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24 de ani de istorie a cărţilor la Iași  
  

SSuuttee  ddee  ppoovveeşşttii,,  

MMiiii  ddee  ccăărrţţii,,  

MMiilliiooaannee  ddee  ppaaggiinnii,,    

MMiilliiaarrddee  ddee  ccuuvviinnttee  ==    

2244  ddee  aannii  ddee  iissttoorriiee::    

LLIIBBRREEXX  22001166  

Prin longevitate, amploare, dinamică, valoare şi tradiție, 

Târgul de Carte LIBREX s-a impus în memoria colectivă ca un 

eveniment cultural recunoscut, apreciat şi aşteptat de expozanți 

şi de cititorii de toate vârstele. În fiecare an, pe fundalul desfă-

şurării acestui eveniment, Iaşul devine un punct de atracție 

pentru editori, difuzori şi autori din întreaga țară care vin aici 

cu dorința de a-şi prezenta oferta editorială recentă şi pentru a 

stabili contacte cu publicul cititor, cu bibliotecile, librăriile, au-

torii, traducătorii şi toate categoriile profesionale conexe.  



 
 

  

Structural, LIBREX 2016 reuneşte 160 de expozanţi cu un profil 

axat pe tematica complexă a Târgului (carte, arte vizuale, muzică, pape-

tărie, birotică, jucării), precum și pe zone care derivă din aceasta (insti-

tuții de învățământ, centre culturale, promotori culturali, biblioteci etc.). 

Edituri din întreaga țară, companii distribuitoare de carte românească 

şi străină, papetărie şi muzică, instituții şi asociații de cultură, autori 

individuali etc. își prezintă oferta, publicul având astfel oportunitatea 

de a alege cărți din diverse domenii de specialitate: artă, beletristică, 

ştiință şi tehnică, calculatoare, mass-media şi comunicare, medicină, 

psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, drept, economie, resur-

se umane, management, marketing, limbi străine, cărți pentru copii, 

enciclopedii, dicționare şi ghiduri, manuale şi auxiliare didactice, cărți 

pentru timpul liber, meditație şi recreere etc. Prin bogata ofertă de carte 

prezentă la standuri şi prin numeroasele lansări de carte, LIBREX-ul 

oferă un cadru adecvat plăcerii de a descoperi cărți frumoase şi valo-

roase, scrieri autohtone sau traduceri aproape sincrone operelor origi-

nale apărute la diverse case editoriale din întreaga lume. 



 
 

 

LIBREX 2016 în cifre 

Ediţia LIBREX 2016 se desfăşoară pe nivelurile 0 şi 1 din Pa-

las Mall Iași, România, la aceasta participând 160 de expozanţi, din-

tre care 132 de edituri, 10 importatori/distribuitori de carte româ-

nească şi străină şi 18 importatori/distribuitori de papetărie, jucării, 

birotică, muzică, asociaţii, fundaţii, muzee, reviste culturale etc. De 

asemenea, în Agenda LIBREX 2016, sunt înscrise peste 300 de eve-

nimente culturale dintre cele mai diverse: Conferinţele LIBREX, 

întâlniri literare de excepţie, lansări și prezentări de carte, mese 

rotunde, dezbateri pe diverse teme de interes, lecturi publice, mo-

mente artistice, teatru, recitaluri poetice și muzicale, expoziţii de 

artă, concursuri pentru copii etc. 

160 de expozanţi, dintre care: 

132 edituri din România și Republica Moldova 

10 
importatori/distribuitori de carte românească  

şi străină 

18 
importatori/distribuitori de papetărie, muzică, 

instituţii de învăţământ, muzee, centre și  

reviste culturale etc. 

peste 

300 

de evenimente culturale dintre cele mai diverse: 

lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente 

artistice, recitaluri poetice, concursuri etc. 



 
 

 

Premiile LIBREX.  

Titulatura şi Motivaţia Premiilor 
 

 

Marele Premiu LIBREX pentru cel mai valoros program editorial 

Premiul OVIDIU pentru editarea culturii clasice 

Premiul SOCEC pentru promovarea culturii române contemporane 

Premiul ŞARAGA pentru cea mai importantă ediție critică 

Premiul BEST SELLER pentru cartea de cultură cu cel mai mare succes de librărie 

Premiul OTILIA CAZIMIR pentru editarea de literatură pentru copii şi tineret 

Premiul DOSOFTEI pentru bibliofilie 

Premiul VASILE POGOR pentru importul de carte, publicații culturale şi ştiințifice 

Premiul IOAN PETRU CULIANU pentru cea mai importantă editură  

care promovează istoria culturii și civilizației 

Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU pentru editarea cărții ştiințifice  

şi de specialitate 

Premiul THEOFIL SIMENSKY pentru editarea literaturii universale 

Premiul LAURENŢIU ULICI pentru antologie literară 

Premiul THEODOR PALLADY pentru cartea de artă 

Premiul PETRU CARAMAN pentru multiculturalitate 

Premiul MULTIMEDIA pentru realizarea de produse multimedia 



 
 

 

Comisia de Jurizare şi Premiere  

LIBREX 2016, cu următoarea componenţă: 
 
PREŞEDINTE:  

Ioan HOLBAN, scriitor, Director al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Luceafărul“ Iaşi 
 

MEMBRI: 

Petru RADU, doctor în economie, Preşedinte al Organizației Patronale „AGORA“  

a Societăților pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România 

Dan LUNGU, scriitor, director al Muzeului Literaturii Române Iaşi 

Cassian Maria SPIRIDON, scriitor, Preşedinte al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor 

din România 

Florin CÎNTIC, istoric, Director al Arhivelor Naționale Iaşi 

Valeriu STANCU, scriitor și traducător 

Traian MOCANU, profesor și critic de artă 
 

SECRETAR:  

Alina HUCAI, reprezentant al Organizatorului 

 



 
 

Regulamentul de acordare a Premiilor  

Târgului de Carte LIBREX 2016 este următorul: 
 

1. Comisia de Jurizare şi Premiere a Târgului de Carte LIBREX, constituită 

din personalități culturale ieşene şi reprezentanți ai difuzorilor de carte din Ro-

mânia, acordă anual premii editurilor şi companiilor de difuzare a cărții românești și 

străine participante la acest eveniment cultural, în semn de recunoaştere deosebită a 

celor mai valoroase programe şi direcții editoriale, precum şi a celor mai bine 

vândute cărți de cultură din anul precedent, având drept scop susținerea şi pro-

movarea acțiunii de editare şi difuzare a cărții din România. 

2. Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă după o atentă analiză a pro-

gramelor şi direcțiilor editoriale ale participanților, potrivit voturilor exprimate de 

membrii Comisiei de Jurizare şi Premiere, care evaluează şi departajează editurile/ 

companiile nominalizate. 

3. Criteriul de acordare a Premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel va-

loric, conform Titulaturii şi Motivației Premiilor LIBREX. 

4. Voturile membrilor Comisiei de Jurizare şi Premiere sunt secrete şi se 

exercită în cadrul reuniunii care are loc într-una dintre zilele Târgului de Carte 

LIBREX. 

5. Pentru a asigura deplina obiectivitate, membrii Comisiei de Jurizare nu 

pot fi reprezentanți ai unor edituri şi/sau nu trebuie să aibă interese directe în acest 

sens. 

6. Votul se exercită distinct, pentru fiecare premiu în parte, iar câştigătoare 

este, de fiecare dată, candidatura care întruneşte cel mai mare număr de voturi, 

dar nu mai puțin de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate. 

7. Când nu se obține minimul voturilor „pentru”, votarea se reia doar asu-

pra acelor candidaturi mai bine plasate după turul anterior. 

8. În cazuri speciale, pentru merite deosebite şi sensibil egale, se pot acorda 

şi premii ex-aequo, cuantumul bănesc dublându-se, potrivit hotărârii Comisiei de 

Jurizare, dar şi în funcție de resursele financiare existente. 

9. Premiile constau în diplome şi bani, cuantumul sumelor fiind alocat 

anual, în funcție de resursele financiare existente. 

10. Premiile sunt mediatizate pe plan local, dar şi național, reprezentând o 

recunoaştere cultural-valorică importantă. 

 



 
 

 

Cui se adresează LIBREX?  

Aria de impact a evenimentului 
 

Grupul căruia se adresează LIBREX 2016 este reprezentat de publicul ci-

titor de toate vârstele, de profesioniştii cărții: editori, traducători, autori de carte 

consacrați şi debutanți, difuzori de carte, bibliotecari, artişti plastici, tipografi 

etc., de instituțiile şi asociațiile culturale, copiii şi tinerii talentați şi, în general, 

de publicul interesat de cultură, lectură, evenimente artistice conexe, dezvoltare 

personală şi profesională etc. 

Grupul care va beneficia direct de rezultatele proiectului este format, 

în special, din vizitatorii Târgului, de pasionații de cultură, lectură şi eveni-

mente artistice, de profesioniştii din domeniul editorial şi cultural, dar acest 

efect se va răsfrânge, prin contaminare, practic, asupra întregii comunități, în 

general, prin efectele culturale şi psihologice create şi rezultatele obținute 

(mai multe cărți citite, rezultate profesionale şi/sau educaționale mai bune, 

amplificarea interesului pentru cultură, lectură şi dezvoltare personală, cultu-

ră generală mai bogată, formarea şi cultivarea simțului artistic şi critic, recu-

noaşterea, selecția şi aprecierea adevăratelor valori şi, nu în ultimul rând, 

socializarea susținută, în mod concret, de contactul direct cu editorii, autorii 

şi prietenii într-un spațiu public rafinat). 
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EEddiittuurraa  

AACCTT  ȘȘII  PPOOLLIITTOONN  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

ACT ŞI POLITON este o editură românească specializată în pro-

ducția de audiobook-uri, care lansează și publică versiuni audio și print 

în limba română ale titlurilor semnate de autori de renume din indus-

tria de dezvoltare personală, literatură motivațională de calitate, busi-

ness, meditație și spiritualitate. 

