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 RADIO ROMANIA - PRIETENUL DUMNEAVOASTRĂ 

  

 Radio România Actualităţi este din nou lider de piaţă, înregis-
trând cea mai mare valoare a indicatorului market share (cota de 
piaţă) din România, pe mediile de rezidenţă naţional, urban şi 
Bucureşti, potrivit celui mai recent sondaj publicat luni, de Asociaţia 
pentru Radio Audienţă (ARA) - valul trei 2021. 

 La nivel naţional, Radio România Actualităţi a înregistrat o cotă 
de piaţă de 12,7%, în mediul urban de 13,7% şi în Bucureşti de 15,4%. 

 Datele sondajului ARA indică, de asemenea, că în perioada 30 
august – 12 decembrie 2021, în plină pandemie, când nevoia de in-
formaţie promptă şi corectă a fost poate mai acută ca niciodată, 
aproape 1.800.000 de ascultători au ales zilnic, ca mijloc de infor-
mare, Radio România Actualităţi. În Bucureşti, Radio România Actuali-
tăţi ocupă a doua poziţie după numărul zilnic de ascultători. 

 Audienţa zilnică a programelor Radio România (Radio România 
Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio 
România Antena Satelor şi Reţeaua Studiourilor Regionale) însumează 
3,3 milioane de ascultători zilnic, înregistrând astfel o cotă de piaţă 
de circa 25%, ceea ce poziţionează Societatea Română de Radiodifuzi-
une pe locul I în preferinţele ascultătorilor. 

 Radio România mulţumeşte și pe această cale ascultătorilor săi 
pentru încrederea acordată! 

 Și o aniversare. S-au împlinit 30 de ani de la înființarea Radio 
România Antena Satelor, un post de radio profund românesc, locul în 
care se întâlnesc toţi aceia care au păstrat legătura de suflet cu 
rădăcinile neamului lor, fiind în toți acești ani un sprijin, o prezență 
apropiată, un membru al familiei care vrea să îți fie bine fără să cea-
ră nimic în schimb. 

 Antena Satelor a devenit în cei 30 de ani de existenţă parte a 
satului, un radio „spus” cu sinceritate, de la om la om, având meni-
rea creării unei atmosfere româneşti autentice şi obiectivul păstrării 
ei nealterate pentru generaţiile care vin. 

 Paginile care urmează, bogate în noutăți editoriale, vă îndeamnă 
ca de fiecare data: 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: Scott Hahn 
Titlu:  Cina Mielului 
Editura, localitatea, anul: Galaxia Guttenbwerg, Târgul Lăpuș, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Scrisă frumos, într-un limbaj direct, clar, noua carte a lui Scott Hahn îi 
va ajuta pe cititori să vadă Liturghia cu ochi noi, să se roage Liturghia cu o inimă 
reînnoită și să participe la Liturghie mai mult decât oricând pe deplin, entuziasm, 
cu înțelepciune și putere. 
  Cina Mielului dezvăluie un secret de mult pierdut al Bisericii: cheia 
primilor creştini în a  înțelege tainele Liturghiei a fost Cartea Revelației Noului 
Testament. Cu imaginile sale bizare, viziunile sale mistice ale cerului și 
profețiile sale de la sfârșitul timpului, Revelația reflectă  sacrificiul și celebrarea 
Euharistiei. 
 li sunt recunoscător lui Scott Hahn că a descoperit și că a readus la viață 
această viziune a primilor Părinți ai Bisericii. Singurul lucru din această lume 
care constituie o participare reală la viața pe care o sperăm în veșnicie este 
adorarea lui Cristos la Liturghie. Oricât ar fi de sărăcăcioase clădirile bisericilor, 
oricât ar fi de limitată înțelegerea spirituală a participanților, când ne aflăm la 
Sfânta Liturghie, Cristos este prezent și, în chip tainic, noi suntem atunci  părtași 
la Ospățul Veșnic al Mielului. Citiți cu atenție această carte și veți afla cum și de 
ce. - PR. BENEDICT J. GROESCHEL (178 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Paul Davies  
Traducere: George Arion jr 
Titlu:  Rețelele de informație și misterul vieții 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 „Există multe cărți despre ce face viața. Cartea aceasta discută ce este 
viața. Sunt fascinat de funcționarea organismelor, de ceea ce permite materiei vii 
să realizeze lucruri atât de uimitoare, lucruri de care materia neînsuflețită nu e 
capabilă. De unde provine diferența? Până și o umilă bacterie realizează lucruri 
atât de uluitoare, atât de surprinzătoare, încât nici un inginer nu le poate egala. 
Viața pare să fie ceva magic, un lucru ale cărui taine sunt învăluite într-o mantie 
de impenetrabilă complexitate. În ultimele decenii, descoperirile uriașe din 
biologie nu au făcut decât să sporească misterul. Ce anume dă ființelor acel 
imbold enigmatic care le diferențiază de alte sisteme fizice, făcându-le 
remarcabile și deosebite? Și de unde se trage tot acest caracter aparte?“ — 
PAUL DAVIES   
 (304 pagini, format 13 x 20cm) 

