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 Premieră absolută – "Ultima rază" 

 Teatrul Național Radiofonic a prezentat în premieră absolută, joi, 15 
aprilie 2021, la Radio România Cultural, Ultima rază de Constantin Venerus 
Popa. Adaptarea radiofonică: Ion Costin Manoliu. Regia artistică: Toma Enache. 
În distribuție: Gabriela Popescu, Mircea Rusu, Vlad Zamfirescu, Alexandru 
Georgescu, Constantin Cotimanis, Constantin Florescu, Pătru Gavril, Adrian 
Păduraru, Orodel Olaru, Ion Costin Manoliu, Toma Enache, Remus Stănescu. 
Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia 
muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor și 
coordonator de proiect: Magda Duțu. 

 Spectacolul radiofonic Ultima rază, este realizat în cadrul proiec-
tului Dramaturgi români contemporani, după piesa omonimă a dramaturgului 
Constantin Venerus Popa. Subiectul piesei este inspirat de evenimente reale și 
aduce în prim-plan, personalități ale istoriei României: Regina Maria, Regele 
Carol al II-lea, Prințul Nicolae, diplomatul și omul politic Constantin Argeto-
ianu, aghiotantul și secretarul particular al Reginei Maria, generalul Eugen 
Zwiedineck, episcopul romano-catolic Anton Durcovici, istoricul si omul politic 
Nicolae Iorga, ziaristul Grigore Malciu, fost director şi co-proprietar al cotidi-
anului ”Informaţia zilei” din Bucureşti. 

 Acțiunea se petrece într-un spațiu concentraționar - Închisoarea Jilava, 
Fortul 13, Celula nr.8, anii 1950 – 1951, cu trimiteri în anul 1931, la Palatul 
Regal, unde este reliefată, pe de o parte, relația dură, tensionată, între Re-
gele Carol al II-lea, fratele său, Prințul Nicolae și Regina Maria, în ultima perio-
adă a vieții sale și, pe de altă parte, relația sentimentală, cu totul specială, 
dintre regină și aghiotantul său, generalul Zwiedineck.  

 Născut în București, absolvent al Facultății de Medicină, medic primar cu 
o strălucită carieră în domeniul dermatologiei, Constantin Venerus Popa – au-
torul piesei – s-a remarcat, începând cu anul 2006, ca dramaturg, cu 
piesa Gaura Neagră, pentru care a fost nominalizat UNITER, la secțiunea Cea 
mai bună piesă românească a anului, și premiat de Asociaţia Scriitorilor din 
Bucureşti, secția Dramaturgie. În același an, publică volumul de 
teatru Defileul cu sens unic și începe colaborarea cu Teatrul Național Radiofo-
nic, prin montarea a două dintre piese, în cadrul proiectului Biografii, memo-
rii: Povestea Ursei Mari și Pirandello – Fiul Haosului, în regia lui Mihai 
Lungeanu. În anul 2007 publică volumul de teatru Data probabilă a morții și 
volumul de poezie Acum o viață. Din 2008, devine membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti, secţia Dramatur-
gie.   

 Și această ediție conține  lucrări de dramaturgie. Cu încredere în faptul 
că teatrul radiofonic este și o punte spre lumea lecturii, 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: Randall B. Smith 
Traducere: Dan Siserman și Petru Dimitriu  
Titlu:  Întruchipări ale înţelepciunii creştine 
Editura, localitatea, anul: Galaxia Gutenberg , București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Cele patru studii ale teologului şi filosofului Randall B. Smith, reunite în 
volumul de faţă sub titlul de Întruchipări ale înţelepciunii creştine, au ca scop 
aducerea în conştiinţa cititorului a relevanţei actuale a trăirii vieţii în lumina 
înţelepciunii creştine: în atitudinea noastră faţă de trup şi suflet, faţă de prietenie, 
faţă de creaţie şi mediul înconjurător, faţă de practicarea filosofiei şi a ştiinţei etc. 
 Înţelepciunea creştină, mai mult decât orice sistem de filosofie sau de 
spiritualitate de orice fel, ne provoacă la o trăire totală şi armonioasă, în cuget şi 
simţire, a misterului vieţii şi a lumii create de un Dumnezeu care ni s-a revelat şi 
care ne-a dat Cuvântul Său spre a noastră mântuire şi desăvârşire. Dan Siserman
  
