ţi mărturisesc drept, mie 
atâta mi‑a plăcut în viaţa mea: să mănânc, nu ceva scump, dar bun şi curat, şi mai 
ales să beau un vinişor cum ştiu eu, dar nu singur; mi‑a plăcut să petrec totdeauna 
cu prietenii, mai ales cu un om deştept. La dragoste nu m‑am prea gândit. Dar iar 
nu pot zice că sunt de tot neştiutor… Dacă s‑ar întâmpla să dau peste o femeie 
frumoasă şi veselă ca una dintre acelea din visul meu, de care‑ţi povestii; să văd 
eu că şi ea mă face haz aşa cum sunt, că mi‑e urât serile cu mine; să‑mi cânte 
frumos şi să mă ţină de vorbă căutând în toate chipurile să mă facă s‑o plac şi eu 
pe ea – de, parcă‑parcă n‑aş zice ba… Poate chiar dimpotrivă, m‑aş lipi de ea cu 
tot sufletul şi m‑aş simţi fericit să‑i robesc. Ei! Dar unde să găsesc eu aşa femeie?"  
 (64 de pagini, format 22 x  29 cm) 

Autor: William O'CONNOR   
Traducator: Viorel Zaicu  
Titlu: Atlasul Dragonilor. Dragonopedia lumii, de la amphipteridae la 
aripazoni 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Ai dat vreodată peste un ou de dragon? Te‑ai întrebat ce fel de fiară 
solzoasă o să iasă din carapacea bălțată și delicată? Ei bine, de‑acum nu trebuie să 
te mai întrebi. Acest atlas fantastic e cartea de căpătâi a iubitorilor de dragoni, fie 
ei începători sau experți! 
Atlasul conține catalogul complet al dragonilor din întreaga lume, de la 
amphiptere la aripazoni. Fiecare familie – de la șerpozauri și orci de mare până la 
balaurizi și dragonii mari scuipători de flăcări – e descrisă cu minuțiozitate, după 
care e analizat fiecare tip în parte din familia respectivă. Astfel îți va fi mult mai 
ușor să descoperi toate aceste creaturi magnifice și să le deosebești una de alta. 
Descoperă biologia, istoria, comportamentul și habitatul fiecăreia dintre aceste 
fiare străvechi și savurează ilustrațiile bogate și foarte exacte.  
 (160 de pagini, format 21 x 26 cm) 

Autor:   Rutger Bregman 
Traducere: Elena‑Simona Iurea și Ovidiu Achim  
Titlu: Homo Sapiens. O istorie plina de speranta 
Editura, localitatea, anul:  Editura Litera, București, 2020 
Scurtă prezentare: 
   Homo Sapiens aduce un nou argument: că este realist, dar și revoluționar, 
să presupunem că oamenii sunt buni. Instinctul de a coopera mai degrabă decât de 
a concura, de a avea încredere mai degrabă decât de a nu se încrede, are o bază 
evoluționistă, care merge înapoi până la Homo sapiens. Dacă gândim cel mai rău 
despre alții, scoatem la lumină ce e mai rău și în politica și economia noastră. 
 În această carte pe cale de a deveni extrem de importantă, autorul de 
bestselleruri internaționale Rutger Bregman folosește unele dintre cele mai 
cunoscute studii și evenimente din lume și le repune în context, oferind o nouă 
perspectivă asupra ultimilor 200 000 de ani de istorie a omenirii. De la adevăratul 
Împărat al muștelor la Blitz, de la o fermă de vulpi siberiene la o faimoasă crimă 
din New York, de la mașina de administrat șocuri a lui Stanley Milgram de la Yale 
la experimentul din închisoare al celor de la Stanford, Bregman ne arată modul în 
care încrederea în bunătatea și altruismul umane poate constitui un nou fel de a 
gândi – și de a acționa, ca bază pentru a ajunge la adevărata schimbare în 
societatea noastră. (432 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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NOUTĂȚI  
DISCOGRAFICE 

CASA RADIO 
 

BEETHOVEN 
Simfonia a V-a • Simfonia a VII-a 
ORCHESTRA NAŢIONALĂ RADIO 
Horia Andreescu • Cristian Măcelaru  
Catalog : 501 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 66:08 
Anul apariţiei : 2020   
  
 Apropierea de marile partituri 
beethoveniene reprezintă de fiecare dată o 
provocare pentru interpret, căci – dincolo de 
exigențele textului muzical, de complexitatea 
construcției dramatice a lucrării respective – el se 
confruntă și cu multitudinea versiunilor celebre 
înregistrate de-a lungul deceniilor dar și cu 
așteptările publicului, pentru care sonoritățile sunt 
aparent atât de familiare...  
 Dar capodoperele lui Beethoven rămân în 
continuare o mare ispită pentru artiștii fiecărei 
generații. 
 Editura Casa Radio vă aduce prin acest CD 
două ipostaze simfonice beethoveniene dirijate de 
muzicieni români aflați în etape distincte ale 
carierei lor, derulate în contexte foarte diferite 
(chiar și în plan istoric și geografic): Horia 
Andreescu și Cristian Măcelaru.  
 Acea trăire intensă a comunicării directe cu 
publicul din sală se face simțită și în aceste 
înregistrări live, din stagiunile Orchestrei 
Naționale Radio. 
(Extrase din prezentarea albumului realizată de 
Anca Ioana Andriescu – Radio România Muzical)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIGHT AND DAY 
LUIZA ZAN & BIG BAND RADIO, 
Conductor: Ionel Tudor  
Catalog : 497 DDD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 54:00 
Anul apariţiei : 2020   
  
 Sunt un critic dur cu mine însămi. Nu îmi ascult de 
obicei producţiile discografice, de teamă că le-aş putea 
submina valoarea, prin viziunea mea perfecţionistă. 
 Însă albumul de faţă redă perfect emanaţia 
energetică a fiecărui om prezent în sală în seara concertului; 
fiecare suflu al fiecărui instrument din big band, fiecare 
respiraţie a fiecărui om din public se simte pe acest album, 
datorită măiestriei inginerului de sunet, domnul Călin 
Gibescu, a profesionalismului şi entuziasmului Big Band-ului 
Radio şi priceperii mânuirii baghetei dirijorale a maestrului 
Ionel Tudor. 
 Sper ca şi tu, omule care ţii în mâna ta acest disc, 
să simţi un pic din fragilitatea emoţiei cu care te întâmpină 
muzicienii aici, de la prima notă la ultima picătură de aer care 
s-a revărsat pe scena Sălii Radio în februarie 2019.  
 (Luiza Zan)  
 
Big Band Radio: Trumpets: Sebastian BURNECI, 
Silviu GROAZA, Laurenţiu MOISE, Silviu 
ALBEI, Trombones: Adrian COJOCARU, Liviu 
MĂRCULESCU, Ciprian PARTENIE, Andrei 
BOLBOCEAN, Saxophones: Paolo PROFETI 
(alto), Dan Marin IONIȚĂ (alto), Diana SUCIU 
(tenor), Cosmin STANCIU (tenor), Cristian 
TEODORESCU, (baritone) Rhythm section: 
George NATSIS (piano), Liviu NEGRU (guitar), 
Eugen TEGU (bass guitar), Laurențiu Zmău 
(drums)  
 
Înregistrări Radio România din concert Studioul 
de concerte „Mihail Jora”   