DICȚIONARE, LUCRĂRI FUNDAMENTALE 

Autor: Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”  
Titlu:  DOOM3 - Dictionarul Ortografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii 
Romane 
Editura, localitatea, anul:  Univers Enciclopedic, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Academia Română a încredințat Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – 
Alexandru Rosetti” responsabilitatea actualizării normelor limbii române, pe care 
Secția de specialitate le-a avizat, iar instituţiile publice au obligaţia legală de a le 
aplica. 
 Prezentul volum este o ediție nouă, integral verificată și substanțial 
îmbogățită, a DOOM2 (2005), totalizând cca 64.500 de cuvinte, dintre care cca 
3.600 sunt nou introduse. Și ediția a treia urmează în linii mari opțiunile studiilor 
tradiționale privitoare la limba română, însă cu modernizările reflectate în 
învățământ. Normele de bază nu au fost modificate, dar s-au făcut peste 3.000 de 
recomandări punctuale noi, care țin seama de dinamica limbii și a societății, de 
sugestiile și observațiile privind DOOM2, de raporturile dintre normă și uz etc. 
 Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române este destinat 
tuturor celor interesați să scrie și să vorbească corect românește. Consultarea și 
respectarea DOOM3 sunt în măsură să contribuie la îmbunătățirea utilizării limbii 
române. (1152 de pagini, format 17 x 24 cm) 

FILOZOFIE, ESEU, TEOLOGIE 



Autor: Guido Cavalcanti  
Traducere: Oana Sălișteanu  
Titlu:  Li mie' foll' occhi. Rime / Nebunii ochi ai mei. Rime 
Editura, localitatea, anul: Humanitas, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 „După mai bine de șapte veacuri, opera lui Guido Cavalcanti, considerat a 
fi cea mai rafinată voce a liricii italiene a secolului al XIII-lea, își găsește acum 
prima tălmăcire românească integrală în prezenta ediție bilingvă a 
colecției Biblioteca italiana. În afara Peninsulei, opera cavalcantiană a fost 
redescoperită și readusă în lumină mai ales în spațiul anglofon, grație traducerilor și 
eseurilor semnate de Dante Gabriel Rossetti, T.S. Eliot sau Ezra Pound. 
 Cavalcanti este poetul-filozof al Florenței pe care mai tânărul Dante îl 
admiră și îl cultivă, fiind măgulit să adere, alături de acesta, la noua școală poetică 
florentină, pe care el însuși, într-un faimos vers din Purgatoriu, o va numi Dolce 
Stil Nuovo.   Cele 52 de poeme cavalcantiene sunt bijuterii minunat meșteșugite ale 
sonetului, baladei și canțonei de la sfârșitul veacului al XIII-lea, ce vor servi drept 
jaloane în arta versificației pentru uriașii poeți trecentiști ce vor urma, Dante și 
Petrarca.“ — OANA SĂLIŞTEANU    
 (244 de  pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:   Nichita Danilov 
Titlu: Simfonia mută 
Editura, localitatea, anul: Polirom, Iași, 2022 
 