  

DDiirreeccttoorr:: Adrian HOTOIU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Înclinată nr. 129  

(incinta TUBAL), sector 5,  

Bucureşti, România  

TTeell::  + 40 723 150 090 

EE--mmaaiill::  office@actsipoliton.ro 

WWeebb::  www.actsipoliton.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura ACT ȘI POLITON 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCuurrss  ddee  ppiieerrddeerree  îînn  ggrreeuuttaattee::  2211  ddee  lleeccțțiiii  ssppiirriittuuaallee  ccaa  ssăă  ssccaappii  ppeennttrruu  

ttoottddeeaauunnaa  ddee  kkiillooggrraammeellee  îînn  pplluuss;;,,  aauuttoorr::  MMaarriiaannnnee  WWiilllliiaammssoonn  

22  FFiiii  ccooiiooss,,  aauuttoorr::  LLaarrrryy  WWiinnggeett  

33  PPrriinncciippiiiillee  ssuucccceessuulluuii,,  aauuttoorr::  JJaacckk  CCaannffiieelldd  

44  PPuutteerree  nneemmăărrggiinniittăă,,  aauuttoorr::  AAnntthhoonnyy  RRoobbbbiinnss  

55  CCeellee  77  oobbiișșnnuuiinnțțee,,  aauuttoorr::  SStteepphheenn  RR..  CCoovveeyy  

66  MMeeddiittaațțiiee  pprrooffuunnddăă  ppeennttrruu  vviinnddeeccaarree,,  aauuttoorr::  AAnniittaa  MMoooorrjjaannii  

77  110011  ccăăii  ddee  aa--țții  ttrraannssffoorrmmaa  vviiaațțaa,,  aauuttoorr::  WWaayynnee  WW..  DDyyeerr  

88  TTuu  eeșșttii  PPllaacceebboo,,  aauuttoorr::  JJooee  DDiissppeennzzaa  

99  TTaattaa  eessttee  ggrraass,,  aauuttoorr::  JJiimm  GGaaffffiiggaann  

1100  NNuu  cceeddaa,,  nnuu  rreennuunnțțaa,,  aauuttoorr::  LLoouuiiss  ZZaammppeerriinnii  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Cele mai lungi audiobook-uri din România 

22  Înregistrări cu actori consacrați, la cele mai înalte standarde 

33  Titluri special alese din bestsellerurile internaționale 

44  
Scriitori de renume, consacrați în domeniul dezvoltării personale  

și profesionale 

55  Diversitatea formei de distribuție (CD, tipărit, download .pdf și .mp3) 

66  Titluri unice apărute în limba română în format tipărit și audio 

77  
Diversitatea domeniilor abordate, dezvoltare personală și  

profesională, meditație și relaxare, diete și sănătate, psihologie și 

psihoterapie, religie și credință 
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AADDEENNIIUUMM  
  

 
 

  

  

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

ADENIUM: un exerciţiu al excelenţei! 

Principiile care marchează activitatea ADENIUM sunt: pasiunea 

și atenția pentru cartea bine scrisă, pentru superlativul în cultură și 

știință, pentru implicarea în viața socială a comunității și pentru educa-

ția în spiritul valorilor morale. De la activitatea editorială la cea de pro-

ducție a unor importante evenimente culturale, ADENIUM parcurge, 

în fiecare zi, un exercițiu al excelenței. ADENIUM propune o ofertă 

de carte care conține peste 140 de titluri publicate în format print (pes-

te 70.000 de volume tipărite), ePub și PDF, în următoarele colecții: 

„Punct RO”, „Anthropos”, „Colloquium”, „Biblioteca Gramsciana”, 

„Action”, „Christia”, „Universalis”, „Headline”, „Equilibrium”, 

„Discendo”, „O inimă de Broscuță”, „BD Junior” și „Căsuța Fermeca-

tă”. Participarea constantă la cele mai importante târguri de carte 

naționale și internaționale a însemnat realizarea unor evenimente de 

excepție și obținerea unor importante premii. 

  

DDiirreeccttoorr:: Adriana NAZARCIUC  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Aleea Copou nr. 3,  

Iaşi, România  

TTeell::  + 40 232 277 998 

EE--mmaaiill::  office@adenium.ro 

WWeebb::  www.adenium.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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ADENIUM 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  AAnnaattoommiiaa  șșii  ffiizziioollooggiiaa  oommuulluuii..  MMooddeellee  ddiiddaaccttiiccee  ppeennttrruu  lliicceeuu  șșii    

aaddmmiitteerreeaa  llaa  ffaaccuullttaattee,,  aauuttoorrii::  MMiirrcceeaa  NNeeddeeaa,,  NNiițțaa  NNeeddeeaa  

22  IInnffeerrnnaallaa  ccoommeeddiiee,,  aauuttoorr::  EEmmiill  BBrruummaarruu  

33  DDrraaggoossttee  nn--aarree  pplluurraall,,  aauuttoorr::  VVllaaddiimmiirr  DDrrăăgghhiiaa  

44  OO  iinniimmăă  ddee  BBrroossccuuțțăă,,  aauuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  VVîîrrttoossuu  

55  CCoodduull  BBiibblliieeii..  SSeemmnnăăttuurraa  lluuii  DDuummnneezzeeuu,,    

aauuttoorr::  PPrroottoossiinngghheell  TTeeooddoossiiee  PPaarraasscchhiivv  

66  DDeessttiinnuull  lluuppuulluuii  ssiinngguurraattiicc,,  aauuttoorr::  AAddrriiaann  CChhrriisstteessccuu  

77  GGeeooggrraaffiiee  ––  gghhiidd  ddee  pprreeggăăttiirree  ppeennttrruu  bbaaccaallaauurreeaatt,,    

aauuttoorrii::  FFlloorriinn  IIaannccuu,,  SSiimmoonnaa  IIaannccuu  

88  DDiiaalloogguull  rreelliiggiiiilloorr  iinn  EEuurrooppaa  uunniittăă,,  ccoooorrddoonnaattoorrii::    

IIuulliiaa  BBaaddeeaa--GGuuéérriittééee,,  AAlleexxaannddrruu  OOjjiiccăă,,  

99  JJee  ssuuiiss  CChhaarrlliiee??  RReeggâânnddiirreeaa  lliibbeerrttăățțiiii  îînn  EEuurrooppaa  mmuullttiiccuullttuurraallăă,,    

ccoooorrddoonnaattoorr::  SSoorriinn  BBooccaanncceeaa  

1100  VVrruumm--vvrruumm,,  aauuttoorr::  CCrriissttiinnaa  FFrrîînnccuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
La standul ADENIUM găsești cele mai frumoase poezii,  

cele mai frumoase proze și cărțile copilăriei. 

22  În perioada LIBREX-ului, găsești oferte speciale la standul ADENIUM. 

33  
Titluri mereu în actualitate și cărți care tratează subiecte extrem de 

controversate la nivel mondial. 

44  
Standul ADENIUM este singurul loc unde găsești albume de benzi 

desenate. 

55  
Doar la standul ADENIUM găsești Revista de cultură contemporană 

„TIMPUL”. 

66  
Seria limitată de cărți cu autograf este disponibilă doar la Standul 

ADENIUM. 

77  
Cărțile câștigătoare la Concursul de Debut „Adenium Start” sunt deja 

bestselleruri. Le găsești la standul ADENIUM. 
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GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall  

AALLLL  
  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
Grupul Editorial ALL este format din editurile 

ALL, ALL Educațional, ALLFA, Galaxia Copiilor, Sian 

Books şi Helen-Exley România. A fost fondat în 1991 

şi reprezintă unul dintre editorii de top din România. 

În prezent, editurile ALL publică peste 200 de titluri 

anual, în peste 40 de serii şi colecții de carte. ALL are 

un portofoliu central de carte academică şi specializa-

tă, în care se regăsesc lucrări importante din domeniul 

ştiințelor sociale, ştiințelor naturale şi medicinii. 

Printre cărțile de referință care se adresează specialişti-

lor şi nu numai se pot număra Sociologia (Anthony 

Giddens), Diplomația (Henry Kissinger), Istoria filosofiei 

(Frederick Copleston), Istoria românilor (D. C. Giurescu), Istoria lumii (Immanuel Geiss), Agenda medicală Merck, 

Medicul casei, Manualul Merk, o serie extinsă de manuale Harrison, albume color, precum şi serii foarte cunoscu-

te de monografii de specialitate din domeniile mai sus menționate. ALL Educațional deține un portofoliu 

impresionant de carte educațională, începând cu manuale şi auxiliare pentru ciclul primar şi terminând cu 

lucrări şi manuale care se adresează studenților şi celor care urmează studii post-universitare. Pentru ciclurile 

gimnazial şi liceal ALL Educațional deține un portofoliu semnificativ de manuale şi auxiliare aprobate de 

Ministerul Educației, acoperind toate disciplinele predate în şcoală. De asemenea, editura publică o serie de 

lucrări de specialitate şi de dezvoltare personală (este editorul seriei „Gallup” în România şi al lucrărilor lui 

Franklin Covey). ALLFA deține portofoliul de beletristică al Grupului Editorial ALL. „Strada Ficțiunii” (litera-

tură bestseller, contemporană şi clasică) și „Iubiri de altădată” (literatură clasică de dragoste) sunt cele mai 

importante colecții ale editurii şi se bucură de o mare vizibilitate în piață şi de aprecierea deosebită a criticilor şi 

a publicului deopotrivă. Editura deține şi un important portofoliu de albume şi cărți ilustrate. GALAXIA 

COPIILOR este editura care se adresează copiilor între 3 şi 11 ani. Are serii unice în România şi deține un 

portofoliu important de cărți cu autori români, educative şi de divertisment. Este editorul român al seriei „Pixi” 

(format mic, mare şi enciclopedic), care se bucură de succes în peste 40 de țări din Europa. HELEN EXLEY 

ROMÂNIA este co-editorul cărților HELEN EXLEY UK în limba română şi are în portofoliu peste 100 de titluri 

de cărți-obiect. SIAN BOOKS, cea mai nouă editură a Grupului, este dedicată cărților care se adresează femei-

lor, propunând cărți de sănătate, îngrijirea copilului, design, divertisment etc. Editurile ALL aduc în fiecare an 

în România cărți din 16 limbi, traduse de specialişti reputați, unele dintre ele fiind cunoscute în foarte multe țări 

ale lumii. Totodată sunt promovați autorii români din toate domeniile. Adaptându-se cerințelor actuale, editura 

a dezvoltat şi un portofoliu important de carte electronică, oferind publicului peste 1.000 de cărți în acest 

format. Cu o prezență constantă şi vizibilă, oferind publicului cărți de o calitate excepțională, Grupul Editorial 

ALL se numără printre cei mai importanți actori ai pieței de carte din România. Grupul Editorial ALL este 

format din editurile ALL, ALLFA, GALAXIA COPIILOR, SIAN BOOKS și HELEN EXLEY ROMÂNIA. A fost 

fondat în 1991 și reprezintă unul dintre editorii de top din România. În prezent, Editurile ALL publică peste 200 

de titluri anual, în peste 40 de serii și colecții de carte. 

