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Editura Casa Radio a sărbătorit poezia la târgul de carte Gaudeamus 

 Ediția online de primăvară a Târgului de carte Gaudeamus Ra-
dio România s-a încheiat miercuri, 31 martie. Stand cu stand, pagină 
cu pagină, fie ea virtuală sau cât se poate de palpabilă, odată ajunsă 
la cititor, Gaudeamus Radio România a adus și în acest an primăvara 
în casele iubitorilor de carte, păstrând astfel vie tradiția unui sfert 
de secol de activitate susținută de postul public de radio în acest do-
meniu. 
 La capătul unei întregi luni pe care Radio România, organiza-
torul evenimentului, a dedicat-o cărții, au fost incluse în palmaresul 
proiectului peste 80 de standuri virtuale, majoritatea aparținând 
editurilor care participă în mod constant la Târgurile Gaudeamus în 
formatul clasic, 150 de evenimente editoriale (lansări și prezentări 
de carte), aproape o treime fiind intervenții în direct transmise 
pe www.gaudeamus.ro și pe paginile de Facebook ale târgului sau 
ale participanților, circa 40.000 de vizitatori și aproape 300.000 de 
accesări ale paginilor dedicate târgului.  

 Editura Casa Radio v-a invitat  la întâlnirea cu poezia la Târgul 
de carte Gaudeamus Radio România prin câteva evenimente: 

 Sâmbătă, 20 martie, A fost un timp când vă spuneam şi vouă. 
Poeme rostite la Radio (2002) de Emil Brumaru, prezentarea   an-
tologiei ce repertoriază, de-a lungul deceniilor şi epocilor de eflo-
rescenţă creatoare, destinul literar al celui mai senzorial poet al   
literaturii române. Criticul literar Cosmin Ciotloş, poetul Şerban 
Foarţă şi istoricul literar Bogdan Creţu au evocat experienţa unică a 
întânirii cu poezia şi cu vocea şi rostirea poetului Emil Brumaru. 

 Duminică, 21 martie, o dezbatere în jurul audiobook-
ului Urechea vorbitoare semnat Ion Stratan, apărut la Editura Casa 
Radio în Colecția Biblioteca de Poezie Românească. Volumul 
(carte+CD) oferă cititorilor poeme rostite la radio între anii 1992-
1997. Dezbaterea i-a adus alături pe poeții Florin Iaru, Bogdan Ghiu 
și criticul Călin-Andrei Mihăilescu.  

 Evenimentele au fost transmise pe www.gaudeamus.ro și pe 
paginile oficiale de Facebook Gaudeamus Radio România, Editura 
Casa Radio și Radio România. 

  Târgul de carte Gaudeamus Radio România s-a desfășurat exclu-
siv on-line, în perioada 1-31 martie.  