Scurtă prezentare:  
 Realismul magic al nuvelelor și povestirilor din Simfonia mută, potopit 
câteodată de note de fantastic și absurd, nu se desfășoară nici o clipă în gol: el are 
întotdeauna o acoperire psihologică și, de ce nu, mitologică. Importante nu sunt atât 
întâmplările, cât atmosfera și, mai cu seamă, mulțimea personajelor ce bântuie 
paginile cărții. Ele vor rămâne mult timp în memoria cititorului fiindcă o parte din 
acestea sunt, de fapt, arhetipuri. De aici și nota de fantastic, precum și grotescul sau 
umorul absurd. Izvorând din inconștient, ele parcă vin din interiorul peșterii lui 
Platon, contaminând și transfigurând prin trăirile lor tulburi contingentul. 
Cadrul e cât se poate de real sau chiar hiperreal pe alocuri, recognoscibil în multe 
pagini, personajele însă, în ciuda conturului lor realizat cu precizie aproape 
chirurgicală, par scăpate de la balamuc, având aerul unor năluci proaspăt ieșite pe 
poarta propriului infern existențial. Ironică uneori, neașteptat de tragică 
alteori, Simfonia mută este tocmai cea care, paradoxal, dă glas celor mai ascunse 
gânduri și sentimente ale fiecăruia dintre noi, iar glasurile care răzbat dinăuntrul ei 
nu sunt altceva decât expresii vii ale tumultului nostru interior ce ne bulversează, 
adesea, conștiința.   (344 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  CHARLOTTE BRONTE 
Traducere: Adina Ihora, Lucian Popa  
Titlu: Villette 
Editura, localitatea, anul: Corint, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Considerat cel mai profund și mai nuanțat roman al lui Charlotte 
Brontë, Villette, apărut în 1853,este totodată și ultimul pe care scriitoarea îl vede 
publicat în decursul scurtei sale vieți. Naratoarea Lucy Snowe (reflectare parțial 
autobiografică – autoarea, la rândul său, știa prea bine ce înseamnă durerea umană 
și fusese și ea studentă la un pensionat în Bruxelles) părăsește Anglia, în 
încercarea de a se elibera de trecutul nefericit, de a-și găsi locul în lume, dar și de a
-și câștiga singură existența. Destinul o poartă către capitala cosmopolită Villette, 
unde devine profesoară la un pensionat francez. Aici, dorința ei de a fi 
independentă și ferită de suferință este confruntată cu sentimente pe care nu credea 
să le cunoască vreodată – gelozia, iubirea, prietenia. Neobișnuita eroină victoriană 
Lucy Snowe, surprinzător de actuală și astăzi prin frământările ei, prin cinismul 
rațional care o guvernează, dar și prin imaginația de care dă dovadă, trebuie să 
decidă cum va împăca rolul pe care soarta i l-a hărăzit – de femeie, lipsită de 
venituri, obligată să își poarte singură de grijă – cu propriile aspirații.   
 (713  pagini, format 13 x 20 cm) 

LITERATURĂ 



Autor:  Paula Erizanu  
Titlu:  Ard pădurile 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Se spune că în 1899 a fost o cotitură a vremurilor, că în bezna ca melasa 
au început să apară fulgere întretăiate, fără legătură şi fără continuitate, 
intermitenţe interioare ale unor noi impulsuri şi vechi utopii. Socialişti utopici, 
bolşevici, narodnici, menşevici, aceşti purtători de noi-vechi impulsuri spre 
egalitate, fraternitate, libertate aveau să înainteze în anii premergători revoluţiei 
din 1917 printr-o lume care se schimba radical şi definitiv. Cum răzbăteau aceste 
frânturi de trecut digerat şi de viitor nesigur în conştiinţele unor tinere femei de 
atunci, precum Aleksandra Kollontai, prima femeie ministru (dar şi comisar) în 
guvernul lui Lenin, sau feminista Inessa Armand, iubita aceluiaşi Lenin? Cum se 
despărţeau acestea de reflexele mic-burgheze ale unei discipole liberale, de 
vechile obişnuinţe sentimentale ale iubirii conjugale, de deprinderile vieţii 
domestice ale unei mame şi soţii? Cum vedeau viaţa frustă a muncitorimii 
(inclusiv a muncitoarelor sexuale) pe care n-o ştiau şi câtă cunoaştere a naturii 
omeneşti, în genere, puteau avea ca tinere de familie bună, ţinute sub obroc? lată 
câteva întrebări complicate la care Paula Erizanu încearcă să răspundă, cu talent 
şi curaj, în acest prim volum al docudramei Ard pădurile. (Simona Sora)     
 (176 de  pagini, format 13 x 20 cm)  

Autor: Ilsa Madden-Mills  
Traducere: Daniela Purgaru  
Titlu: Dragă Ava  
Editura, localitatea, anul:  Trei, București, 2022 
Scurtă prezentare:  
 O poveste de dragoste cu liceeni captivantă, cu inamici care ajung 
iubiți și cu admiratori secreți 
 Îi uram pe toți pentru ce-mi făcuseră. Întrebarea e care dintre Rechini 
este admiratorul meu secret. 
 Rechinii bogați și populari fac legea la prestigioasa școală Camden 
Prep, găzduită într-o clădire acoperită de iederă. Cândva, am vrut și eu să fac 
parte din lumea lor — până când unul dintre ei m-a distrus. Ultimul lucru la 
care mă așteptam era o scrisoare de dragoste anonimă de la un Rechin. Serios? 
Îi uram pe toți pentru ce-mi făcuseră. Întrebarea e care dintre Rechini este 
admiratorul meu secret. Să fie Knox, liderul lor plin de cicatrici? Sau Dane, 
fratele lui geamăn? Ori Chance, fostul meu care mi-a dat papucii….  
Ilsa Madden-Mills, autoare de bestselleruri Wall Street Journal, New York 
Times și USA Today, scrie romane de dragoste new adult și contemporane 
pline de dramatism.  
  (384 de  pagini, format 13x 20 cm) 