 (244 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Cristian Bădiliță  
Titlul: Plotin, un mistic păgân 
Editura, localitate, anul: Vremea, București, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 Despre Plotin, exemplu de theios aner („bărbat îndumnezeit”), se spune 
că a experimentat de patru ori extazul mistic în șase ani. După moarte el 
sălășluiește printre daimonii cei buni. Dar cel mai sugestiv lucru e prezența, 
printre acești daimoni buni, a încă doi „bărbați îndumnezeiți”, Platon și 
Pitagora. Desprinzându-se de trup, sufletul lui Plotin pătrunde definitiv în 
comunitatea în care dorise cu ardoare, toată viața, să pătrundă. El împlinește 
astfel o triadă ce constituie, de fapt, triada sacră a neoplatonismului. Cristian 
Bădiliță 
 (276 de pagini, format 13 x 20 cm) 

TEORIE, CRITICĂ LITERARĂ, ISTORIA LITERATURII, STUDII CULTURALE 

Autor: Laura Pavel  
Titlu:  Personaje ale teoriei, ființe ale ficțiunii 

Editura, localitatea, anul:  Institutul European, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Pasionată de reflecția teoretică, dar nu până într-atât încât să cadă pradă 
acelui "demon al teoriei" denunțat cândva de Antoine Compagnon într-o carte 
celebră, Laura Pavel interpretează fenomenul literar și artistic cu o receptivitate 
complice, izbutind rara performanță de a îmbina armonios spiritul de geometrie cu 
spiritul de finețe, într-o manieră discursivă de tip socratic și de sobră eleganță 
stilistică, deschisă nuanțărilor infinite. Ca atare, teoreticienii nu mai sunt prezentați 
aici în postura cliseizată de legislatori înclemenți, ci în aceea de "personaje" ale unui 
symposion pus în scenă cu remarcabilă virtuozitate regizorală. De la teoriile lui 
Bruno Latour, Giorgio Agamben sau Donald Davidson la interpretarile ekphrastice și 
narațiunile hermeneutice exemplare, autoarea prezentului volum își poartă cititorii și 
pe cărările mai puțin umblate ale artei contemporane și ale istoriei noastre literare, 
analizand în câteva remarcabile studii de caz ficțiunea biografică și "trăitul cu stil", 
fenomenul boemei literare, precum și subtilele motivații psiho-sociale ale preferinței 
prozatorilor români din anii `70 pentru "romanul total". Antonio Patras 
 (338 de pagini, format 13 x 20 cm) 