 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: Emil Cioran 
Titlu:  Carnetul unui afurisit 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Stabilirea textului, prefaţă, note şi variante de Constantin Zaharia 
 „Un om care crede absolut în ceva se poate socoti superior oricui, chiar lui 
Dumnezeu. Convingerea lui nestrămutată îi pune în mână cheia cu care să descuie 
toate porţile vremii şi ale veşniciei. E drept că acel om – deodată ce n-a suferit 
ispita îndoielilor – s-a născut blagoslovit de o atât de atotputernică neştiinţă încă 
din măruntaiele naive ale maicii sale, încât nici o întorsătură a lucrurilor n-ar avea 
ce să-l înveţe.“ — CIORAN 
  „Carnetul unui afurisit este ultima carte scrisă de Cioran în limba română. 
Manuscrisul restituit aici este mai voluminos decât ineditele apărute la Humanitas –
 Despre Franța, Îndreptar pătimaș II și Razne. Un manuscris fără titlu, așadar, 
numit astfel în virtutea unui pasaj pe care Cioran îl scoate, dacă se poate spune 
astfel, din carnetul afurisitului care este. Contextul e legat de un episod oarecum 
erotic (cititorul îl va descoperi singur), în ciuda orientării metafizice pe care textul 
o capătă mai apoi, în deplin contrast cu începutul amoros. Demn de reținut, prin 
urmare, și de utilizat pentru un titlu de carte pe care autorul nu a vrut să-l dea, din 
motive nu tocmai limpezi.“ — CONSTANTIN ZAHARIA 
 (244 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Horia Vicențiu Pătrașcu (editor) 
Titlul: Gânditori români în cultura universală 
Editura, localitate, anul: Universității A.I. Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Prezentul volum reunește contribuțiile unor participanți la două sesiuni 
ale conferinței „Gânditori români în cultura universală”, desfășurate în anii 2017, 
respectiv 2018, organizate de Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică 
și Științe Socio-Umane din cadrul Universității Politehnica din București, 
Facultatea de Filosofie din București și Institutul de Filosofie și Psihologie 
„Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române. Conferința națională 
„Gânditori români în cultura universală” și-a propus, pentru întâia dată la un nivel 
național organizat, să deceleze contribuțiile filosofilor, sociologilor, politologilor 
și psihologilor români la cultura universală. Conferința s-a bucurat de prezența 
unor profesori și cercetători de prestigiu, a unor doctori și doctoranzi care nu au 
ezitat să aducă în discuție și probleme pe care, de obicei, ne ferim să le abordăm – 
obișnuiți fiind să ne tratăm contribuțiile noastre științifice la nivel local și minor.  
 (276 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Bogdan Crețu  
Titlu:  Inorogul la porțile Orientului Bestiarul lui Dimitrie Cantemir 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Originalitatea acestui studiu constă în interpretarea strălucită a alegoriei 
animaliere a lui Cantemir, bazată pe o vastă documentare și pe o metodologie 
riguroasă. Imaginarul simbolic zoomorf studiat este de două ori important pentru 
istoria culturală: odată pentru referințele multiple la semnificaţiile pe care acest 
univers le-a cunoscut din Antichitate, până în Evul Mediu și Renaștere; a doua oară, 
pentru comparaţiile pe care autorul le propune cu realităţile simbolice, scriptice și 
iconografice din cultura română. Lucrarea lui Bogdan Crețu se recomandă ca una 
dintre cele mai bune contribuții la studiul operei lui Dimitrie Cantemir, din 
perspectiva largă, generoasă a istoriei literare şi a celei culturale. Această carte, care 
marchează un eveniment  în bibliografia cantemiriană, merită o apreciere unanimă şi 
o difuzare amplă printre specialiști si alte categorii de cititori. (Stefan Lemny )   
 (664 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 