Autor: Sarah Pearse  
Traducere: Dan Sociu  
Titlu: Sanatoriul 
Editura, localitatea, anul: Nemira, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 Le Sommet stă ascuns într-o pădure pe coastele Alpilor. Este un sanatoriu 
abandonat transformat recent într-un hotel de cinci stele. Și e ultimul loc în care 
Elin Warner ar avea chef să vină. Dar, când fratele ei o cheamă la petrecerea lui 
de logodnă, nu poate să nu accepte. Mai ales că tocmai și-a luat o pauză de la 
slujba ei de detectiv. 
Însă, ceva nu e în regulă în hotelul care îi dă fiori lui Elin din clipa în care îi trece 
pragul. Iar când logodnica fratelui său dispare fără urmă în timpul unei furtuni 
puternice care izolează Le Sommet de restul lumii, Elin înțelege că trebuie să se 
folosească de tot ce știe pentru a evita o tragedie.   
SARAH PEARSE a studiat limba și literatura engleză, precum și scrierea creativă 
la University of Warwick. A lucrat în domeniul public relations pentru mai multe 
companii importante din Marea Britanie. După ce s-a mutat în Elveția, și-a 
petrecut fiecare clipă liberă explorând munții și încă mai are o casă în orașul alpin 
Crans-Montana, ale cărui peisaje i-au slujit drept sursă de inspirație pentru 
Sanatoriul. (432 de pagini, format 13 x 20 cm)  

FICȚIUNE 



Autor: Bernard-Henri  Lévy 
Traducere: Nicolae Constantinescu 
Titlu: Pe urmele celor fără nume 
Editura, localitate, anul: Polirom, Iași, 2022 
Scurtă prezentare:             
  În anul 2020, la cererea revistei Paris Match și a altor publicații 
internaționale, Bernard-Henri Lévy realizează o serie de reportaje pe opt teatre de 
conflict care, inclusiv din cauza pandemiei de Covid-19, au trecut în planul doi al 
știrilor. Călătorind în Nigeria însângerată de acțiunile teroriștilor Boko Haram, în 
Kurdistanul sirian și cel irakian, în Ucraina, în Somalia pradă războiului civil și în 
Bangladeshul amenințat de schimbările climatice, în insulele grecești cu tabere de 
refugiați, în Libia și în Afganistan, filosoful și jurnalistul francez ne reamintește că 
în toate aceste locuri uitate oamenii continuă să lupte, să sufere și să moară. 
Ca o introducere la aceste reportaje dramatice, prima parte a cărții cuprinde câteva 
eseuri în care autorul arată cum au luat naștere gustul pentru aventură, 
convingerile și idealurile ce l-au făcut să devină un filosof care cutreieră lumea 
pentru a da mărturie despre războaie uitate sau ignorate.  
 (256 de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor: Chateaubriand  
Titlu:  Memorii de dincolo de mormânt vol I,II 
Editura, localitatea, anul:  Editura Vremea, București, 2021 
 
Scurtă prezentare:  
 Apariția traducerii integrale în românește a celei mai importante scrieri 
a lui Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, publicată la editura Vremea în 
două volume, înseamnă un eveniment cultural major. 
 Dacă nenumărați romantici europeni au avut pretenția de a-și compune 
autobiografii literaturizate, în care să spună „totul” despre propria lor persoană, 
cartea lui Chateaubriand rămâne fără egal. În timp ce memorialiștii romantici își 
făceau o glorie din a-și povesti viața cu exactitate extremă, de a evoca episoade 
penibile ori jenante ale existenței lor, Chateaubriand declară de la început că ar 
vrea ca viața lui să servească doar cauzelor nobile și înălțării morale a omului. 
 Memoriile de dincolo de mormânt propun poate cea mai fabuloasă 
aventură a memoriei în luptă cu timpul trăit și cu eternitatea, adresând de 
asemenea și o provocare memoriei cititorului, care, doar odată cu plăcerea de a 
se rătăci și de a se regăsi în labirintul textului, va putea descoperi frumusețea și 
rezonanța seducătoare a complicatei arhitecturi a scriitorului. 
 (1232 (vol.1) / 1136 (vol.2)  de pagini, format 13 x 20 cm) 

