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Cu dragoste de carte. De 30 de ani. 

Lansările Editurii Fundației România de Mâine  
la Târgul de carte Gaudeamus, Bucureşti, 7-11 decembrie 2022 

 

Editura Fundaţiei România de Mâine invită cititorii la standul său nr. 135 
Pavilion B din cadrul Târgului de carte Gaudeamus. Vor avea loc 3 lansări de 
carte 

Joi 8 decembie 2022 orele 17,00-17,45, în Spaţiul de evenimente  
Marin Preda 

 
Cartea <  Portrete cu peniță claps > a filosofului Ioan N. Roșca este o 

veritabilă contribuție la istoria filosofiei românești recente şi o deschidere către 
ideile filosofice contemporane. Reputatul nostru coleg a avut ocazia să cunoască 
foarte mulți filosofi care au trăit și au scris la sfârșitul secolului XX și începutul 
secolului XXI. Prima impresie a cărții este de mândrie națională. O adevărată 
mișcare de idei filosofice a existat pe pământ românesc. În același timp cartea 
este utilă cititorilor cunoscători de filosofie. Vor găsi pagini de filosofie scrise 
cu un talent artistic mai rar întâlnit.  

Cartea < Homo Laborans > este o traducere din limba italiană realizată în 
cadrul parteneriatului dintre Institutul TESEO din Italia și Universitatea Spiru 
Haret. Ediția originală în limba italiană a avut ca autori următoarele personalități 
universitare și de cercetare: Stefano Amodio, Galliano Cocco, Isabella 

Carradini, Daniela Cipollone, Carla Del Gesso, Pierluigi Diotaiuti, Romeo 

Tigre. Ediția în limba română a fost îngrijită de Stefano Amodio. Traducător al 
cărții este doamna profesoară Alexandra Radu. Cartea ne conduce la cultura 
organizațională a firmelor din Italia. Toți cei care au sau conduc afaceri în 
România și vor să aducă un suflu nou în propriile companii pe baza experienței 
din Italia vor avea ce învăța din această carte. 

Duminică 11 decembrie orele 11,00-11,45 în Spaţiul de evenimente 
Mircea Sântimbreanu 

Cartea <Mai are resurse umane agricultura din România?> scrisă de 
Doamna Cristina Pastramă-Mavrodin reprezintă a analiză profundă a 
problemelor agriculturii contemporane, în principal cea din România. Conținutul 
cărții este util specialiștilor cu profil economic, tehnic și juridic interesați de 
prezentul și viitorul agriculturii în România și de pe plan mondial, inclusiv celor 
care intenționează să dezvolte afaceri în mediul rural sau în sectoarele primare 
ale economiei.  