Autor: Alina Purcaru și Paula Erizanu (coord.)  
Titlu:  Un secol de poezie română scrisă de femei. Volumul II (1945-1989) 
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 „Moştenirea lăsată de poetele care au debutat în perioada 1945-1989, în 
România, Republica Moldova şi în diasporă, este vastă, un întreg continent de 
explorat. În volumul de faţă, sunt prezente nume cunoscute pasionaţilor de 
literatură, precum Angela Marinescu, Mariana Marin, Magda Cârneci sau Nora 
Iuga, poete prezente în manuale şi deci cunoscute de publicul larg, ca Ana 
Blandiana sau Nina Cassian, dar şi poete care merită să fie citite mult mai mult, 
precum Grete Tartler, Constanţa Buzea, Gabriela Melinescu sau Marcela Benea, 
pentru a oferi doar câteva exemple. Sunt, de asemenea, incluse poete uitate, ca 
formidabila Eta Boeriu, cunoscută mai mult în rolul său de traducătoare decât de 
poetă, sau promiţătoarea Ileana Zubaşcu, care, oripilată de propunerea unui critic 
literar, care i-a cerut servicii sexuale în schimbul promovării ei pe scena literară, 
a încetat să mai aibă de-a face cu poezia, deşi a avut un debut strălucitor. Esenţial 
ni se pare, în continuare, să privim şi să confruntăm această moştenire, să o 
identificăm şi să o aducem la suprafaţă, din punctul în care ne aflăm acum, din 
prezentul marcat de toate urgenţele şi tensiunile lui.”  (Alina Purcaru, 
Paula Erizanu)   (328 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Tatiana Niculescu  
Titlu: Nepovestitele iubiri 7 minibiografii sentimentale 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Neagu Djuvara, principesa Elisabeta, Constantin Poroineanu, Florence 
Baker sau  oameni cu totul necunoscuți se întâlnesc în necugetate, năbădăioase, 
trădate sau interzise pagini de viață de la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului XX. Cititorul îi însoțește la Nisa, la Londra, la Paris, la 
Sulina, în Basarabia sau într-un sătuc din Lombardia, stârnit de curiozitatea 
intensei lor trăiri erotice. Fiecare poveste se destăinuie mereu dintr-un alt unghi 
decât cel îndeobște acceptat de istoria oficială. Inspirate din biografii, mărturii și 
situații reale, cele șapte povestiri de dragoste construiesc un univers al iubirii 
dincolo de spațiu și timp, în șapte tablouri din galeria afectivă a unei lumi de mult 
pierdute.  
 TATIANA NICULESCU a publicat la Editura Humanitas: Seducătorul 
domn Nae. Viaţa lui Nae Ionescu (bestseller Humanitas, 2020); Regele și 
Duduia. Carol II și Elena Lupescu dincolo de bârfe și clișee (bestseller 
Humanitas, 2019); Ei mă consideră făcător de minuni. Viaţa lui Arsenie 
Boca (Humanitas, 2018); Mistica rugăciunii și a revolverului. Viaţa lui Corneliu 
Zelea Codreanu (bestseller Humanitas, 2017); Mihai I, ultimul rege al 
românilor (Humanitas, 2016, 2020); Regina Maria. Ultima dorinţă (Humanitas, 
2015, 2016, 2018, 2020).  (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  John Steinbeck 
Traducere: Dana Craciu   
Titlu: Poneiul roșu  
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Poneiul roșu reuneste patru nuvele scrise de John Steinbeck între 1933 și 
1936. Textele îl au ca protagonist pe Jody Tiflin, un băiat de zece ani, a cărui viață 
la ferma parinților săi de la poalele munților Gabilan stă sub semnul tensiunii 
dintre severitatea paternă și dorința de aventură. Jody are parte de o serie de 
experiențe ce îl pun în contact nemijlocit cu nașterea și moartea, la care asistă fără 
să vrea și care îl marchează. Steinbeck nu se înscrie însă în tradiția unui roman al 
formării – oricât de traumatice sunt momentele prin care trece Jody, ele nu par să 
ajute la maturizarea protagonistului. Într-o proză lipsită de sentimentalitate, dar de 
o frumusețe tulburatoare, la fel ca natura ce îl înconjoară pe Jody, Steinbeck 
reușește să surprindă tocmai intensitatea prezentului, suspendat între un trecut 
epuizat și un viitor amenințător, reprezentat de munții cei mari, înspre care nu se 
îndreaptă nimeni.  Poneiul roșu subliniază o idee importantă, aceea că omul 
nu trebuie rupt de mediul sau natural... Aici se arată marile calități de prozator ale 
lui Steinbeck, care utilizează tehnica realistă și șocul dramatic ca să-și ilustreze 
ideile. - The Nation    (152 de pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Joël Dicker  
Traducere:  Doru Mareș  
Titlu:  Enigma camerei 622 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Într-o noapte de decembrie, la Palace de Verbier, în Alpii elvețieni, are 
loc o crimă, iar anchetatorii nu reușesc să ajungă la nicio concluzie. 