FILOZOFIE, ESEU 

TEOLOGIE 



Autor: Ayn Rand 
Titlu:  Noi, cei vii 
Editura, localitatea, anul: Cartier, Chișinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Publicat in 1936, a fost primul roman al lui Ayn Rand, şi a ajuns să se 
vândă în aproape două milioane de exemplare. 
Tema romanului  Noi, cei vii este una dintre cele mai semnificative ale epocii 
noastre - lupta individului cu statul. Ea infăţişează impactul Revoluţiei Ruse 
asupra a trei fiinţe umane care îşi revendică dreptul de a-şi trăi vieţile şi de a-şi 
căuta fericirea. Povesteşte despre iubirea pasionată a unei femei, apărată precum 
o fortăreaţă de răul corupător al unui stat totalitar, care nu le pretinde cetăţenilor 
ei independenţă, ci sacrificiu de sine. 
  „Noi, cei vii este un roman despre rezultatele ideilor care erodează 
libertatea, idei pe care tu însuţi le accepţi. Din acest motiv este relevant pentru 
tine în ziua de azi. Este relevant pentru că îţi spune cum anume să distingi otrava 
pe care Occidentul, cu lăcomie, o înghite din hrana de care avem disperată 
nevoie. Este relevant pentru că nu este vorba de un trecut din ce în ce mai 
îndepărtat, ci despre un viitor din ce în ce mai apropiat. 
 Această carte nu este despre bunicii tăi de mult dispăruţi, ci despre copiii 
tăi încă în creştere.” ( Leonard Peikoff)  (504 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Marguerite Yourcenar 
Traducere și note: Mihai Gramatopol  
Titlu: Memoriile lui Hadrian 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Îmbrăcând forma unei istorii personale, povestea împăratului Hadrian 
este o rafinată meditație despre moarte, dragoste, dualitatea corp–spirit, 
sacralitate și timp. Unul dintre cele mai valoroase romane ale secolului 
XX, Memoriile lui Hadrian poartă marca inconfundabilă a scriiturii lui 
Marguerite Yourcenar, prima femeie primită în Academia Franceză. 
  „Marguerite Yourcenar construiește ipoteza romanescă a unui timp 
ciclic, între apogeu și decadență, și citește al doilea secol roman ca pe o parabolă 
decalată a lumii contemporane. Roma lui Hadrian și Occidentul contemporan se 
aseamănă prin aceea că reprezintă momente paroxistice ale istoriei umane, 
caracterizate prin cosmopolitism, profunzime și complexitate.“ — Nicolas di 
Méo, Le Magazine Littéraire   
 (176 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  George Orwell 
Traducere: Ciprian Șiulea  
Titlu: O gură de aer (ediție de buzunar) 
Editura, localitatea, anul: Editura Polirom, Iași, 2021 
 
Scurtă prezentare: 
 George Bowling este agent de asigurări. Are patruzeci şi cinci de ani, e 
căsătorit, tată a doi copii, cu rate la bancă, cu o burtă respectabilă şi o proteză 
dentară pe care abia a înlocuit-o. Războiul bate la uşă, viitorul îl înspăimîntă, iar 
până la goana nebună după mâncare, la soldaţii viermuind ca gândacii, la poliţia 
secretă şi la dictatură nu mai e decât un pas. Trebuie să evadeze şi singura scăpare 
este lumea copilăriei, orăşelul care în mintea lui George apare ca un colţ de rai, 
liniştit şi senin. Ce va găsi el oare acolo? 
 „Nespus de amuzant şi în acelaşi timp plin de un realism spumos, 
debordând de viaţă, O gură de aer conţine embrionul altor două cărţi, O mie nouă 
sute optzeci şi patru şi Ferma animalelor.” (The Sunday Times)    
 (276 de pagini, format 10 x 18 cm) 

LITERATURĂ 



Autor: Vi Keeland  
Traducere:  Daniela Purgaru  
Titlu:  Șeful 
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Nu te aștepți ca la birou să dai peste bărbatul visurilor tale… 
Când l-am întâlnit prima oară pe Chase Parker, nu mi-a făcut tocmai o impresie 
bună. Mă ascundeam în toaleta unui restaurant, lăsându-i un mesaj disperat pe 
telefon prietenei mele, în care o rugam să mă salveze de la o întâlnire 
dezastruoasă. Chase m-a auzit și mi-a zis că sunt o nemernică. 
Așa că i-am zis să-și miște fizicul din fața mea – fizicul lui superb, bine făcut și 
plin de infatuare – și m-am dus la masa mea. 
Când a trecut pe lângă mine, mi-a zâmbit compătimitor și s-a dus la partenera 
lui. Însă în clipa în care străinul acela fermecător a apărut la masa mea, însoțit 
de blonda lui sexy, am crezut că intru în pământ...  
 Vi Keeland este autoare de bestselleruri #1 din topurile New York 
Times, Wall Street Journal și USA Today. Cu milioane de exemplare vândute, 
titlurile sale au apărut în peste o sută de liste de bestseller– uri și sunt traduse în 
26 de limbi.   (368 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Anne-Sophie Jouhanneau  
Traducere: Cristina Broștianu  
Titlu:  Săruturi și croissants 
Editura, localitatea, anul:  Nemira, București, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
 Mia Jenrow și-a dorit dintotdeauna să fie balerină. Pare să fi fost 
predestinată pentru asta, fiindcă stră-străbunica ei a dansat pentru Opera din 
Paris și a fost muza lui Degas însuși! 
 Așa că Mia se bucură din tot sufletul că a obținut șansa de a petrece o 
vară de vis la Paris, pentru a urma cursurile uneia dintre cele mai exclusiviste 
școli de dans din lume. Dar lucrurile nu sunt niciodată simple precum o piruetă: 
rivala ei, Audrey, și instructorul de balet îi fac numai necazuri, iar Mia se 
trezește că e tot mai fermecată de Louis, care vrea să-i arate metropola purtând-
o pe Vespa lui. 
 Și, cu toate că vara aceea ar fi trebuit să fie o perioadă dedicată 
studiului, tânăra va descoperi destul de repede de ce se spune că, la Paris, 
dragostea plutește în aer. (336 de  pagini, format 12x 22 cm) 