  

DDiirreeccttoorr:: Mihail PENESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Constructorilor nr. 20A, 

et. III, sector 6, Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 402 26 00  

FFaaxx::  + 40 21 402 26 10  

EE--mmaaiill::  info@all.ro  

WWeebb::  www.all.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editarea de carte 
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Editura ALL 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPeettrruu  cceell  MMaarree,,  aauuttoorr::  RRoobbeerrtt  KK..  MMaassssiiee  

22  HHaarrrriissoonn..  MMaannuuaall  ddee  mmeeddiicciinnăă,,  aauuttoorr::  DDaann  LL..  LLoonnggoo  

33  TTaayylloorr..  MMaannuuaall  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddiiffeerreennțțiiaall,,  aauuttoorr::  DDrr..  PPaauull  MM..  PPaauullmmaann  

44  RReețțeettee  ddiinn  ccrruuddiittăățții,,  aauuttoorr::  EElleennaa  PPrriiddiiee  

55  PPuutteerreeaa  vviinnddeeccăăttooaarree  aa  aappeeii,,  aauuttoorr::  FFeerreeyyddoooonn  BBaattmmaanngghheelliiddjj    

66  LLiiffee  ccooaacchhiinngg,,  aauuttoorr::  AAnnnniiee  LLiioonnnneett    

77  PPiissiicciillee  rrăăzzbbooiinniiccee,,  aauuttoorr::  EErriinn  HHuunntteerr  

88  IIuubbeesscc  ssăă  ffiiuu  ffeemmeeiiee,,  aauuttoorr::  HHeeddii  HHookkaa  

99  DDuuppăă  77  aannii,,  aauuttoorr::  GGuuiillllaauummee  MMuussssoo  

1100  CCuumm  ssăă  ttee  îînnddrrăăggoosstteeșșttii,,  aauuttoorr::  CCeecceelliiaa  AAhheerrnn  

  

44  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Reduceri de 20 % la peste 300 de titluri 

22  Noi titluri în seriile îndrăgite de copii, „Pixi” și „Erin Hunter” 

33  
Seriile de autor „Cecilia Ahern” și „Guillaume Musso”  

într-un nou format 

44  
Peste 60 de titluri definitorii pentru practica modernă  

de la cei mai mari editori de carte medicală din lume 
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EEddiittuurraa  

AANNDDRREEAASS  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

În 2005, o „echipă“ a avut curajul de a pleca la drum, către lumea 

cărții. Cei trei, pentru că erau doar trei, s-au aventurat către acest 

drum plin de suişuri şi coborâşuri, unele mai mari, altele mai mici. 

Călătoria a fost grea, dar frumoasă şi continuă până în ziua de azi. 

Iubirea pentru cuvinte a făcut ca, după mai bine de zece ani, cei trei să 

adune în tolba lor mai multe sute de „minuni“ destinate celor care 

împărtăşesc aceeaşi pasiune... cartea! Familiile cărților din tolbă (bele-

tristică pentru copii şi părinți, dicționare, auxiliare şcolare, cărți pe 

teme religioase, cărți gastronomice etc.) i-au ajutat, zi de zi, să capete 

experiență şi să aducă un plus de valoare fiecărui proiect în parte, 

dobândind astfel aprecierea cititorilor.  

  

DDiirreeccttoorr:: Gheorghe DUMITRU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Băiculești nr. 5, bl. A3, 

ap. 56, cod poștal 013188, sector 1,  

București, România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 222 07 67  

EE--mmaaiill::  ivo_print@yahoo.com 

WWeebb::  www.editura-andreas.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și tipărire de carte diversă 

mailto:ivo_print@yahoo.com
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Editura ANDREAS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCăălluuggăărruull,,  aauuttoorr::  MMiihhaaeellaa  IIoonn  

22  VViiaațțaa  îînn  ppuussttiiee,,  aauuttoorr::  MMiihhaaeellaa  IIoonn  

33  DDiiccțțiioonnaarr  rroommâânn  ––  eenngglleezz,,  eenngglleezz  ––  rroommâânn,,  aauuttoorr::  OOttiilliiaa  FFeelleeaa  

44  NNeeiiuubbiirreeaa,,  aauuttoorr::  MMiihhaaeellaa  IIoonn  

55  AAvveennttuurriillee  lluuii  PPeetteerr  IIeeppuurraașșuull,,  aauuttoorr::  BBeeaattrriixx  PPootttteerr  

66  
NNooiillee  mmiinnuunnii  aallee  SSffâânnttuulluuii  IIooaann  RRuussuull,,    

aauuttoorrii::  PPrr..  IIooaann  VVeerrnneezzooss,,  PPrr..  GGhheeoorrgghhee  NNiiccoollaaee    

77  LLeeggeennddeellee  fflloorreeii  șșii  ffaauunneeii  

88  CCaarrttee  ddee  bbuuccaattee  mmăănnăăssttiirreeșșttii,,  aauuttoorrii::  PPrr..  DDiioonniissiiee  VVooiinneessccuu,,  MMiihhaaeellaa  IIoonn  

99  PPee  uurrmmeellee  eenniiggmmaattiicceelloorr  oorraașșee  ddiissppăărruuttee,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  GGhheeoorrgghhiiuu  

1100  EEuu  ppoott!!......  TTuu  vvrreeii??,,  aauuttoorr::  CCllaauuddiiuu  RRoommeeoo  DDrrăăggaann  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Cărți editate de profesioniști 

22  Cărți la cel mai mic preț de pe piață 

33  Coperte atractive, interioare cu o grafică deosebită 

44  Titluri diverse, de referință, din literatura română și universală 

55  
Raport calitate/preț foarte bun (zeci de lucrări cu cel mai mic preț  

de pe piață!) 

66  Cărțile religioase sunt atent redactate, conform dogmelor religioase 

77  
Auxiliarele școlare sunt atent realizate, respectându-se programele  

școlare și noile metode de învățământ 
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EEddiittuurraa  

AARRSS  LLOONNGGAA  
  

  

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Înființată în 1994, Editura Ars 

Longa s-a impus publicului cititor prin 

câteva colecții de prestigiu: „Teatru & 

Teatru”, „Arcadia”, „Alif”, „Summa 

cum laude”, „Ridentem dicere verum 

Academica”, „Document”, „Didactica”, 

„Filosofica”, „Religio”, „Med.”, „Fizică 

teoretică şi aplicații”, „Geppetto”.  

Un loc important în aparițiile sale 

editoriale îl ocupă literatura clasică şi 

contemporană națională şi universală. 

Aici trebuie să menționăm importanta 

Colecție „LIC” (Literatură Irlandeză 

Contemporană), ajunsă la numărul 26, 

Colecțiile: „Perseide” (literatură con-

temporană franceză și română), „Că-

tre cititori” (ediții multilingve) „Carmina” (literatură clasică română în ediție 

bilingvă română-latină) şi „Española” (literatură contemporană spaniolă şi 

română în ediții bilingve), precum şi Colecția „Alpha” (debut). 

Prezentă chiar de la început la Târgurile Internaționale de Carte: Frankfurt, 

Leipzig, Burgos, Paris, Bologna, Barcelona, editura colaborează cu instituții 

de prestigiu din Franța, Italia, Spania, Brazilia, Irlanda ş.a. De asemenea, 

organizează, începând din 2013, serate literare la Paris, în cadrul cărora sunt 

prezentate cele mai recente volume din Colecția „Perseide”. 

  

DDiirreeccttoorr:: Brândușa Tămaș  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Iași, str. Elena-Doamna, 

nr. 2, cod 700398, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 724 516 581  

FFaaxx::  + 40 232 215 078  

EE--mmaaiill::  ars.longa@live.com 

arslonga@mail.dntis.ro 

ed.arslonga@gmail.com  

WWeebb::  www.arslonga.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee:: 
literatură (clasică şi contemporană); 

teorie şi critică literară; lingvistică; 

studii, eseuri, memorialistică;  

ştiință; ştiințe umaniste; religie & 

spiritualitate; literatură pentru  

copii; educație 
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Editura ARS LONGA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  IIaașșii  ––  oorraașș  aall  ddiivveerrssiittăățțiiii,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  LLaauurreennțțiiuu  RRăăddvvaann  

22  UUmmaanniissmm  șșii  aalltteerriittaattee  îînn  iissllaamm,,  aauuttoorr::  CChhrriissttiiaann  TTăămmaașș  

33  LLaa  rreevveeddeerree,,  ppaattrriiee!!  ((mmăărrttuurriiii  aallee  rreeffuuggiiaațțiilloorr  ssiirriieennii)),,    

eeddiițțiiee  bbiilliinnggvvăă  rroommâânnăă  ––  aarraabbăă,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  MMaazzeenn  RRiiffaaii  

44  CCoorrăăbbiiii  ccuu  cceennuuşşăă,,  aauuttoorr::  LLuucciiaann  BBllaaggaa  ((eeddiiţţiiee  mmuullttiilliinnggvvăă))  

55  LLaa  eessffiinnggee//SSffiinnxxuull,,  aauuttoorr::  MMiigguueell  ddee  UUnnaammuunnoo    

((eeddiițțiiee  bbiilliinnggvvăă  ssppaanniioollăă  ––  rroommâânnăă))  

66  MMii  lliibbrroo  ddee  eessppaaññooll  ((tteessttee  ddee  lliimmbbaa  ssppaanniioollăă,,  nniivveell  AA22  AA22++)),,    

aauuttoorr::  AAmmeelliiaa  SSaanndduu--AAnnddrriieeșș  

77  MMaarriiee  rrééppaarraattrriiccee//MMaarriiee  vviinnddeeccăăttooaarreeaa,,    

aauuttoorr::  LLoouuiiss  PPhhiilliippppee--HHéébbeerrtt  ((eeddiițțiiee  rroommâânnăă  ––  ffrraanncceezzăă))  