Autor:  Jerry Seinfeld 
Traducere: Cosmin Maricari  
Titlu: O fi bun de ceva? 
Editura, localitate, anul: Vellant, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
  „O fi bun de ceva?“ este întrebarea pe care le‑o adresează fiecare 
comediant tuturor celorlalți comedianți despre orice număr nou. Idei care apar din 
senin și nu înseamnă nimic. În lumea stand‑up comedy însă, ele sunt adevărate 
comori. Dacă te întâlnești cu același comediant mai târziu, te va întreba: „A fost 
bun de ceva?“ 
 Toți comedianții sunt ușor uimiți când un număr are succes. Închipuie-ți 
cum arătam pe la mijlocul anilor 1960, pe podeaua sufrageriei, stând turcește, cu 
un bol de cereale în mână, în fața televizorului nostru Zenith cu diagonală de 
douăzeci și cinci de inchi, îmbrăcat în blugi și un tricou cu dungi, cu teniși US 
Keds în picioare, cu privirea ațintită la un comediant în costum și cravată negre 
la The Ed Sullivan Show. Și eu mai spuneam uneori câte ceva amuzant, dar tot ce 
scotea tipul ăsta pe gură era de comă. „Cum pot să vorbească așa?“ Comedianții 
mă uluiau și mă fascinau. Însă niciodată nu mi‑am imaginat că aș putea fi și eu 
unul.~ ~ Jerry Seinfeld ~ (408  pagini, format 13 x 20 cm) 

   MEMORIALISTICĂ, BIOGRAFII, CORESPONDENȚĂ 



Autor: DANIEL TUDOR, JAMES PEARSON 
Titlu:  Coreea de Nord. Viața dincolo de clișee 
Editura, localitatea, anul:  Corint, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Coreea de Nord este o țară în care toată lumea trebuie să venereze un dictator 
atotputernic, o țară în care disputele cu vecina Coreea de Sud degenerează mereu în 
violențe, unde sunt detonate cu o îngrijorătoare regularitate bombe nucleare și unde se 
presupune că aproape toată lumea se află în pragul înfometării. Reprezintă toate acestea 
o viziune corectă a vieții de zi cu zi din Coreea de Nord actuală? Citiți această carte 
pentru a afla! 
 În șapte capitole antrenante, autorii dezvăluie cum arată cu adevărat viața nord-
coreenilor de rând. Ei se folosesc de nenumărate surse documentare – de la interviuri cu 
liderii elitei politice conducătoare de la Phenian la transfugi, de la diplomați la 
reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și comercianți transfrontalieri, 
precum și de relatări în engleză, coreeană și chineză, făcând o sinteză extrem de 
complexă a societății nord-coreene de azi. Din aceste surse rezultă că în Coreea de Nord 
banii pot cumpăra aproape tot ce dorești și că oamenii obișnuiți, deopotrivă săracii și 
bogații, se bucură mai tot timpul de muzica K-pop (pop coreeană), blugii skinny, 
dramele TV sud-coreene și filmele chinezești sau americane aduse prin contrabandă în 
țară și vândute pe carduri micro SD, DVD-uri și stickuri USB de rețele de traficanți care 
se folosesc de piața neagră pentru a pune o pâine pe masă... 
 (208 pagini, format 13x20cm ) 

Autor:  Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Dimiter Peev, Ivan Biliarsky 
(editori)  
Titlu: Documente românești din arhiva mănăstirii Zograf de la Muntele Athos 
Editura, localitatea, anul: Universității Al. I .Cuza, Iași, Iași, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Volumul cuprinde texte integrale și rezumate dezvoltate a peste 220 de 
documente (redactate în limbile română, slavonă, greacă şi rusă), păstrate în arhiva 
mănăstirii Zograf de la Muntele Athos, cu date cuprinse între 1416 şi 1863, însoţite 
de un Indice de persoane şi de locuri şi de fotocopii (alb-negru şi color) ale celor mai 
importante documente. Volumul a fost realizat de o echipă de cercetători româno-
bulgară, în urma unui contract încheiat cu Mănăstirea Zograf și a unui proiect de 
cercetare UEFSCDI (director Petronel Zahariuc). Documentele din volum au o mare 
importanță pentru istoria românilor și pentru relațiile Țărilor Române cu Muntele 
Athos, pentru că mănăstirea Zograf a fost considerată ctitoria lui Ștefan cel Mare. 
 (400 de pagini 17 x 24 cm) 