Autor: James M. Cain 
Traducere: Gabriel Tudorie  
Titlu: Poştaşul sună întotdeauna de două ori 
Editura, localitatea, anul: Art, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Dragostea pasională ce izbucnește torid între hoinarul Frank, pripășit la 
un mic restaurant de pe marginea autostrăzii, și Cora, soția proprietarului grec al 
localului, ia o turnură neașteptată în momentul în care cei doi hotărăsc că sunt 
capabili de orice pentru a-și împlini iubirea... și nevoia de bani. De unde 
încurcăturile și lovitura de grație... pentru că totul se plătește. 
 Diavolul s-a băgat în pat cu noi și, crede-mă, puștoaico, doarme foarte 
bine aici. 
 Autorul şi ziaristul american James M. Cain (1892-1977) este 
considerat unul dintre întemeietorii romanului noir. La vârsta de 42 de ani a 
debutat cu Poştaşul sună întotdeauna de două ori (Ed. Paladin, 2015), considerat 
unul dintre cele mai importante romane crime din secolul XX, care a fost 
ecranizat de şapte ori.   
 (152 de pagini, format 12 x 19 cm)  

FICȚIUNE 



Autor:  Oleg Gordievski 
Traducere:ANDREI POGĂCIAȘ 
Titlu: Agent dublu în Războiul Rece. Autobiografia lui Oleg Gordievski 
Editura, localitate, anul: Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare:             
  Oleg Gordievski a fost ofițerul cel mai înalt în rang din KGB care a fugit 
vreodată în Marea Britanie. Prin faptul că a furnizat instituțiilor occidentale din 
domeniul securității informații ample despre mentalitatea foștilor săi colegi, despre 
metodele folosite de aceștia, ca și despre organizarea și funcționarea puterii 
sovietice, a contribuit în mare măsură la prăbușirea comunismului și, odată cu 
aceasta, la sfârșitul Războiului Rece. 
       Autobiografia sa apare acum, după aproape 25 de ani, într-o nouă versiune în 
limba română, cu o prefață a cunoscutului istoric Florian Banu, specializat în 
domeniul serviciilor secrete. Populându-și narațiunea cu tot soiul de personaje 
ciudate, periculoase, corupte, Gordievski îl introduce pe cititor în extraordinara 
lume a ambasadei sovietice de la Londra. El vorbește despre parlamentarii și 
sindicaliștii britanici care i-au ajutat pe sovietici și au luat bani de la KGB, 
dezvăluind în cele din urmă mesajele importante pe care le-a comunicat lui 
Margaret Thatcher, precum și altor lideri mondiali. În 1987, președintele american 
Ronald Reagan l-a primit cu multă căldură la Casa Albă, spunându-i: „Vă suntem 
recunoscători pentru ceea ce ați făcut pentru Occident.” 
 (496 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Iosif Vulcan  
Titlu:  Panteon român 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2021 
Scurtă prezentare:  
 Iosif Vulcan face parte din neamul „Vulcăneștilor”: tatăl său, preotul 
greco-catolic Nicolae Vulcan, era nepot al episcopului Samuil Vulcan, protector 
al corifeilor Școlii Ardelene. Avea numai douăzeci și patru de ani când, la 
Pesta, în 1865, unde studia dreptul, înființează o publicație menită să slujească 
națiunea română din Imperiul Habsburgic în aspirațiile sale patriotice și 
culturale, gând ce a rodit sub numele Familia. Foaie enciclopedică și 