88  PPssaallmmii//SSaallmmooss,,  aauuttoorr::  DDoorreell  VViișșaann    

((eeddiițțiiee  bbiilliinnggvvăă  rroommâânnăă  ––  ssppaanniioollăă))  

99  ȘȘttiiiinnțțaa  nnooaassttrrăă  cceeaa  ddee  ttooaattee  zziilleellee,,  

aauuttoorrii::  MMuugguurr  BBooggddaann  RRăăuuțț,,  AAnnccaa  RRăăuuțț  șșii  MMaarriicceell  AAggoopp  

1100  NNooii  ddooii  șșii  aattââtt  ((PPuușșaa  RRootthh  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  EEuuggeenn  CCrriisstteeaa  șșii  CCrriissttiinnaa  DDeelleeaannuu))  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Pentru colecțiile prestigioase 

22  Pentru varietatea tematică 

33  Pentru calitatea traducerilor 

44  Pentru calitatea grafică 

55  Pentru a vedea ultimele noutăți și pentru a afla despre volumele în pregătire 

66  Pentru raportul calitate/preț 

77  
Pentru competența persoanelor de la stand, care pot furniza detalii referitoare 

la fiecare volum în parte 
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DDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: Dan IACOB 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Splaiul Independenței  

nr. 315 – 317 – 319, OBLD18, sector 6, 

cod 062650, Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 224 30 86 

EE--mmaaiill: office@editura-art.ro 

WWeebb::  www.editura-art.ro   

  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și comercializare carte 

 

  

GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall  

AARRTT  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura ART vizează literatura universală, dar şi literatura română şi 

contemporană. Dorim să ne câştigăm cititorii prin alegerile noastre de au-

tori, de traducători, prin calitatea grafică a cărților noastre. Singura reacție 

va fi aceea dictată de exigența calității. Veți înțelege de ce! 



 
 

29 

Grupul Editorial ART 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  AAxxoolloottuull..  PPoovveessttiirrii  ccuu  ccrroonnooppii  şşii  gglloorriiii,,  aauuttoorr::  JJuulliioo  CCoorrttáázzaarr,,    

EEddiittuurraa  AArrtt  

22  BBaammbbiinnii  ddii  PPrraaggaa,,  aauuttoorr::  BBoohhuummiill  HHrraabbaall,,  EEddiittuurraa  AArrtt  

33  IInntteeggrraallaa  pprroozzeeii  ssccuurrttee,,  aauuttoorr::  TTrruummaann  CCaappoottee,,  EEddiittuurraa  AArrtt  

44  MMiissss  PPeerreeggrriinnee..  OOrraașșuull  ppuussttiiuu,,  aauuttoorr::  RRaannssoomm  RRiiggggss,,    

EEddiittuurraa  YYoouunnggAArrtt  

55  FFuurriiaa  RRooșșiiee,,  aauuttoorr::  PPiieerrccee  BBrroowwnn,,  EEddiittuurraa  YYoouunnggAArrtt  

66  AAll  cciinncciilleeaa  vvaall,,  aauuttoorr::  RRiicckk  YYaanncceeyy,,  EEddiittuurraa  YYoouunnggAArrtt  

77  FFeerrbboonniiaa,,  aauuttoorr::  IIooaannaa  NNiiccoollaaiiee,,  EEddiittuurraa  AArrtthhuurr  

88  PPeerrccyy  JJaacckkssoonn  șșii  OOlliimmppiieenniiii  ––  UUllttiimmuull  OOlliimmppiiaann,,    

aauuttoorr::  RRiicckk  RRiioorrddaann,,  EEddiittuurraa  AArrtthhuurr  

99  PPoovveeșșttii  llaa  tteelleeffoonn,,  GGiiaannii  RRooddaarrii,,  EEddiittuurraa  AArrtthhuurr  

1100  CCrroonniicciillee  ddiinn  NNaarrnniiaa  ((LLeeuull,,  VVrrăăjjiittooaarreeaa  șșii  DDuullaappuull)),,    

aauuttoorr::  CC..  SS..  LLeewwiiss,,  EEddiittuurraa  AArrtthhuurr  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Cele mai importante titluri pentru copii și adolescenți 

22  Condiții grafice de excepție 

33  Cărți distinse cu cele mai importante premii literare 

44  Cărți care stau la baza celor mai recente ecranizări hollywoodiene 

55  Cărți de Oscar – Marțianul, Persepolis, Coraline, Culoarea purpurie etc. 

66  Bestselleruri internaționale 

77  Selecție de titluri science-fiction, fantasy, crime și noir de excepție 
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DDiirreeccttoorr:: Diana-Beatrice ANDRON 

DDiirreeccttoorr  tteehhnniicc::  Inf. Emilian POPA   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::    
AAddrreessaa::  Str. Costache Negruzzi  

nr. 7 – 9, Iaşi, România 

TTeell..//FFaaxx::+ 40 232 212 549 

EE--mmaaiill: enescu@arteiasi.ro 

WWeebb::  www.artesiasi.ro   

  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
învățământ universitar,  

editare carte și partitură,  

albume de artă 

 

EEddiittuurraa  

AARRTTEESS  
UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA  DDEE  AARRTTEE  „„GGEEOORRGGEE  EENNEESSCCUU””  IIaaşşii  

  

  
 

 

 

 

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

 

 

Înființată în 1997, Editura Artes 

a Universității de Arte „George Enes-

cu” din Iaşi are ca deziderat îmbina-

rea armonioasă a valorilor artei ro-

mâneşti şi universale. Datorită filia-

ției universitare triplu direcționate pe domeniile – muzică, teatru şi arte 

vizuale –, Editura Artes a reuşit să asigure apariția şi difuzarea de publica-

ții periodice cu caracter ştiințific, didactic şi larg cultural, din domeniul 

artistic, şi nu numai: cursuri universitare, monografii, albume de artă, parti-

turi muzicale şi periodice de specialitate. Cele două direcții complementare 

ale editurii vizează publicarea autorilor consacrați şi promovarea tinerilor 

autori în cadrul următoarelor direcții: Creație (Muzică, Arte vizuale, Teatru); 

Didactică; Istorie şi critică; Stilistică; Antologie de folclor; Bizantinologie; Confe-

rințele Universității; Lexicografie; Tehnologia informației şi Comunicării (Muzică, 

Arte vizuale, Teatru). 
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EDITURA ARTES  

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  336655  ddiiaalloogguurrii  ddeesspprree  tteeaattrruu,,  aauuttoorrii::  BBooggddaann  UUllmmuu  șșii  CCăălliinn  CCiioobboottaarrii  

22  
GGeeoorrggee  PPaassccuu  ––  DDiinn  ddrraaggoossttee  ddee  mmuuzziiccăă  şşii  ddee  ooaammeennii..  1144  CCoonnvvoorrbbiirrii  mmooddeerraattee  ddee  

MMiihhaaiill  CCoozzmmeeii  şşii  DDoorraa--MMaarriiaa  DDaavviidd,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  PPaassccuu    

((eeddiittoorrii::  MMiihhaaiill  CCoozzmmeeii,,  DDoorraa--MMaarriiaa  DDaavviidd))  

33  

EEttiimmoollooggiiii  PPooppuullaarree  „„FFrraannccooaaffoonnee””  îînn  ddrraammaattuurrggiiaa  rroommâânneeaassccăă  ((„„FFiilliieerraa””  ccaazzuurriilloorr::  

VV..  AAlleeccssaannddrrii,,  II..  LL..  CCaarraaggiiaallee  şşii  eexxtteennssiiaa  sspprree  EE..  IIoonneessccuu))  //  DDeess  FFaauusssseess  ÉÉttyymmoollooggiieess  

««FFrraannccoo--AApphhoonneess»»  ddaannss  llaa  DDrraammaattuurrggiiee  RRoouummaaiinnee  ((««LLaa  ffiilliièèrree»»  ddeess  ccaass  ddee::    

VV..  AAlleeccssaannddrrii,,  II..  LL..  CCaarraaggiiaallee  eett  ll’’eexxtteennssiioonn  vveerrss  EE..  IIoonneessccoo)),,  aauuttoorr:: CCrriissttiiaann  SSttaammaattooiiuu  

44  
115555  aannii  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  aarrttiissttiicc  mmooddeerrnn  llaa  IIaaşşii,,  ccoooorrdd..  AAtteennaa  EElleennaa  SSiimmiioonneessccuu,,    

vvooll..  II  ––  11883300  ––  11995500  ((pprreemmiissee,,  îînnffiiiinnţţaarree,,  ddeezzvvoollttaarree)),,  vvooll..  IIII  ––  11995500  ––  22001155    

((eevvoolluuţţiiee)),,  vvooll..  IIIIII  ––  22001155  ((UUnniivveerrssiittaatteeaa  aassttăăzzii))  

55  ÎÎnntteemmeeiieettoorrii  şşii  uurrmmaaşşii  aaii  şşccoolliiii  iieeşşeennee  ddee  tteeaattrruu  ((11883366  ––  11995511)),,  aauuttoorr::  IIrriinnaa  SSccuuttaarriiuu  

66  CCaarraaggiiaallee..  DDee  llaa  ddooccuummeenntt  llaa  ffiiccţţiiuunnee,,  aauuttoorr::  CCăălliinn  CChhiirriillăă  

77  ÎÎnn  ccăăuuttaarreeaa  mmaarriioonneetteeii,,  aauuttoorr::  AAnnccaa--DDooiinnaa  CCiioobboottaarruu  

88  DDrruummuull  sspprree  ssppeeccttaaccooll  pprriinn  mmeettooddaa  DDaavviidd  EEssrriigg..  PPeennttrruu  uunn  tteeaattrruu  eexxiisstteennţţiiaall,,    

aauuttoorr::  FFlloorriinn  VViiddaammsskkii  

99  SSttuuddiiii  mmuuzziiccoollooggiiccee  ddee  &&  ddeesspprree  VVaassiillee  SSppăăttăărreelluu,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  CCaarrmmeenn  CChheellaarruu  