Autor:    Edward N. Luttwak 
Titlu:  Marea strategie a Imperiului Bizantin 
 Editura, localitatea, anul: Militară, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Altădată neglijată din plin, ca și cum întregul Imperiu Roman s-a dizolvat în 
anul 476, jumătatea lui estică, pe care o numim Bizanț în timpurile moderne, atrage 
acum atâta atenție încât a devenit chiar și subiect al istoriilor populare. În timp ce 
mulți sunt interesați de cultura Bizanțului, contemporaneitatea pare să rezoneze, mai 
ales, cu epopeea luptei pentru apărarea Imperiului, timp de secole, împotriva unei 
serii nesfârșite de inamici. Această carte este dedicată unei dimensiuni anume a 
istoriei bizantine: aplicarea metodei și a ingeniozităţii în folosirea persuasiunii și a 
forței – cu alte cuvinte, strategie în toate privințele, de la politica de stat până la 
tactica militară.[...] 
 Geniul marii strategii a bizantinilor a fost acela de a transforma multitudinea 
de inamici într-un avantaj, prin utilizarea diplomației, a înșelăciunii, a mitei și a 
convertirilor religioase, pentru a-și convinge dușmanii să se lupte unul împotriva 
altuia în loc să se lupte cu imperiul. Echilibrul lor moral a fost păstrat doar de 
încrederea lor fermă că sunt unicii apărători ai singurei adevărate credințe. În 
viziunea bizantină, puterea militară era subordonată diplomației în loc să fie invers, 
puterea armată fiind folosită mai degrabă pentru a constrânge, a pedepsi sau a 
intimida, și nu pentru a ataca sau a se apăra cu toată forța. (EDWARD N. 
LUTTWAK)  (576 de pagini 15 x 23 cm) 

   ISTORIE 



Autor: Mircea Udrescu, Cibela Neagu 
Titlu: Managementul general al organizației 
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2022 
Scurtă prezentare: 

Managementul a devenit dintr-odată religia sfârșitului și începutului de 
mileniu, deoarece oamenii au văzut în management cheia oricărui succes. 
Desigur, această religie are drept apostoli pe oamenii de succes dar este și 
repudiată de toți aceia care asistă neputincioși la succesul celorlalți. 
În realitatea cotidiană, managementul se evidențiază ca știință și artă de 
gestionare a oportunităților în afaceri, într-un mediu imprevizibil. Toți cei care 
doresc să inițieze și să dezvolte o afacere, din poziția comună de manager, sunt 
puși în situația de a gestiona nevoi, dorințe și cerințe, de a descoperi oportunități 
de afaceri și de a le transforma în succes competitiv. In acest context, lucrarea pe 
care o propunem cititorilor tratează componentele de bază ale managementului,  
mult mai bine sistematizate și completate, astfel încât ele surprind și 
esențializează cunoștințe și abilități pentru oricine dorește să aplice principiile 
managementului pentru a gestiona succesul în tot ceea ce întreprinde   

(240 de pagini, format 17 x 24 cm) 

Autor:  Zsuzsanna Szvetelszky. Eliza Bodor-Eranus  
Titlu: Natura bârfei  
Editura, localitatea, anul:  Tritonic, București, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Aveți în mâinile dumneavoastră o carte care scoate bârfa din „ulița” 
spațului privat și îi face o diagnoză științifică impresionantă. Îi cercetează 
cauzele, efectele, mijloacele, agenții, locurile, vârstele, formele populare și pe 
cele culte. În toate epocile bârfa este instrument al celor care voiesc să distrugă 
reputația competitorilor, sau măcar a celor din afara cercului celor pe care îi 
socotesc „ai noștri”, făcând din țânțar armăsar. Desigur, fără să poată răspunde 
altfel decât eventual moral, căci bârfa nu e calomnie stricto sensu, nici măcar 
fake news propriu zise. Bârfa este cathartică și consolatoare prin însăși natura 
intenției ei: paiul din ochiul altuia te face să uiți de bârna din ochiul tău și ale 
celor apropiați. Timpurile noastre ridică posibilității comunicării, inclusiv ca 
bârfă, la altitudini de Everest. Despre toate acestea ne vorbesc remarcabil, în 
termenii sociologiei, psihologiei, teoriei comunicării, antropologiei, etnografiei, 
cele două autoare, Zsuzsanna Szvetelszky și Eliza Bodor-Eranus. 
Mihaela Miroiu .  (306 de pagini, format 13 x 20cm) 

Autor: Septimiu Ioan Puț, Cosmin Flavius Costaș  

Titlu:  Legislația proprietății intelectuale 

Editura, localitatea, anul:  Hamangiu, București, 2022   

Scurtă prezentare:  

 Despre drept si sport, separat, s-a scris mult în România. Nimeni nu a scris 

însă, până la acest moment, un curs de Dreptul sportului. În condițiile în care 

provocările acestui domeniu efervescent sunt multiple, inițiatorii acestui curs inclus 

în programa Facultății de Drept din Cluj din 2017 vă propune o incursiune inedită, 

pentru a descoperi reperele esențiale ale unui drept al sportului modern. Vorbim 

despre olimpism și credință în valorile sportului, despre norme și construcții 

instituționale originale, despre legile jocului și legile sportului, despre instanțe 

sportive, despre o jurisprudență plină de culoare, despre bani în sport și pentru sport, 

despre alchimie și inchiziție în lupta anti-doping sau despre interferențele dintre 

drept, sport și media în secolul XXI.  