beletristică cu ilustrațiuni, revistă care avea să devină cea mai importantă 
instituție de cultură în plan revuistic pentru românii din Transilvania, dar, foarte 
curând, o revistă citită și de românii din Țară. Timp de peste patruzeci de ani, 
între 1865 și 1906, Iosif Vulcan a pus, la temelia acestui adevărat for cultural și 
spiritual, toate darurile sufletești, intelectuale, morale cu care a fost înzestrat, 
pentru a asigura continuitatea acestei lucrări de admirabilă folosință pentru 
neamul său. Număr de număr, „Familia” oferea primele sale pagini portretizării 
fondatorilor de cultură și de istorie care și-au câștigat un nume de bună 
memorie în istoria românilor. Aceste portrete au fost adunate de Vulcan într-un 
volum intitulat „Panteon român”. (210 pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  MATILDA KȘESINSKAIA 
Traducere: ALINA BÂLTÂC 
Titlu:  MATILDA. Prim-balerina Teatrului Imperial Rus și amanta Țarului 
Nicolae al II-lea 
Editura, localitate, anul: Corint, București, 2021 
 Scurtă prezentare: 
 Născută în Rusia țaristă, într-o familie de artiști, Matilda Kșesinskaia a 
studiat baletul de la o vârstă fragedă, dovedind un talent ieșit din comun. În cadrul 
spectacolului de debut s-a făcut remarcată nu doar de către țar și de către țarină, 
profund impresionați de măiestria sa, ci și de către țarevici, care a fost de-a dreptul 
vrăjit de frumusețea ei. Între cei doi tineri s-a înfiripat o poveste de dragoste 
romantică și tragică, deopotrivă, care a durat mai bine de trei ani, până când 
Marele Duce s-a logodit cu viitoarea împărăteasă Alexandra. 
Autoarea își descrie într-un mod plin de culoare cariera, prieteniile și dușmăniile, 
dar și amorurile, căci a fost iubita lui Nicolae al II-lea și a doi Mari Duci, dintre 
care unul, Andrei Vladimirovici, vărul ultimului țar, i-a devenit soț. 
 (416  pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: Mihai-Ştefan Ceauşu, Ion Lihaciu 
Titlu:  Autonomia Bucovinei (1848-1861). Studiu şi documente 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Studiul şi documentele inedite cuprinse în volum oglindesc lupta dusă de 
mişcarea naţională românească, vreme de peste un deceniu, pentru obţinerea autonomiei 
Bucovinei, prin desprinderea sa de Galiţia poloneză, în care fusese încorporată prin 
ordinul împăratului Iosif al II-lea, în 1786, şi constituirea într-o provincie autonomă a 
Imperiului Austriei, cu titlul de ducat. Documentele cuprinse în volum sunt în mare 
parte necunoscute istoricilor români şi ele provin din fondul de arhivă al Ministerului de 
interne de la Viena sau din actele Guvernământului Bucovinei, păstrate la Arhivele 
Naţionale Bucureşti.  
 Mihai-Ștefan Ceaușu (n. 1952, Rădăuți, Suceava) este cercetător științific gr. I 
doctor la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași al Academiei Române. Domenii 
de interes: istoria Bucovinei și a Monarhiei de Habsburg în secolele XVIII-XX. Ion 
Lihaciu (n. 1972, Codlea, Braşov) este conferenţiar universitar doctor la Catedra de 
germanistică a Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.   
  (374 de pagini, format 17 x 24 cm ) 