1100  VVeeccttoorr  ––  CCrriittiiccaall  RReesseeaarrcchh  iinn  CCoonntteexxtt..  PPoosstt--pphhoottooggrraapphhyy  //  VVeeccttoorr  ––  cceerrcceettaarree  ccrriittiiccăă    

îînn  ccoonntteexxtt..  PPoosstt--ffoottooggrraaffiiaa,,  aauuttoorrii::  MMaatteeii  BBeejjeennaarruu  șșii  CCăăttăălliinn  GGhheeoorrgghhee  
  

  

CCÂÂTTEEVVAA  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Lucrări de excepție realizate de cadre didactice universitare 

22  Prețuri bune raportate la calitatea conținutului 

33  Dezvoltarea de programe editoriale de interes pentru specialiști 

44  Oportunitatea de a dezvolta noi direcții de cercetare în domeniu 
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EEddiittuurraa  AASSTTRROO,,    

EEddiittuurriillee  MMAACCMMIILLLLAANN  şşii  

MMMM  PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  ccoommppaanniieeii  

Editura ASTRO este prezentă pe piața de carte din România din anul 

1993 şi are în special titluri dedicate şcolarilor: bibliografie şcolară, dicționa-

re, atlase, ghiduri de conversație, cărți ilustrate pentru copii. De asemenea, 

compania ASTRO este principalul importator al Editurilor MACMILLAN 

şi MM PUBLICATIONS în România. Aceste edituri oferă manuale şcolare 

de limba engleză, dicționare, literatură clasică în limba engleză, cărți pentru 

copii şi o gamă variată de titluri destinate predării limbii engleze și pregăti-

rii pentru examene. Tot în cadrul companiei funcționează și un centru de 

vânzare en-gros şi en-détail pentru retaileri, dar şi patru librării virtuale. 

  

DDiirreeccttoorr:: George HUZUM  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Iacob Negruzzi nr. 37A, 

sector 1, Bucureşti, România  

TTeell::  + 40 722 353 889 

FFaaxx::  +40 21 222 71 62  

EE--mmaaiill:: astro.impex@yahoo.com 

WWeebb::  www.cartea-mea.ro, 

www.depozit-de-carti.ro, 

www.pro-librarie.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură, distribuție de carte,  

importator de carte 

mailto:astro.impex@yahoo.com
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Editura ASTRO, Editurile MACMILLAN şi 

MM PUBLICATIONS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  AAttllaass  ggeeooggrraaffiicc  șșccoollaarr,,  aauuttoorrii::  EEuussttaațțiiuu  CC..  GGrreeggoorriiaann,,    

VViiccttoorr  DDuummiittrreessccuu,,  NNiiccoollaaee  GGhheeoorrgghhiiuu,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

22  GGhhiidd  ddee  ccoonnvveerrssaațțiiee  șșii  ccăăllăăttoorriiee  rroommâânn  ––  eenngglleezz,,  aauuttoorr::  LLaauurraa  TTeeooddoorraa  

RRăădduulleessccuu,,  CCoorriinnaa  DDeessppoott,,  LLiissaa  DDeessppoott,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

33  DDiiccțțiioonnaarr  eexxpplliiccaattiivv  șșccoollaarr,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  AAnnddrreeii,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

44  DDiiccțțiioonnaarr  ddee  ssiinnoonniimmee,,  oommoonniimmee  șșii  aannttoonniimmee,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

55  LLeeccttuurrii  ppeennttrruu  șșccoollaarrii  II  ––  VVIIIIII,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

66  BBaassmmee  ppooppuullaarree  rroommâânneeșșttii,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

77  BBaallaaddee  ppooppuullaarree  rroommâânneeșșttii,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

88  LLeeggeennddee  ppooppuullaarree  rroommâânneeșșttii,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

99  PPrriinn  lluummeeaa  mmaaggiiccăă  aa  ppoovveeșșttiilloorr,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  

1100  MMiiccuull  PPrriinnțț,,  aauuttoorr::  AAnnttooiinnee  ddee  SSaaiinntt--EExxuuppéérryy,,  EEddiittuurraa  AAssttrroo  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Prețuri atractive 

22  Titluri din bibliografia școlară 

33  Reduceri semnificative 

44  Învățarea și aprofundarea limbii engleze 

55  Cărți interesante și folositoare 

66  
Cărți dedicate studierii limbilor străine atât pentru începători,  

cât și pentru avansați 

77  Exclusivități 
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DDiirreeccttoorr:: Alexandru MUȘINA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Calea București nr. 97  

sc. C, ap. 27, cod poştal 500610, 

Brașov, jud. Brașov, România 

TTeell..::  + 40 725 915 335 

          + 40 268 318 647 

EE--mmaaiill: editura_aula@yahoo.com 

WWeebb::  www.aula.ro   

  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 

 

  

EEddiittuurraa  

AAUULLAA  MMAAGGNNAA  
  

  
 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura AULA MAGNA și-a început 

activitatea la Brașov, în 1999. Ideea înființă-

rii acestei edituri i-a aparținut poetului și 

profesorului ALEXANDRU MUȘINA. El își 

dorea să promoveze scriitori și autori de 

manuale auxiliare dintre cei mai prestigioși 

pe plan național. Mission Statement-ul editurii este: „Să oferim calitate intelectuală maximă 

la prețuri minime pentru cărțile de care ai nevoie”. Cele mai importante proiecte editoria-

le sunt legate de cărți didactice, beletristică, dicționare și antologii reunite în Colecțiile: 

„Bacalaureatul de Nota 10” / „Evaluarea Națională” / „Canon clasicii Aula” / „Dicționare-

le Aula” / „Antologiile Aula”. Manualele auxiliare editate de AULA MAGNA cuprind 

întreaga materie din programa pentru Bacalaureat și Evaluarea națională și oferă zeci de 

subiecte rezolvate, structurate conform modelelor propuse de Ministerul Educației Națio-

nale. Autorii şi colaboratorii AULA MAGNA sunt unii dintre cei mai renumiți scriitorii şi 

profesori din țară, printre care se numără: Nicolae Manolescu, Alexandru Cistelecan, 

Matei Vişniec, Ioan Groşan, Florin Iaru, Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, Gabriel 

Angelescu, Ovidiu Moceanu, Romulus Bucur, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, Adrian 

Lăcătuş, Mihaela Gheorghe, Rodica Ilie, Tania Muşina, Mona Arhire, Evelina Cârciu, 

Mircea Moț, Raluca Iancău etc. 
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Editura AULA MAGNA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  1155  ddiiaalloogguurrii  ccrriittiiccee,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  CCiisstteelleeccaann  

22  DDeeccaalloogguull  ccrriittiicciiii  lliitteerraarree,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  MMaannoolleessccuu  

33  6600  ++  11  rroommaannee  rroommâânneeșșttii,,  aauuttoorrii::  EEvveelliinnaa  CCiirrcciiuu  șșii  KKaattaalliinn  BBaallttiinn  

44  AAddrriiaann  MMaarriinnoo  ((mmoonnooggrraaffiiee)),,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinn  MM..  PPooppaa  

55  NNiiccoollaaee  BBrreebbaann  ((mmoonnooggrraaffiiee)),,  aauuttoorr::  LLiivviiuu  MMaalliițțaa  

66  OO  ssuuttăă  ddee  aannii  ddee  zziillee  llaa  PPoorrțțiillee  OOrriieennttuulluuii,,  aauuttoorr::  IIooaann  GGrroossaann  

77  OO  zzii  ddiinnaaiinntteeaa  ssffâârrșșiittuulluuii  lluummiiii,,  aauuttoorr::  VVaall  MMaanneessccuu  

88  PPOOEEZZIIAA..  TTeezzee,,  iippootteezzee,,  eexxpplloorrăărrii,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  MMuușșiinnaa  

99  PPooeețții  mmooddeerrnnii,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  MMaannoolleessccuu  

1100  TTeexxttuull  ddiinnttrree  tteexxttee,,  aauuttoorr::  PPaattrriicckk  CCăălliinneessccuu  

  
  

http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=412
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=9001
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=2111
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=506
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=536
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=426
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=430
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=9002
http://www.aula.ro/afisare.php?id_carte=431
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BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  JJUUDDEEŢŢEEAANNĂĂ    

„„GGHHEEOORRGGHHEE  AASSAACCHHII””  IIAAȘȘII  
  
 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eexxppoozzaannttuulluuii  

 

Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi”, înființată la 1 octom-

brie 1920, a fost instalată, la început, împreună cu „Muzeul Oraşului 

Iaşi”, într-o clădire ce aparținuse Direcției Societății Invalizilor. În 

perioada 1943 – 1944 este mutată într-un local mai mare, pe strada 

Lăpuşneanu, deschizându-se pentru public „complet reorganizată” la 

5 ianuarie 1944, însă fondul de carte deținut (peste 24.000 de volume) 

se risipeşte din cauza ravagiilor războiului. Începând cu anul 1950 îşi 

desfăşoară activitatea sub denumirea oficială de Biblioteca Regională 

Iaşi, dar a fost cunoscută vreme de aproape două decenii ca Biblioteca 

„Ion Creangă”. Din 1968 devine Biblioteca Județeană Iaşi, iar din 

1983, primeşte numele de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” 

Iaşi. Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iaşi este o bibliotecă 

publică de tip enciclopedic, care asigură egalitatea accesului la infor-

mații şi la documentele necesare informării, educației permanente şi 

dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social 

sau economic, vârstă, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate. 