 Septimiu Ioan Puț este lector universitar doctor în cadrul Universității Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca și avocat definitiv titular al Cab. av. Septimiu Ioan Puț; 

 Cosmin Flavius Costaș este conferențiar universitar doctor la Universitatea 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și avocat-partener și asociat coordonator la societatea 

civilă de avocați „Costaș, Negru & Asociații”. (416 de pagini, format 15 x 21cm) 

   ȘTIINȚELE COMUNICĂRII 

   ȘTIINȚE JURIDICE 

ȘTIINȚE ECONOMICE 



Autor: Alexandru Mitru 
Ilustrator: Andrei Măceşanu  
Titlu: Legendele Olimpului: Eroii, Zeii| ediție ilustrată 
Editura, localitatea, anul:  Arthur, București, 2021 
Scurtă prezentare: 
 În eroi, grecii antici s-au întruchipat pe ei înșiși în versiuni idealizate, au 
clădit tipuri umane de virtute. Urmăriți de pizma vreunui zeu, eroii sunt orbiți, 
supuși tumultului pasiunilor, răspândesc haosul. Așa i se întâmplă lui Heracles, 
otrăvit de fioroasa zeiță Mania. Însă, atât cât îi țin puterile, ei caută virtutea, se 
străduiesc să-și canalizeze pasiunile luptând să repare nedreptățile lumii, înfruntă 
chiar zeii care întrețin haosul.  
 Legătura vechilor greci cu zeii lor are multe chipuri. Respectați pentru că 
fac să rodească natura sau trimit din slăvi ploaia binefăcătoare, zeii sunt și temuți, 
pentru că tot ei trimit grindina nimicitoare, crivățul aspru, fulgerele și tunetele. 
Forța lor uriașă îi strivește uneori pe nedrept pe oameni.  
 Alexandru Mitru (1914–1989) a scris literatură pentru copii și tineri. Poate 
cea mai cunoscută operă a lui este Legendele Olimpului, apărută în două volume, 
unul despre eroi ca Heracles, Tezeu, Asclepios, Orfeu, Oedip, Ahile, Hector sau 
Ulise, celălalt despre zei precum Uranus, Afrodita, Zeus, Hermes, Apolo, Demetra 
sau Atena.   (480+336 de pagini, format 17 x 23 cm) 

Autor:Matthew  Jukes  
Traducere:  Carmen Chirculescu  
Titlu:  Cartea vinurilor. Schimbă-ți felul în care gândești despre vin 
Autor: Editura, localitatea, anul:  Paralela 45, Pitești, 2021 
Scurtă prezentare: 
   Scrisă în stilul său inimitabil, Cartea vinurilor este mărturia înțelepciunii 
privind vinurile, pe care Matthew Jukes a acumulat-o prin eforturi susținute pentru 
a-ți îmbogăți cunoștintele și a face să-ți sporească setea de a descoperi noi vinuri. 
Nu numai că trece în revistă lucrurile elementare: soiurile de struguri, cum este 
făcut vinul, vinurile din recolte deosebite sau cum se degustă vinul, dar, pentru ca 
tu să te bucuri de sticla aceea specială de vin pe care ai ales-o, îți spune și cu ce 
vinuri merg anumite mâncăruri, astfel încât fiecare fel de mâncare 
să aibă asocierea ideală de vin. Fie că ești începător, fie că ești expert într-ale 
vinurilor, Matthew Jukes îți va schimba modul în care bei vinul. 
 Matthew Jukes este autorul celui mai bine vândut ghid de vinuri din Marea 
Britanie, The Wine List. Opt milioane de oameni îi citesc săptămânal rubrica 
din Daily Mail. Comercianții de vinuri l-au votat drept cel mai important scriitor 
tematic, iar Sunday Telegraph îl numește Vocea vinului. 
 (320 de pagini, format 15 x 21 cm) 

  UTILE, CARTEA PRACTICĂ 

   CARTE PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Autor: Oscar Wilde  
Traducere: Lavinia Braniște  
Ilustrații: Anca Smărămdache  
Titlu: Privighetoarea și trandafirul 
Editura, localitatea, anul:  Cartier, Chișinău, 2022 
Scurtă prezentare: 
 Un tânăr îndrăgostit are nevoie de un trandafir roşu pentru ca aleasa inimii 
sale să danseze cu el. Dar preţul plătit pentru acest trandafir este enorm şi nu tânărul 
este cel care-l plăteşte. Plină de duioşie şi umor, dar şi de comentarii morale, ca 
toate povestirile lui Wilde, Privighetoarea şi trandafirul este o lectură încântătoare 
despre iubire, sacrificiu şi recunoştinţă.  
 Oscar WILDE, numele prescurtat al lui Oscar Fingal O’Flahertie Wills 
Wilde (16 octombrie 1854 – 30 noiembrie 1900) , scriitor englez de origine 
irlandeză.  
 (32 de pagini, format 17 x 25 cm) 