Autor:   Cătălina Mihalache, Nicoleta Roman (editori) 
Titlu: Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și 
reprezentări culturale în România anilor 1913-1923 
Editura, localitatea, anul:  Universității Al. I .Cuza, Iași, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
Lucrarea explorează o temă aproape invizibilă în cercetarea istorică românească de 
actualitate, dar care suscită un interes evident, după cum s-a putut observa şi cu 
prilejul evocării publice a Primului Război Mondial, respectiv al comemorării 
Centenarului înfăptuirii unirii din 1918. Culegerea de studii propusă porneşte de la 
rezultatele conferinţei „Copiii şi copilăria românească în timpul Primului Război 
Mondial” (30 mai 2016, Muzeul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi), 
organizată de editoarele prezentului volum, cu sprjinul Institutului de Istorie al 
Academiei Române „Nicolae Iorga” din Bucureşti, al Institutului de istorie „A.D. 
Xenopol” şi al Filialei Academiei Române din Iaşi, al Facultăţii de istorie şi al 
Muzeului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.   
 (336 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:  Oliver Jens Schmitt 
Traducere: Irina Manea și Andrei Pogăciaș  
Titlu: Balcanii în secolul XX, O istorie postimperială 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Secole la rând, spațiul balcanic s-a aflat sub ocupația și influența imperiilor. 
Acum un veac însă, și Imperiul Otoman, și Imperiul Austro-Ungar, și Imperiul Rus s-
au prăbușit, iar odată cu ele și sistemul imperial, dând naștere statelor naționale, cu 
alte aspirații și viziuni politice, militare, sociale, etnice și religioase.  Balcanii sunt un 
spațiu definit prin realități etnice și religioase extrem de complexe, realități create și 
menținute de imperii timp de secole prin structuri care păreau abolite odată cu sfârșitul 
Primul Război Mondial. Noile state naționale apărute pe ruinele vechilor imperii au 
încercat, toate, să se legitimeze prin ruptura radicală de trecutul imperial. Cât de 
radicală a fost însă cu adevărat această despărțire de trecut? Și cât de radicală a fost 
ruptura statelor comuniste de politicile etnice, culturale, economice și sociale ale 
statelor naționale dinainte de 1945? Oare decalajele de dezvoltare dintre statele 
balcanice sau dintre regiunile acestora pot fi puse și pe seama istoriei din vremea 
imperiilor, și dacă da, în ce măsură? Putem vorbi astăzi despre o epocă postimperială a 
Balcanilor, în care moștenirea trecutului a fost cu totul ștearsă și dată uitării? La aceste 
întrebări – și la altele – răspunde într-un adevărat tur de forță istoricul Oliver Jens 
Schmitt, unul dintre cei mai reputați cercetători ai sud-estului european.  
 (384 de pagini, format 15x 22 cm) 
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Autor: Delia Cristina Balaban, Julia Szambolics 
Titlu: Social media influencerii și rolul lor publicitar  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 