  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Ştefan cel Mare şi 

Sfânt nr. 10 (Galeriile Comerciale 

„Ştefan cel Mare”, mezanin), Iaşi, 

România  

TTeell..//FFaaxx:: + 40 332 110 044  

EE--mmaaiill::  contact@bjiasi.ro 

WWeebb::  www.bjiasi.ro 
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Concurs pe Pagina de Facebook a Bibliotecii „Gheorghe Asachi” Iaşi 

CONCURS DE CONTORSIONISM LIRIC 

L-ați citit pe Eminescu în școală pentru că așa trebuia? Noi vă oferim acum 

motivul să-l citiți de plăcere! Vă provocăm să reproduceți împreună cu persoa-

na iubită următoarea strofă eminesciană: „Fruntea albă-n părul galben / Pe-al meu 

braț încet s-o culci, / Lăsând pradă gurii mele / Ale tale buze dulci...” Credeți că reu-

șiți? Mai citiți o dată, fotografiați-vă, dați-ne tag și trimiteți rezultatul pe pagina 

de Facebook a Bibliotecii sub formă de comentariu în postarea cu anunțul con-

cursului. Cele mai reușite fotografii vor fi premiate cu pachete de cărți în cadrul 

târgului LIBREX 2016, care are loc în perioada 9 – 13 martie. Premiile vor fi 

ridicate de la standul nostru aflat în Atrium, Palas Mall. N.B.: Conform DEX, braț 

= segment al membrului superior cuprins între cot și umăr. Succes!  
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BBYYTTOONN  MMUUSSIICC  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eexxppoozzaannttuulluuii  

 

BYTON Music se ocupă cu activități de import, distribuție și co-

mercializare de muzică, pe CD, DVD, SACD, Blu-ray, vinil. Începând 

cu anul 2015, onorăm, la cerere, și filme de la diferite case de produc-

ție. Oferim reduceri de preț între 10 și 35 %, precum și condiții avanta-

joase pentru distribuitori, librării și magazine de specialitate. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Costin CONAC  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Someşului nr. 12, bl. 1, 

ap. 2, Floreşti, jud. Cluj, România  

TTeell..//FFaaxx:: + 40 264 267 119  

EE--mmaaiill::  contact@byton.ro 

              costi_conac@yahoo.com 

WWeebb::  www.byton.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
multimedia 

mailto:contact@byton.ro
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BYTON MUSIC 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  GGhheeoorrgghhee  ZZaammffiirr  ––  44  CCDD--uurrii  

22  WW..  AA..  MMoozzaarrtt  ––  44  CCDD--uurrii  

33  AA..  VViivvaallddii  ––  44  CCDD--uurrii  

44  KKaarraajjaann  ––  44  CCDD--uurrii  

55  MMaarriiaa  CCaallllaass  ––  44  CCDD--uurrii  

66  RR..  SScchhuummaannnn  ––  44  CCDD--uurrii  

77  AA..  BB..  MMiicchheellaannggeellii  ––  44  CCDD--uurrii  

88  GGlleennnn  MMiilllleerr  ––  22  CCDD--uurrii  

99  EEddddiiee  CCoonnddoonn  ––  22  CCDD--uurrii  

1100  CC..  PPaarrkkeerr  ––  22  CCDD--uurrii  
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DDiirreeccttoorr:: Carmen IORDĂCHESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Exercițiu, Bl. D22,  

sc. B, ap. 1, cod poştal 110242,  

Pitești, jud. Argeș, România 

TTeell..::  + 40 248 252 467 

FFaaxx::  + 40 248 253 022  

EE--mmaaiill: editura_carminis@yahoo.com 

WWeebb::  www.carminis.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură 

 

  

EEddiittuurraa  

CCAARRMMIINNIISS  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editură particulară cu profil educațional, fondată în 1994. Publi-

că literatură pentru copii și tineret, scriitori români contemporani, 

beletristică, memorialistică și „Almanahul Copiilor”, în colaborare cu 

USR, câteva colecții: „Eroii”, „Căsuța cu povești” – Silvia Kerim, „Li-

curici”, „Confluențe”. Publică, de peste douăzeci de ani, manuale și 

auxiliare școlare, concepute metodic, integrat și creativ. 
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Editura CARMINIS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPoovveeșșttiillee  bbuunniicciiii  aallbbee,,  aauuttoorr::  SSiillvviiaa  KKeerriimm  

22  MMooșșuull  ddiinn  oogglliinnddăă,,  aauuttoorr::  SSiillvviiaa  KKeerriimm  

33  CCâânndd  ppaarroonniimmeellee  pprreeffeerrăă  rriimmeellee  ((MMiicc  ddiiccțțiioonnaarr  iilluussttrraatt)),,    

aauuttoorr::  PPaassssiioonnaarriiaa  SSttooiicceessccuu  

44  CCaarrtteeaa  îînnaarriippaattăă,,  aauuttoorr::  PPaassssiioonnaarriiaa  SSttooiicceessccuu  ((ppooeezziiee))  

55  SSttiirrppee  bbaassaarraabbăă  ((rroommaann  iissttoorriicc)),,  aauuttoorr::  PPeettrruu  DDeemmeettrruu  PPooppeessccuu  

66  ZZâânnuuțțaa  DDoorraa--LLii  șșii  vvrrăăjjiittooaarreeaa  CCiiuummffii  ((rroommaann)),,  aauuttoorr::  AAnnaassttaassiiaa  PPooppaa  

77  AABBCC--uull  gghhiicciittoorriilloorr..  HHaaii  llaa  jjoocc!!,,  aauuttoorr::  EElleennaa  TTuuddoorr  

88  ÎÎnn  îîmmppăărrăățțiiaa  aanniimmaalleelloorr..  AAllffaabbeettuull  gghhiidduușș  îînn  ppoovveessttiirrii  șșii  jjooccuurrii,,    

aauuttoorr::  AAnnaassttaassiiaa  PPooppaa  

99  AAllmmaannaahhuull  ccooppiiiilloorr  22001155  

1100  FFeerreeaassttrraa  ddee  llaa  VVeenneețțiiaa,,  aauuttoorr::  SSiillvviiaa  KKeerriimm  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Șansa de a cerceta „Să dezlegăm tainele comunicării” după noile manuale și  

alte auxiliare pentru lucrul la clasă: „Culegerea de matematică a copiilor isteți”, 

„Primii pași în clasa pregătitoare” etc. 

22  
Cărți cu reducere și rabat motivant pentru un număr mai mare de exemplare 

comandate la nivelul clasei 

33  Expoziția de carte „Silvia Kerim – In memoriam” 

44  Caligramele Passionariei Stoicescu (tablouri ilustrate prin versuri) 

55  
Cărțile de literatură pentru copii și tineret ale unor prestigioși scriitori contempo-

rani: Silvia Kerim, Passionaria Stoicescu, Petru Demetru Popescu, Anastasia Popa, 

Maria Ioana Vasiloiu, Crina Bocșan-Decusară etc. 

66  
Ghiduri, lucrări metodice, dicționare utile cadrelor didactice, elevilor, studenților 

și părinților 

77  
Colaborarea cu cadrele didactice și elevii privind publicarea unor articole, lucrări, 

desene etc. Realizarea unor proiecte comune cu școlile pe diverse teme de interes 

(lectură concursuri, ecologie etc.) 
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DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Calea Victoriei nr. 133, 

sector 1, Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 319 65 99 

EE--mmaaiill: cartearomaneasca@gmail.com 

sales@polirom.ro  

WWeebb::  www.cartearomaneasca.ro 
    

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 

  

EEddiittuurraa  

CCAARRTTEEAA  RROOMMÂÂNNEEAASSCCĂĂ  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura CARTEA ROMÂNEASCǍ a fost înființată în 1919, reprezin-

tă cel mai vechi brand de carte din România și are ca obiectiv „Promova-

rea scrisului românesc”. În luna mai 2005, CARTEA ROMÂNEASCĂ este 

preluată în administrare de către Editura Polirom. Valorile fundamentale 

ale editurii sunt tradiția, dinamismul şi relația cu cititorul. Iar scopul 

rămâne acelaşi din 1919. 

 

mailto:cartearomaneasca@gmail.com
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Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  ȘȘoosseeaauuaa  VViirrttuuțțiiii..  CCaarrtteeaa  CCîîiinneelluuii,,  aauuttoorr::  CCrriissttiiaann  TTeeooddoorreessccuu  

22  CCoommppuunneerree  ccuu  ppaarraalleellee  iinneeggaallee,,  aauuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  CCrrăăcciiuunn  

33  SSccrriiiittoorruull  șșii  PPuutteerreeaa  ssaauu  ddeesspprree  ppuutteerreeaa  ssccrriiiittoorruulluuii,,    

aauuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  CCrrăăcciiuunn  

44  SSeessiiuunneeaa  ddee  ttooaammnnăă,,  aauuttoorr::  EEuuggeenn  NNeeggrriiccii  

55  aassccuullttăă  ccuumm  ppllîînngg  ppaarraanntteezzeellee,,  aauuttoorr::  NNoorraa  IIuuggaa  

66  IIssttoorriiaa  RReeggeelluuii  GGooggooșșaarr,,  aauuttoorr::  RRaadduu  AAlldduulleessccuu  

77  MMaarreeaa  ppeettrreecceerree,,  aauuttoorr::  PPeettrree  BBaarrbbuu  

88  IImmppeerriiuull  ffeetteelloorr  bbăăttrrîînnee,,  aauuttoorr::  LLiilliiaannaa  CCoorroobbccaa  

99  FFoottooggrraaffuull  CCuurrțțiiii  RReeggaallee,,  aauuttoorr::  SSiimmoonnaa  AAnnttoonneessccuu  

1100  PPaassccaall  ddeesseenneeaazzăă  ccoorrăăbbiiii,,  aauuttoorr::  RRaadduu  NNiicciippoorruucc  
  

  

CCÂÂTTEEVVAA  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Reduceri cuprinse între 25 și 30 % 

22  Cei mai iubiți scriitori români 
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PPrreeşşeeddiinnttee//DDiirreeccttoorr  ggeenneerraall::  
Ovidiu MICULESCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. General Berthelot  

nr. 60 – 64, sector 1, București, 

România 

TTeell..::  + 40 21 303 17 53 

FFaaxx::  + 40 21 303 18 84  

EE--mmaaiill: edituracasaradio@radioromania.ro 

WWeebb::  www.edituracasaradio.ro 
    

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură, muzică,  

instituție mass-media 

 

EEddiittuurraa  

CCAASSAA  RRAADDIIOO  
RRaaddiioo  RRoommâânniiaa  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

 

Editura CASA RADIO repre-

zintă binecunoscutul nume de mar-

că sub care Radio România valorifi-

că cel mai important tezaur de bunuri media din spațiul românofon. Bene-

ficiind de experiența dobândită de una dintre cele mai mari întreprinderi 

culturale autohtone – RADIO ROMÂNIA – polul editorial CASA RADIO 

propune peste 30 de colecții şi serii de cărți, CD-uri şi cărți cu CD încorpo-

rat, dedicate celor mai valoroase şi apreciate creații radiofonice din domeni-

ile publicisticii, literaturii, teatrului şi muzicii. Oferind un suport durabil 

pentru ceea ce se ascultă şi se pierde în eter, fiecare produs CASA RADIO 

(carte, CD) răspunde legitimelor necesități de informare, educație şi diver-

tisment ale unor cât mai diverse categorii de public. 
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Editura CASA RADIO 