După mulți ani, în vara lui 2018, un scriitor venit în vacanță se cazează la 
același hotel, fără să-și imagineze că va ajunge să se lase absorbit de acest caz. 
Ce s-a petrecut în camera 622 de la Palace de Verbier? 
Cu precizia unui ceasornicar elvețian, Joël Dicker își duce cititorii în inima 
orașului său natal, de-a lungul unui roman diabolic și imprevizibil, cu un 
triunghi amoros, jocuri de putere, lovituri sub centură, trădări și gelozii, într-o 
Elveție care nu este chiar atât de liniștită cum pare. 
 „Capitolele defilează rapid, ca episoadele dintr-un serial, ritmate de 
dialoguri viguroase, scene vizuale clare sau difuze. Legături secrete, întâlniri 
ratate, lovituri de teatru, înșelătorii și vieți paralele… Melodrama se transformă 
în thriller. Cititorul este, pe rând, păcălit, hărțuit și captivat." – Figaro  
  (624 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Amy Engel  
Traducere: Gabriel Pavel  
Titlu:  Întunericul pe care îl știi 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
 Uneori răspunsurile sunt mai periculoase decât întrebările. Uneori, pur 
și simplu, e mai bine să nu știi. 
 Într-un orășel sărac din Missouri, ai cărui locuitori ascund secrete 
sumbre, este comisă o crimă șocantă. Eve Taggert, măcinată de pierderea fetiței 
sale, decide să descopere singură ce s-a întâmplat. Deși încearcă să se 
desprindă de moștenirea întunecată a violenței pe care i-a transmis-o propria 
mamă, e posibil ca exact de ferocitate să aibă nevoie pentru a se confrunta cu 
pierderea teribilă și cu adevărata sa fire. Încercând să facă dreptate, va trebui să 
meargă din cartierele rău famate ale orașului, până în pădurea sumbră de la 
marginea acestuia și să ajungă în cel mai terifiant loc dintre toate, rulota mamei 
sale, pentru a primi o lecție de viață memorabilă. 
 (224 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Bernardine EVARISTO  
Traducere: ADINA IHORA 
Titlu: Fată, femeie, alta 
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Romanul urmărește viața a douăsprezece personaje, unsprezece femei și 
o persoană transgender, non-binară, majoritatea de culoare, din Marea Britanie. 
Ele se află în căutarea unui viitor, a unei case, a unei iubiri, a unei mame 
absente, a unui tată pierdut, a unei identități, a unui gen, a unei existențe și, în 
treacăt, a fericirii. Prin intermediul personajelor sale, romanul străbate 120 de 
ani de istorie a Marii Britanii. 
 Fiecare capitol este consacrat unui personaj care se dovedește legat de 
toate celelalte printr-o istorie de viață comună. De la o influencer non-binară, 
până la o bătrână de 93 de ani care trăiește la o fermă din nordul Angliei, 
femeile acestea provin din medii și familii diferite, nu au aceeași vârstă, dar 
toate își caută locul într-o societate rasistă, patriarhală și homofobă. 
 Scânteietor de inteligent și plin de emoție, scris într-o formă inovatoare, 
care împrumută tehnici din poezie, Fată, femeie, alta este un roman social și 
polifonic, care dezvăluie o față a Marii Britanii rareori întrezărită.  
 (528 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Gheorghe Tănăsescu  
Titlu: Prizonier la Cotul Donului: jurnal de război (27.08 - 23.11.1942) şi 
prizonierat (24.11.1942 - 20.11.1946) 
Editura, localitate, anul: Militară, București, 2021 
Scurtă prezentare:             
  Gheorghe Tănăsescu (n. 1 aprilie 1917, Banca, jud. Tutova – m. 27 mai 
1999, Timişoara) ieşise sublocotenent în 1937, după absolvirea Şcolii de Ofiţeri de 
Artilerie de la Timişoara. A fost repartizat la  Regimentul 7 Artilerie Buzău, unitate 
cu care a participat la campania anului 1941. Avansat locotenent în mai 1942, s-a 
găsit, în luna noiembrie a aceluiaşi an, în epicentrul marii tragedii a armatei române 
din Cotul Donului. După patru ani de prizonierat în lagărul de la Oranki, se va 
întoarce în ţară în noiembrie 1946. Trecut în rezervă cu gradul de căpitan (1947), a 
urmat Politehnica şi a făcut o frumoasă carieră civilă.  
 „Joi, 3 februarie 1944 [...] Pentru camuflarea perfectă a acestui carnet am 
găsit mijlocul şi locul. Îl desfac în cele patru fascicule componente şi fiecare 
fasciculă intră perfect în carâmbul cizmei, între căptuşeală şi faţa cizmei. Fiind 
subţire, nu lasă nicio urmă şi nici nu dă de bănuit nimic. În felul acesta cred că voi 
scăpa cu el, pentru că, şi dacă mă vor descălţa la vreun control şi vor scutura 
cizmele, nu va cădea nimic, căptuşeala fiind cusută sus perfect, de faţă. Să vedem 
care din doi, eu sau rusul care controlează, va fi deştept!” (368 de pagini, format 
13 x 20 cm) 