 Ce sunt social media influencerii? Care este rolul și mai ales care este 
impactul lor publicitar în societatea contemporană? Acestea sunt întrebările de la 
care a plecat prezentul volum care îi analizează pe acești lideri de opinie din 
mediul virtual din perspectiva științelor comunicării. Pentru un număr 
considerabil de tineri, media tradițională nu mai reprezintă o opțiune de consum 
zilnic și în plus, a crescut importanța recomandărilor pentru achiziționarea unor 
produse sau servicii. Acestea sunt doar câteva aspecte care au contribuit la 
creșterea rolului publicitar al social media influencerilor, celebrități online care 
se bucură de încrederea unor comunități mari de urmăritori. Prieteni virtuali, 
experți, social media manageri, creatori de conținut, mereu atenți la tendințele 
din online sau creatori ai acestor tendințe - acestea sunt doar câteva dintre 
atributele definitorii ale influencerilor care și-au început activitatea din pasiune și 
care treptat au ajuns la un anumit grad de profesionalizare. 
Cartea noastră poate să fie utilă publicului larg interesat de acest fenomen, 
experților în domeniul marketingului și al comunicării, și de ce nu, chiar social 
media influencerilor.  (250  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Valeriu Frunzaru, Oana Ștefăniță 
Titlu: Dialog social, probleme și soluții în educație. Opinii și tendine în anii 
2014 si 2020 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Această lucrare reprezintă una dintre activitățile cheie ale proiectului nr. 
2019/ 101974 „Dezvoltarea structurilor de dialog și consulare tipartite și bipartite în 
sectorul educație”. Proiectul, implementat de Federația Sindicatelor Libere din 
Învățământ în parteneriat cu Skolenes Landsforbund [SL] – Norvegia, are o durată 
de 2 ani. Prin schimburi de bune practici, cursuri de formare profesională continuă 
și reuniuni de lucru cu privire la subiectele asupra cărora partenerii sociali au căzut 
de acord în cadrul programului comun de lucru, vom promova în continuare 
dezbaterile privind temele propuse de „Cadrul național de dialog și consultare 
socială”. Ne propunem astfel să îndeplinim principalul obiectiv al proiectului: 
consolidarea capacității instituționale a organizațiilor din educație de a construi un 
dialog tripartit și bipartit eficient, axat pe identificarea de soluții în cadrul 
structurilor de consultare existente.social media in cadrul organizatiilor.   
 (226 de pagini, format 13 x 20cm) 

ȘTIINȚELE NATURII  

Autor:  Eliza Țupu 

Titlu:  Flora și vegetația Dealurilor Tulcei – Dobrogea de Nord 

Editura, localitatea, anul:  Universității Al I Cuza, Iasi, 2021 

 

Scurtă prezentare:  

 Lucrarea poate prezenta interes atât pentru persoanele în curs de instruire 

(studenți, doctoranzi), cât și pentru botaniștii și cercetătorii în domeniul botanicii 

din țară și străinătate, deoarece relevă studii originale realizate în singura zonă 

rămasă nestudiată din punct de vedere floristic și fitocenologic din Dobrogea.  

 De asemenea, poate prezenta interes și pentru custozii de arii protejate 

naționale și rețeaua Natura 2000 din țară si nu numai, deoarece în zona Dealurilor 

Tulcei sunt constituite două rezervații naturale (dealurile Beştepe şi Dealul Lung) 

și două situri de importanță comunitară (ROSCI0060 Dealurile Agighiolului, 

ROSCI0067 Dealul Deniz Tepe).  

 (252 de pagini, format 17 x 24cm) 
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Autor:  Michael Ende 
Traducere: Yvette Davidescu  
Titlu: Povestea fără sfârșit 
Editura, localitatea, anul: Arthur, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Când Bastian descoperă într-un anticariat o misterioasă carte legată în 
mătase arămie, nici prin gând nu-i trece că o să-i fie încredințată o misiune 
importantă. E nevoit să pătrundă cumva în carte și să salveze Fantázia, un tărâm al 
imaginației în care orice este posibil, și în care te poți și pierde. Viața Crăiesei 
Copile stă în mâinile sale și e hotărât să riște totul pentru a o salva. 
 Adevărata încercare pe care Bastian e nevoit să o depășească nu este 
pătrunderea în Fantázia și salvarea ei, ci descoperirea căii prin care se poate 
întoarce în lumea reală. Iar părăsirea unui tărâm fără hotare se dovedește cu atât mai 
grea. 
 Scriind o poveste în poveste ce se autogenerează la infinit, Michael Ende le 
demonstrează cititorilor săi că nimic nu se sfârșește cu adevărat, ci doar se 
preschimbă, și că, în final, cheia ce deschide poarta tuturor posibilităților stă în 
puterea de a afla cine ești cu adevărat.   (520 de pagini, format 14 x  20 cm) 