Radio România 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCuuvviinnttee  ppoottrriivviittee,,  aauuttoorr::  TTuuddoorr  AArrgghheezzii  

22  CCuuvviinnttee  aaddeevvăărraattee..  AAnnddrreeii  PPiippppiiddii  cciitteeşşttee  ppaaggiinnii  aalleessee  ddiinn  NN..  IIoorrggaa  

33  AAlliiccee  îînn  ŢŢaarraa  MMiinnuunniilloorr,,  aauuttoorr::  LLeewwiiss  CCaarroollll  

44  RRaarr,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  BBaaccoovviiaa  

55  NNooaappttee  bbuunnăă,,  ccooppiiii!!  

66  AA  ffoosstt  ooddaattăă  ccaa  nniicciiooddaattăă  

77  PPooeessiiii,,  aauuttoorr::  MMiihhaaiill  EEmmiinneessccuu  

88  CCuumm  ssee  ssccrriiee  oo  ccaarrttee,,  aauuttoorr::  TTuuddoorr  VViiaannuu  

99  CCăăuuttăăttoorruull,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  PPhhiilliippppiiddee  

1100  CCoorruull  ddee  ccooppiiii  RRaaddiioo,,  7700  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Vocile marilor poeți din Fonoteca de Aur în înregistrări unice 

22  Interpretările marilor actori ai teatrului românesc 

33  
Bandă desenată / ilustratori remarcabili + teatru radiofonic pentru 

copii într-un produs unic. Basme de neuitat în interpretări celebre 

44  Documente istorice inestimabile din Arhivele Radio România 

55  Interpretări de referință ale muzicii clasice 

66  Emisiuni radiofonice prestigioase în colecții de succes 

77  Prețuri atractive 
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DDiirreeccttoorrii:: Cristian GREŞANU,  

Luiza PENESCU, Daniel PENESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Mihai Eminescu nr. 54A, 

Sector 1, București  

TTeell..::  + 40 21 319 48 20,  

+40 21 319 47 97, +40 21 319 88 22  

FFaaxx::  + 40 21 319 88 66; 

+40 21 310 15 30  

EE--mmaaiill::  office@edituracorint.ro, 

vanzari@edituracorint.ro  

WWeebb::  www.grupulcorint.ro 

 

  

GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall  

CCOORRIINNTT  
  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Grupul Editorial CORINT re-

uneşte sub o singură siglă Editurile 

CORINT, CORINT BOOKS, CO-

RINT JUNIOR şi CORINT EDU-

CAŢIONAL. De peste douăzeci de 

ani, grupul de edituri CORINT 

oferă cititorilor un generos portofo-

liu de lucrări: manuale şcolare, 

auxiliare şcolare, dicționare, atlase 

şi tratate, lucrări de medicină, isto-

rie, geografie, carte pentru copii şi tineret. Beletristica ocupă un loc im-

portant în cadrul Editurii CORINT BOOKS, prin colecțiile de literatură 

străină clasică şi contemporană şi de scriitori români reprezentativi. CO-

RINT EDUCAŢIONAL publică în fiecare an, de aproape două decenii, 

peste o sută de manuale pentru învățământul preuniversitar, avizate de 

MEN, fiind producătorul celui mai mare portofoliu de lucrări de acest tip 

din România. CORINT JUNIOR, una dintre cele mai importante edituri 

consacrate copiilor şi tinerilor din România, oferă acestora: cărți fantasy şi 

de ficțiune, aflate pe listele de bestselleruri internaționale, literatură de 

autori contemporani, dar şi literatură clasică şi universală, atlase şi enciclo-

pedii, cărți ilustrate pentru toate categoriile de vârstă. Grupul Editorial 

CORINT este un reper major al industriei de carte din România, o perma-

nență a excelenței şi inovației şi preferatul a milioane de cititori de toate 

vârstele. 
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Grupul Editorial CORINT 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  DDeezzaassttrruull  ddee  llaa  CCeerrnnoobbîîll..  MMăărrttuurriiii  aallee  ssuupprraavviieețțuuiittoorriilloorr,,  aauuttoorr::  SSvveettllaannaa  AAlleekkssiieevviiccii  

22  JJaaccqquueelliinnee  BBoouuvviieerr  KKeennnneeddyy  OOnnaassssiiss..  PPoovveesstteeaa  nneessppuussăă,,  aauuttoorr::  BBaarrbbaarraa  LLeeaammiinngg  

33  
CCoolleeccțțiiaa  „„IIssttoorriiee  ccuu  bbllaazzoonn::  IIaașșiiii  ddee  ooddiinniiooaarrăă””,,  aauuttoorr::  RRuuddoollff  SSuuțțuu;;  MMeesseellee  ddee  ooddiinniiooaarrăă::    

DDee  llaa  PPaallaattuull  RReeggaall  llaa  TTâârrgguull  MMooșșiilloorr,,  iilluussttrraațțiiii  ddiinn  AArrhhiivveellee  NNaațțiioonnaallee  aallee  RRoommâânniieeii,,    

tteexxtt::  FFiilliipp--LLuucciiaann  IIoorrggaa  șșii  AAnnaa  IIoorrggaa  

44  EExxppeerriimmeenntt  ((vvoolluummuull  aall  ttrreeiilleeaa  aall  sseerriieeii  „„DDiivveerrggeenntt””)),,  aauuttoorr::  VVeerroonniiccaa  RRootthh  

55  BBeerrlliinn..  FFooccuurriillee  ddiinn  TTeeggeell  ((pprriimmuull  vvoolluumm  aall  sseerriieeii  „„BBeerrlliinn””)),,  aauuttoorr::  FFaabbiioo  GGeeddaa  șșii  MMaarrccoo  MMaaggnnoonnee  

66  SSeerriiaa  „„LLuuxx””  ((OObbssiiddiiaann,,  OOnniixx,,  OOppaall)),,  aauuttoorr::  JJeennnniiffeerr  LL..  AArrmmeennttrroouutt  

77  
CCoolleeccțțiiaa  „„AAvveennttuurrăă  șșii  mmiisstteerr::  EEvvaaddaarree  ddiinn  bbiibblliiootteeccaa  ddoommnnuulluuii  LLeemmoonncceelllloo””,,  aauuttoorr::    

CChhrriiss  GGrraabbeennsstteeiinn,,  NNeessffâârrșșiittaa  ggooaannăă  dduuppăă  eelleeffaanntt,,  aauuttoorr::  GGiilllliiaann  CCrroossss,,  IInnssuullaa  DDooccttoorruulluuii  LLiibbrriiss,,    

aauuttoorr::  CChhrriiss  GGrraabbeennsstteeiinn,,  UUlluuiittoorruull  BBrrooccccoollii  BBooyy,,  aauuttoorr::  FFrraannkk  CCoottttrreellll  BBooyyccee,,  MMiisstteerruull  ddiinn  hhaannuull  

ppuunnggaașșiilloorr,,  aauuttoorr::  KKaattee  MMiillffoorrdd,,  VVâânnăăttoorriiii  ddee  ccoommoorrii,,  aauuttoorr::  JJaammeess  PPaatttteerrssoonn  

88  MMâânnddrriiee  ++  pprreejjuuddeeccaattăă  ++  zzoommbbii,,  aauuttoorrii::  JJaannee  AAuusstteenn  șșii  SSeetthh  GGrraahhaammee--SSmmiitthh  

99  RRuussiiaa  eexxppllooddeeaazzăă..  PPllaannuull  sseeccrreett  ppeennttrruu  rreessuusscciittaarreeaa  KKGGBB--uulluuii,,  aauuttoorrii::  IIuurrii  FFeellșșttiinnsskkii  șșii    

AAlleekkssaannddrr  LLiittvviinneennkkoo  

1100  
CCoolleeccțțiiaa  „„SSuuppeerr  GGiirrll””::  CCuumm  ssăă  ffaaccii  ffaațțăă  oorriiccăărroorr  pprroobblleemmee..  CCeell  mmaaii  bbuunn  gghhiidd  ddee  ssuupprraavviieețțuuiirree  îînn  șșccooaallaa  

ggeenneerraallăă..  TToott  ccee  ttrreebbuuiiee  ssăă  șșttiiii  ddeesspprree  ccoorrppuull  ttăăuu..  CCuumm  ssăă  ffiiii  ddee--aa  ddrreeppttuull......  uulluuiittooaarree..  JJuurrnnaalluull  mmeeuu  ddee  

mmooddăă  sseeccrreett  
  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Cărți de istorie care relatează evenimente actuale, la cald. 