Autor: Petre Pandrea 
Titlu:  Călugărul alb 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2020 
 
Scurtă prezentare:  
 Atunci când Petre Pandrea nu i-a mai putut smulge pe inocenţi din 
ghearele justiţiei, ba chiar, curând, avea să-i urmeze şi el la închisoare tocmai 
pentru că încercase să-i apere, tot ce a mai avut puterea să facă a fost să scrie 
povestea lor, a călugărilor de la Mânăstirea Sihastru şi a călugăriţelor de la 
Mânăstirea Vladimireşti, văzută fără detaşare, pentru că totul abia se petrecuse, 
se petrecea încă, iar naratorul era, mai înainte de a fi închis în temniţele statului 
comunist, zăvorât în propriul lui destin, în propriile lui viziuni, ochii lui de 
bărbat încercat priveau prin lentila lacrimei judiciare, fără putinţa de a mai 
aduce vreo uşurare.  (353 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Victor Simion  
Titlu:  Strada Mare şi... alte mahalale. Întâmplări de altădată cu şi fără haz 
 Editura, localitate, anul: Militară, București, 2021 
  
Scurtă prezentare: 
 Victor Simion este istoric de artă, specialist în domeniul artei vechi 
româneşti, teoretician şi practician în domeniul muzeologiei şi pedagogiei 
muzeale, scriitor şi publicist, membru titular al UAP-secţia „Critică”, expert al 
Ministerului Culturii în domeniul patrimoniului cultural naţional şi Consilier al 
Patriarhiei Române pentru sectorul „Patrimoniu cultural”.  
 Cartea reuneşte amintirile „cu şi fără haz” ale acestuia din orăşelul de 
provincie al copilăriei şi tinereţii sale, constituind o lectură plăcută şi alertă şi o 
rememorare a unor vremuri în care timpul părea să aibă încă răbdare.  
 (352 de pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Ioan-Augustin Guriţă 
Titlu:  „Ţinând cu putere cuvântul vieţii”. Studii şi documente privitoare la istoria 
bisericească şi culturală a Moldovei (sec. XVIII-XIX) 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul cuprinde o parte dintre contribuţiile ştiinţifice ale autorului, în care 
sunt abordate aspecte privitoare la viaţa culturală şi ecleziastică din spaţiul românesc 
în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea: activitate tipografică, manuscrise traduse sau 
copiate în mediul bisericesc, biografii de ierarhi, istoria unor eparhii şi aşezăminte 
monahale, ajutoare româneşti pentru patriarhiile răsăritene etc.  
 Ioan-Augustin Guriţă (n. 1985, Botoșani) este lector universitar doctor la 
Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, autor a 
numeroase studii publicate în reviste de specialitate şi în volume colective. La Editura 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a mai publicat volumul Gavriil 
Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), pentru care a primit, în anul 
2019, Premiul Mihail Kogălniceanu al Academiei Române.  
  (216 pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Cristian Preda  
Titlu: Rumânii fericiți. Vot și putere de la 1831 până în prezent (ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită)  
Editura, localitatea, anul:  Polirom, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Românii au votat fără întrerupere începînd din 1831 și până astăzi. În 
moduri și în teritorii foarte diferite și, mai ales, cu consecințe felurite asupra 
exercitării efective a puterii. Volumul de față descrie în ce fel s–a constituit corpul 
electoral de-a lungul vremii, cum au folosit regimurile succesive voturile cetățenilor, 
care sunt instituțiile și practicile – de la corupție la deliberare responsabilă, de la 
violență simbolică la crime atroce – secretate în cursul procesului de democratizare, 
dar și în derapajele autoritare sau totalitare ale societății politice românești. Citindu-
l, veți afla când au fost românii fericiți și, mai ales, cine i-a făcut mai nefericiți decât 
își închipuiau atunci când se îndreptau spre urne... 
 „Nimeni nu cunoaște mai bine și mai profund decât profesorul Cristian 
Preda aventurile spațiului electoral românesc din ultimele aproape două sute de ani. 
Înarmat cu o redutabilă cultură comparativă, atent la detalii, dar și la semnificațiile 
de lungă durată ale diverselor momente istorice explorate, autorul ne oferă un 
fascinant și indispensabil manual interpretativ al vieții politice românești de la 
debutul modernității democratice și până astăzi.” (Vladimir Tismăneanu)   
 (368 de pagini 13 x 20 cm) 