Autor: Mădălina Neacșu Roman 
Titlu: Padurea tacută  
Editura, localitatea, anul:  MJM, Craiova, 2020 
Scurtă prezentare: 
 Poveștile nu expiră. Trebuie doar lăsate să crească, odată cu noi.  
Avem nevoie de povești, indiferent de vârstă, chiar dacă Făt Frumos e înlocuit de 
un alt personaj, pierdut între doua iubiri, iar Ileana Cosânzeana își parăsește de 
bună voie prințul, după ce înțelege că nu castelul de cristal era finalul ei fericit.  
Padurea Tăcută este lumea poveștilor pentru oameni mari. Personajele ei i-au 
înlocuit pe Motanul încălțat și pe Fata Babei sau a Moșului, pe Prâslea sau pe 
Harap-Alb, și vin să-și depene frământările sufletului sub forma poveștilor noi, 
care se cer ascultate și înțelese de oamenii mari.  
 Pădurea Tăcută este acel "acasă", așa cum îl înțelege fiecare dintre noi, 
iar problemele existențiale ale personajelor fantastice sunt profund umane. 
lubirea, cunoașterea de sine, parenting-ul, căsnicia, regăsirea sensului vieții după 
pierderea cuiva drag, lupta cu propriile frici... toate acestea sunt temele poveștilor, 
care curg lin, printre ramurile copacilor Pădurii și în inimile personajelor 
fantastice, ce devin atât de umane. Niciodată nu e prea târziu pentru povești! Vă 
invit să pătrundem împreună în lumea lor, chiar dacă acum purtăm haina 
oamenilor mari. - Mădălina N. Roman (134 de pagini, format 15 x 21 cm) 

Autor:   Tim Spector  
Traducere: Andreea Lutic  
Titlu: Taci și înghite 
Editura, localitatea, anul:  Editura Trei, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
   Taci și înghite ne obligă să punem sub semnul întrebării toate dietele, 
tratamentele-minune, recomandările oficiale sau etichetele nutriționale și ne 
îndeamnă să regândim întreaga relație cu alimentația, care ar putea fi cel mai 
important medicament de care dispunem. Dar trebuie să învățăm cum s-o folosim 
cel mai bine, pentru sănătatea noastră și pentru viitorul planetei. 
Tim Spector este profesor de epidemiologie genetică la King's College din Londra 
și consultant medical onorific la spitalele Guy's și St Thomas. A obținut 
numeroase premii în calitate de expert în medicină personalizată și microbiom 
intestinal și a publicat patru cărți, inclusiv bestsellerul The Diet Myth. Este 
solicitat frecvent în emisiuni radio și TV din întreaga lume și a scris pentru 
Guardian, British Medical Journal și multe alte publicații. Tim Spector este 
cercetătorul principal în echipa celui mai amplu proiect științific desfășurat cu 
participarea publicului, aplicația Studiul simptomelor COVID.   
 (336 de pagini, format 13 x 20 cm) 
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Manufacturer: Universal Music  
Anul apariţiei : 2021  
  

Tracklist 
1 Little Something 
2 It's Probably Me 
3 Stolen Car 
4 Desert Rose 
5 Rise & Fall 
6 Whever I Say Your Name 
7 Don't Make Me Wait 
8 Reste 
9 We'll Be Together 
10 L'amour C'est Comme Un Jour 
11 My Funny Valentine 
12 Fragile 
13 Mama 
14 September 
15 Practical Arrangement 
16 None Of Us Are Free 
17 In The Wee Small Hours Of The 
Morning 

 
 
 

 

 
Whitesnake  
The Blues Album (CD)  
 

Manufacturer: Rhino Records  
Anul apariţiei : 2021   
  

Tracklist 
1 Steal Your Heart Away 
2 Good To Be Bad 
3 Give Me All Your Love 
4 Take Me Back Again 
5 Slow An' Easy 
6 Too Many Tears 
7 Lay Down Your Love 
8 The River Song 
9 Whipping Boy Blues 
10 If You Want Me 
11 A Fool In Love 
12 Woman Trouble Blues 
13 Looking For Love 
14 Crying In The Rain  