NOUTĂȚI  
DISCOGRAFICE 

Traian T. Coşovei 
Poemul care se împotriveşte 
Poeme rostite la Radio (1993-2008) 
Colecţie. Serie : Biblioteca de poezie românească 
Ilustrații de Luca Jebeleanu 
ISBN : carte: 978-606-083-002-3 // ISBN disc: 
978-606-083-003-0 
Format : 16 x 16 
Nr. pagini : 160 
Durată CD : 76:33 
Anul apariţiei : 2021  
 67 de poeme rostite la Radio de Traian T. 
Coşovei între 1993 şi 2008. Text stabilit, cuvânt-
înainte şi note de Cosmin Ciotloş. Texte de 
Romulus Bucur (Un portret anecdotic ), Mircea 
Cărtărescu (Doi dintre noi „Two of us, riding 
nowhere…” („The Beatles”)), Magda 
Cârneci (Traian T. Coşovei, un beatnic 
neresemnat), Ioan Cristescu (Traian T. 
Coșovei), Bogdan Ghiu (Sacrificiul lui Traian, 
victoria de fiecare vers), Florin Iaru (Traian cel 
Rău), Ion Bogdan Lefter (Traian T. Coșovei sau 
„Traian-Te“ sau – simplu – Traian... ), Cristian 
Teodorescu (Un timbru cu TTC). 
 „Cine s-a aplecat asupra întregii literaturi a 
lui Coșovei și, eventual, i-a urmărit parcursul de la 
stadiul preliminar, al infinit hașuratelor manuscrise, 
până în forma ultimă, comentată de recenzenți, știe 
cât de înșelătoare e de fapt, poezia lui. Imagistul de 
forță, omul metaforelor insolite, asociativul gratuit-
spectaculos despre care depun mărturie cronicile și 
istoriile reprezintă mai curând un portret-robot. 
Comod, superficial și, trebuie s-o spun, nu foarte 
fidel. E adevărat că, generos, Coșovei a părut să 
întrețină el însuși iluzia aceasta, preferând să nu-și 
contrarieze cititorii.“ Cosmin Ciotloş (fragment din 
„4, 5, 6 sau...“, cuvânt-înainte)  

 

E.T.A. Hoffmann 
Spărgătorul de nuci Editia a II-a Colecţie. 
Serie : Radio-Prichindel 
Copertă / Ilustraţii : Daniel Ivaşcu // grafică: 
Carmen Acsinte 
ISBN : 978-606-8468-65-5 
Format : 15 x 17 
Nr. pagini : 108 
Durată CD : 77:29 (53:35+23:54) 
Anul apariţiei : 2021   
 Spărgătorul de nuci este o adaptare 
radiofonică realizată de Silvia Kerim în anul 1982, 
cu titlul Omuleţul cu haina de lemn, după celebra 
poveste a lui E.T.A. Hoffmann, cu Valeria Ogăşanu 
şi Alexandrina Halic în roluri principale. 
 O poveste clasică, cu parfum de scorțișoară 
și sunete zglobii de clopoței. 
 Sumar CD 
 Omuleţul cu haina de lemn: 
1.Darurile – 8’16” 
2. Spărgătorul de nuci – 9’45” 
3. Marie îl ocrotește pe Spărgătorul de nuci – 8’36” 
4. Povestea Spărgătorului de nuci (I). Regina 
Șorigunda – 8’12” 
5. Povestea Spărgătorului de nuci (II). Cursele 
Maestrului Drosselmeier – 6’10” 
6. Povestea Spărgătorului de nuci (III). Răzbunarea 
Reginei Șorigunda – 8’22” 
7. Mândrul Prinț Safir și Prințesa Pirlipat – 3’34” 
8. Distribuția – 00’38” 
Timp total: 53’55” 
DISTRIBUŢIA: 
Marie – Valeria Ogășanu; Fritz – Alexandrina Halic 
Mama – Valeria Gagealov; Tatăl – Matei Alexandru 
Trudchen – Rodica Sanda Ţuţuianu; Vrăjitorul (Unchiul 
Drosselmeyer) – Fory Etterle; Împăratul – Ștefan 
Mihăilescu-Brăila; Omuleţul – Mihai Mălaimare 
Împărăteasa – Dorina Lazăr; Gunda – Victoria 
Mierlescu; Invitata – Violeta Berbiuc; Invitaţii – 
Cristian Molfeta și Pompiliu Rădulescu; Slujitorul – 
Gheorghe Pufulete; Crainicul – Constantin Botez; 
Povestitorul – Val Săndulescu. 