Autor:  Philippe Delorme 
Traducere: Irina Nicolae  
Titlu:  Împărătese, regine, prinţese şi poveştile lor scandaloase 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Menite din naştere unui destin umil şi supus puterii bărbatului, pentru 
femeile trecutului exista doar perspectiva personajului de fundal. Unele s-au 
dovedit însă firi aparte, care au răsturnat canoane şi au marcat profund faţa lumii. 
Nesocotind valori fundamentale precum virtutea, blândeţea, ascultarea – specifice 
educaţiei feminine tradiţionale –, ele au ajuns de-a lungul vremii să conducă 
popoare, să înfrângă mentalităţi şi să-şi influenţeze contemporanii. Prin felul de a-
şi duce viaţa, au stârnit polemici şi scandaluri, au îngrozit în aceeaşi măsură în 
care au fascinat.Cronicar înzestrat, cu scriitură alertă şi captivantă, Philippe 
Delorme ne oferă înspre degustare voluptuoase felii de istorie galantă a 
umanităţii. Portretele sale surprind atât splendoarea, cât şi stridenţa unor prinţese 
rămase în conştiinţa neamurilor, fie că este vorba despre Cleopatra, Lucrezia 
Borgia sau Ecaterina II a Rusiei, despre Messalina, Christina a Suediei ori 
Margaret a Marii Britanii.  (228 de pagini, format 13x 20 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Angela Precup  
Titlu: MEMORIA TIPARULUI - PRESA MUREȘEANĂ ÎN SECOLUL XX 
VOL. II (1948-2000) 
Editura, localitatea, anul:  EIKON, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

 Nu încape îndoială că deja autoarea și-a pus amprenta personală pe un 
segment de cercetare care, într-un fel, de-acum îi aparține, în orizontul nostru de 
timp și spațiu, realizând prima sinteză de o asemenea amploare și complexitate 
interpretativă. Desigur, nu vrem să știrbim cu nimic meritele celor care au 
abordat cu mult înainte aceleași teme. Pentru prima data avem acum, datorită 
cercetării întreprinse de Angela Precup, un tablou complet nu numai al 
aparițiilor și instituțiilor de presă dintr-o perioadă lungă de timp, dar și un 
inventar destul de cuprinzător și nuanțat – dublat mereu de o perspectivă 
analitică - al principalelor probleme socio-politice și culturale aduse necontenit, 
obsesiv - aș zice - în atenția publicului cititor mureșan. (prof. univ. dr. Cornel 
Moraru)  

ANGELA PRECUP este jurnalistă, cadru didactic universitar și excelentă 
cercetătoare în domeniul Istoriei presei române. A mai publicat: Memoria 
tiparului. Presa mureşeană în secolul XX (vol. I 1900-1947), Editura 
Universitară Bucureşti / Editura Ecou transilvan, Cluj-Napoca, 2015, 307 pagini;  

 (302  pagini, format 19 x 26 cm) 

Autor:  Carmen BUZEA, Horia MOAȘA  
Titlu: Managementul resursei umane Teorii în practica profesională 
Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Volumul Managementul resursei umane. Teorii în practica profesională 
oferă studenților, dar și specialiștilor, cercetătorilor și cadrelor didactice o 
perspectivă actuală asupra proceselor gestionate de departamentul de Resurse 
Umane, în context organizațional românesc. Deși domeniul Resursei Umane este în 
dezvoltare accelerată și este atractiv din perspectiva ocupațională, literatura de 
specialitate în limba română, care să abordeze procesele într-o manieră sistematică, 
cu accent pe aplicabilitatea cunoștințelor, este încă deficitară. Volumul urmarește să 
acopere o parte din această nevoie, printr-o abordare îndrăzneață, în care specialiști 
cu experiență profesională și managerială remarcabilă, alături de cadre didactice 
universitare, integrează aspectele teoretice ale domeniului cu aplicații, exemple și 
reguli de bună practică. Volumul este structurat în 16 capitole,  administrarea 
personalului, recrutarea, selecția, integrarea, motivarea angajaților, trainin-gul, 
coaching, evaluarea performanțelor profesionale, managementul talentelor, 
recompensarea financiară, responsabilitatea socială a organizațiilor, integrarea 
social media în cadrul organizațiilor.  (338 de pagini, format 17 x 24cm) 

ȘTIINȚE ECONOMICE 

Autor:  Mihaela Mocanu  

Titlu:  Deontologia profesiei contabile. Dezbateri internaționale privind 

independența în auditul financiar  

Editura, localitatea, anul:  Economică, București, 2020 

Scurtă prezentare:  

 Lucrarea își propune: 

• să faciliteze înțelegerea în profunzime a unor concepte cu care operează 

profesia contabilă („etică”, „independență” etc.); 

• să conștientizeze membrii profesiei contabile și pe cei care doresc să acceadă 

la profesie de nevoia de etică, în general, și de independență, în particular; 

• să pună în evidență procesul de raționament profesional, mai ales în rezolvarea 

dilemelor etice; 

• să îi sprijine în mod practic pe toți care lucrează în domeniul auditului 

financiar la implementarea cerințelor etice și cu precădere a cerințelor privind 

independența.  

 (252 de pagini, format 17 x 24cm) 

   RESURSE UMANE 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 



Autor:  CHRISTOPHER SWIEDLER  
Traducere: NICOLETA DASCĂLU  
Titlu: În roșu marțian 
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Michael Prasad știe că nu ar trebui să iasă singur pe suprafața planetei 
Marte. Este suficient de periculos chiar și fără acea anxietate copleșitoare pe care o 
simte aproape de fiecare dată când îmbracă un costum spațial și încearcă să 
pășească în afara coloniei în care locuiește. Numai că, atunci când cea mai bună 
prietenă a lui, Lilith, îl convinge să se furișeze afară într-o noapte, nu poate rezista 
tentației de a le demonstra tuturor – inclusiv sieși – că poată să facă față situației. 
Cei doi copii se urcă într-un rover și lasă colonia mult în urma lor. Dar, apoi, o 
explozie solară masivă lovește planeta, scoțând totul din funcțiune. Comunicațiile și 
sistemele de navigare sunt date peste cap, iar câmpul magnetic artificial care 
protejează Marte de radiațiile mortale ale soarelui este distrus. Dintr-odată, Michael 
și Lilith se trezesc blocați, fără niciun scut împotriva soarelui...  
 (272 pagini, format 13 x  20 cm) 

Autor: Agostino TRAINI  
Traducator: Cristian Ungureanu  
Ilustrații: Agostino Traini  
Titlu: Ce ar fi dacă… nu ar exista meseriile? 
Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Descoperă lumea celor care muncesc și multele sale meserii: ce anume 
fac grădinarii? Dar electricienii? Cum poți deveni veterinar sau astronaut? Și oare 
de ce se scufundă scafandrii în mare? 
 Împreună cu învățătorii lor, Alberto și Diana, fetițe și băieți povestesc 
despre meseriile lor preferate, cele pe care le cunosc deja sau cele pe care ar dori 
să le aibă atunci când vor fi mari. Descoperă împreună cu ei ce instrumente 
folosesc grădinarul și frizerul, cum reușește un tâmplar să construiască un dulap, 
cu ce se ocupă funcționarii, ce se întâmplă într-o mină și cine sunt ghizii alpini…  
 (80 de pagini, format 24 x 31 cm) 

Autor:   Gurmeet Kanwal, Salman Akhtar  
Traducere: Laura Netea  
Titlu: Intimitatea. Perspective clinice, culturale, digitale și de dezvoltare 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
   În cartea de față autorii aduc în centrul atenției diferite fațete ale intimității 
ce apar în relațiile romantice, în prietenie, în relațiile digitale sau în relația cu 
animalele de companie. Intimitatea este explorată și din perspectiva dezvoltării. 
Autorii pleacă de la intimitatea în copilărie, pentru a ajunge la cea din adolescență, 
viața de cuplu adultă și, în cele din urmă, la dimensiunile socioculturale și clinice. 
Propunând o perspectivă cuprinzătoare, vastă și profundă, această carte dedicată 
intimității încearcă să își aducă cititorii la zi în privința unei teme întotdeauna de 
actualitate, dar în permanență dificil de definit. 
 Gurmeet Kanwal este profesor de psihiatrie la Universitatea Cornell și 
psihanalist-formator în cadrul Institutului William Alanson White. 
 Salman Akhtar este profesor de psihiatrie la Jefferson Medical College și 
psihanalist-formator în cadrul Centrului Psihanalitic din Philadelphia. A scris și 
coordonat peste 90 de cărți. La Editura Trei, au mai apărut volumele sale Sursele 
suferinței și Sursele bucuriei.   
 (368 de pagini, format 16 x 20 cm) 
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CASA RADIO 
 

Căluțul cocoșat   
Roman grafic de Octavian Curoșu după 
o dramatizare de Victor Frunză   
Colecţie. Serie : Radio-Prichindel 
Copertă / Ilustraţii : Octavian Curoșu  
ISBN : 978-606-8468-99-0 
Format : 15 x 17 
Nr. pagini : 64 
Durată CD : 26:49 
Anul apariţiei : 2020   
 „Ce ne facem, flăcăii tatei? Iar ne-a prădat 
hoţul ogorul.” Vă spune Prâslea! Ivanuşca! Flăcăul 
de la care nimeni nu se aşteaptă la mare lucru este 
primul la apel. De-a lungul unor aventuri uluitoare 
împreună cu Căluţul cocoşat, care îl sfătuieşte 
numai de bine şi îl ajută în încercări dincolo de 
puterile omeneşti, Ivanuşca va duce la îndeplinire 
cele mai straşnice porunci ale împăratului şi 
misiuni imposibile, cucerind mâna şi inima 
preafrumoasei crăiese, precum şi împărăţia. 
 Căluţul cocoşat este un roman grafic de 
Octavian Curoşu, de astăzi, la zi, după o 
dramatizarea de Victor Frunză a unui basm rusesc, 
dramatizare din anul 1964 pentru Radio România. 
Şi o înregistrare audio din acelaşi an, cu voci de 
aur ale scenei româneşti, precum: Nicolae 
Gărdescu, Dumitru Furdui, Marin Moraru, Nucu 
Păunescu, Petrică Gheorghiu. 
 Copiii din 1964 au fost încântaţi de 
poveste, de interpreţi, şi predau ştafeta copiilor de 
azi care nu doar vor auzi , ci şi vor vedea , 
răsfoind romanul grafic, incredibilele aventuri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Noapte bună, copii!  
Din basmele lumii vol. 17  
Catalog : 496 ADD 
Nr. discuri : 1 
Durată CD : 41:13 
Anul apariţiei : 2020   
 Azi, vă invităm într-o călătorie pe 
mapamond, cu Basmele lumii!  
 Ascultaţi poveştile noastre şi călătoriţi 
nestingheriţi prin Laponia, India, China, Africa, 
Mongolia, Canada, Letonia, însoţiţi de actorii 
Alexandrina Halic, Octavian Cotescu, Tatiana 
Popa Timotim, Valeria Clonţ, Elena Petrescu şi 
Liliana Tomescu.  
 Veţi afla cum îşi învaţă vidra puii să 
înoate, cine-i mai fricos, ce face meşterul de 
pălării sau veţi face cunoştinţă cu Maimuţa 
judecător, cu Iepurele cel înţelept şi cu fraţii Liu. 
Cât despre brâul fermecat, nu putem să vă spunem 
nimic, fiind secret... 
 Noapte bună, copii! este o colecţie deja cu 
tradiţie a Editurii Casa Radio, ilustrată de către 
Ciubi (Alexandru Ciubotariu), binecunoscut 
publicului atât pentru benzile desenate şi 
ilustraţiile de carte pentru copii, cât şi pentru arta 
stradală.  
 Fiecare CD conţine în interior un afiş! 
 Citesc: Tatiana POPA TIMOTIN, 
Octavian COTESCU, Alexandrina HALIC, 
Valeria CLONȚ, Eugen PETRESCU, Liliana 
TOMESCU. 
REGIA ARTISTICĂ: MIHAI JEMĂNEANU 
ÎNREGISTRĂRI RADIO ROMÂNIA DIN 
 1961 ,1962 ,1964, 1965 
 GRAFICĂ: ALEXANDRU CIUBOTARIU 
De 65 de ani, „Noapte bună, copii!“ este una 
dintre atracțiile postului public de radio. La 2 
noiembrie 1956 se transmitea pentru prima dată 
sub acest generic povestea „Capra cu trei de iezi“ 
de Ion Creangă, în lectura lui Mihail Sadoveanu. 
Emisiunea poate fi ascultată și astăzi, la Radio 