22  Biografiile unor personalități cunoscute, care dezvăluie adevăruri până azi secrete. 

33  Cărți despre lumea de altădată, istoriile unor familii cu blazon. 

44  Cele mai faine cărți pentru adolescenți, serii care-i țin cu sufletul la gură. 

55  Cele mai atractive serii pentru copii în Colecția „Aventură și mister”. 

66  Prețuri promoționale pentru toată gama de cărți. 

77  Recomandări din partea reprezentanților editurii. 
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DDiirreeccttoorr::  Ec. Daniela VULCAN  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Intrarea Pielari nr. 1,  

cod poştal 040293, sector 4,  

Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 330 88 69/70/71 

FFaaxx::  + 40 21 330 88 88  

EE--mmaaiill: edituraceccar@yahoo.com 

edituraceccar@ceccaro.ro 

WWeebb::  www.ceccar.ro 
    

FFiilliiaallaa  IIaașșii ::  Str. Barbu Lăutaru nr. 1, 

loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700399, 

România 

TTeell..::  + 40 232 216 716  
FFaaxx::  + 40 232 264 584    
EE--mmaaiill::  ceccariasi@ceccariasi.ro  

filialaiasi@ceccar-iasi.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare cărți din domeniul financiar-

contabil şi lunar, revista „Contabilitatea, 

expertiza şi auditul afacerilor”  

EEddiittuurraa  

CCEECCCCAARR  
FFUUNNDDAAŢŢIIAA  CCEECCCCAARR  ––  CCEENNTTRRUULL  DDEE  EEXXCCEELLEENNŢŢĂĂ    

ÎÎNN  BBUUSSIINNEESSSS  ȘȘII  EECCOONNOOMMIIEE  

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Parte integrantă a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

(organism cu o istorie de peste 90 de ani), Editura 

CECCAR a fost înființată în anul 2000, fiind 

acreditată CNCSIS. Editând Revista Corpului, a 

cărei primă apariție a avut loc în anul 1908, Editu-

ra CECCAR publică lunar „Contabilitatea, exper-

tiza şi auditul afacerilor” împreună cu un „Supli-

ment Legislativ”. Editura CECCAR vine în întâm-

pinarea publicului său (specialişti, profesori, 

studenți) cu publicații din domeniul financiar-

contabil (ghiduri, standarde profesionale), precum 

şi cu lucrări ce poartă semnăturile unor personali-

tăți marcante. Editura CECCAR editează lucrări 

de referință pentru profesia contabilă elaborate de 

IASB (Consiliul pentru Standarde Internaționale 

de Contabilitate), respectiv IFAC (Federația 

Internațională a Contabililor) şi traduse de specia-

liştii CECCAR în baza licențelor pentru drepturi 

de autor. Dintre publicațiile CECCAR, enumerăm 

doar câteva: Manualul de Norme Internaționale de 

Contabilitate pentru Sectorul Public, IFRS 2013, 

Contabilitatea financiară şi de gestiune, Ghid pentru 

pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu. 

mailto:edituraceccar@yahoo.com
mailto:ceccariasi@ceccariasi.ro
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Editura CECCAR 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  GGhhiidd  PPrraaccttiicc  ddee  aapplliiccaarree  aa  RReegglleemmeennttăărriilloorr  CCoonnttaabbiillee,,    

CCoonntt..  ––  OOMMFFPP  11880022//22001144  

22  IIFFRRSS  22001155  

33  GGhhiidd  pprreeggăăttiirree  eexxaammeenn  aacccceess  ––  eeddiițțiiaa  22001155  

44  GGhhiidd  pprreeggăăttiirree  eexxaammeenn  aappttiittuuddiinnii  ––  eeddiițțiiaa  22001155  

55  MMaannuuaalluull  ddee  NNoorrmmee  IInntteerrnnaațțiioonnaallee  ddee  CCoonnttaabbiilliittaattee    

ppeennttrruu  SSeeccttoorruull  PPuubblliicc  

66  AAnnaalliizzăă  șșii  ddiiaaggnnoossttiicc  ffiinnaanncciiaarr--ccoonnttaabbiill  

77  GGhhiidduull  ddee  uuttiilliizzaarree  aa  IISSAA--uurriilloorr  îînn  aauuddiittaarreeaa  îînnttrreepprriinnddeerriilloorr  mmiiccii    

șșii  mmiijjlloocciiii  

88  GGhhiidduull  ddee  ccoonnttrrooll  aall  ccaalliittăățțiiii  ppeennttrruu  pprraaccttiicciillee  mmiiccii  șșii  mmiijjlloocciiii  

99  VVaalloorriiffiiccaarreeaa  rraappoorrttuurriilloorr  ffiinnaanncciiaarree  

1100  EElleemmeennttee  ddee  ddooccttrriinnăă  șșii  ddeeoonnttoollooggiiee  
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CCRRIIMMEE  SSCCEENNEE  PPRREESSSS  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

CRIME SCENE PRESS este singura editură din țară cu un pro-

gram dedicat în exclusivitate literaturii mystery/thriller. Printr-o selec-

ție riguroasă a titlurilor, girată de către George Arion, cel mai bun 

scriitor de suspans din România, noul proiect urmărește promovarea 

genului în rândul cititorilor, arătând faptul că mystery/thriller este, de 

multe ori, o expresie literară la fel de valoroasă ca oricare alta. Planul 

editorial cuprinde atât autori români, cât și străini, clasici, dar și con-

temporani, care reprezintă repere de valoare pentru timpul sau spațiul 

cultural din care provin. 

  

DDiirreeccttoorr:: Gabriel BUMB  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Piața Presei Libere nr. 1, 

Casa Presei, Corp A1, parter, 

București, România  

TTeell..::  + 40 21 317 91 37  

EE--mmaaiill::  gabriel.bumb@publicatiileflacara.ro 

WWeebb::  www.publicatiileflacara.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee  
difuzarea revistelor periodice,  

a cărților şi altor tipărituri 
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CRIME SCENE PRESS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  JJuuccăăttoorruull,,  aauuttoorr::  OOaannaa  SSttooiiccaa--MMuujjeeaa  

22  SSeeccrreettee  ddiinn  SSttrraaddaa  PPoorrttuulluuii,,  aauuttoorr::  AAnnnn  CClleeeevveess 

33  IInnssuullaa  ccăărrțțiilloorr,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  AArriioonn  

44  AAttaacc  îînn  bbiibblliiootteeccăă,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  AArriioonn  

55  CCrriimmăă  llaa  TToorriinnoo,,  aauuttoorr::  SStteelliiaann  ŢŢuurrlleeaa  

66  FFrruummoossuull  aassaassiinn,,  aauuttoorr::  VV..  TT..  MMoorrooggaann  

77  PPrriimmeejjddiiii  îînn  rreeggaatt,,  aauuttoorr::  AAllaaiinn  BBeerreennbboooomm  

88  NNeessffâârrșșiittaa  zzii  ddee  iieerrii,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  AArriioonn  

99  MMiisstteerree  ddiinn  BBuuccuurreeșșttii,,  aauuttoorr::  IIooaann  MM..  BBuujjoorreeaannuu  

1100  DDeetteeccttiivv  ffăărrăă  vvooiiee,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  AArriioonn  

http://www.elefant.ro/carti/autori/ann-cleeves-37681.html
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DDiirreeccttoorr:: Valeriu STANCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Strada Podişului nr. 20,  

cod poştal 700620, Iaşi, România 

TTeell..::  +40 232 211 086 

+40 740 185 027 

EE--mmaaiill: cronedit@yahoo.com 

WWeebb::  cronedit.wordpress.com  

  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 

 

EEddiittuurraa  

CCRROONNEEDDIITT  
  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura CronEdit este o instituție culturală tâ-

nără, fiind înființată în august 2012 de Mariana şi 

Valeriu Stancu. Încă de la început, ea şi-a propus să 

publice, în primul rînd, carte de valoare, să promoveze 

personalitățile culturale şi literare româneşti, literatura 

română clasică şi contemporană, să aibă ca domenii 

predilecte istoria culturii, filosofia, religia, istoria, 

critica şi istoria literară, beletristica, recuperarea 

valorilor clasice etc. Cu o producție editorială ce nu a 

depăşit 50 – 60 de titluri pe an, CronEdit a acordat o 

atenție deosebită poeziei universale contemporane, 

valorificând astfel relațiile culturale pe care directorul 

editurii, poetul şi prozatorul Valeriu Stancu, le are în 

domeniul poeziei de pe toate continentele, spre a putea 

participa la manifestări culturale, festivaluri, saloane şi târguri de carte naționale şi internaționale. Din acest punct 

de vedere, cel mai important proiect al său este cel legat de Colecția „Poemondia – poezia europeană contempo-

rană în o sută de volume”, deja cunoscută în Europa, deoarece a publicat creatori din Franța, Elveția, Luxemburg, 

Belgia, Olanda, Italia, Croația etc. Editura CronEdit a reuşit, în perioada 2012 – 2016, să înceapă activitatea de 

editare, prin eforturi proprii, a colecțiilor tematice din planul editorial, pentru ca prin intermediul acestora să 

stimuleze creația de valoare, să încurajeze tinerii autori, să readucă în atenția cititorilor nume prestigioase ale 

spiritualității româneşti, să prezinte rezultate deosebite ale cercetării din domeniul ştiințelor umane – istorie, 

filosofie, critică şi istorie literară, estetică, artă, religie etc. – în plan național şi universal, să promoveze nume şi 

titluri de rezonanță, să susțină atât literatura autohtonă, cât şi interferențele culturale, să propună cititorului 

român creatori din spațiul cultural european etc. Conceput de o manieră coerentă, în care se îmbină complemen-

taritatea domeniilor şi viziunea unitară a spiritului în diversitate, acest proiect editorial se înscrie într-un program 

cultural de durată şi, sperăm, de succes. Între scriitorii străini care şi-au văzut «numele adunat pe-o carte» editată 

de CronEdit figurează: André-Marcel Adamek, Willem M. Roggeman, Serge Basso de March, Hughes Labrusse, 

Jean Portante, Dražen Katunarić, Claudio Pozzani, editura având în portofoliu, deja traduse şi aflate în diferite 

etape de publicare, volume ale unor importanți scriitori europeni contemporani: Pierre-Yves Soucy, Yves Namur, 

Stefaan van den Bremt, Francis Tessa, Sigurdur Palsson, Jean-Luc Outers, Philippe Mathy, William Cliff, Alain 

Van Crugten, Francis Combes, Marc Dugardin, André Schmitz, Béatrice Libert, Dmytro Tchystiak, Ivan Riabtchii 

şi mulți, mulți alții. Din afara Europei, au cărți sub tipar la CronEdit egipteanul Mohamed Salmawy, haitianul 

Anthony Phelps, canadianul Bernard Pozier, mexicanii Luis Armenta Malpica, Miguel Maldonado şi Luis 

Aguilar ş.a.m.d. 
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Editura CRONEDIT 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPlluummbb  //  PPlloommbb,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  BBaaccoovviiaa  

22  ÎÎnn  rreeaalliittaattee,,  aauuttoorr::  JJeeaann  PPoorrttaannttee  

33  CCeerr  //  PPăămmîînntt,,  aauuttoorr::  DDrraažžeenn  KKaattuunnaarriićć  

44  LLaa  mmaarrcciiaa  ddeellll’’oommbbrraa  //  MMeerrssuull  uummbbrreeii,,  aauuttoorr::  CCllaauuddiioo  PPoozzzzaannii  

55  UUnn  iimmbbeecciill  llaa  ssooaarree,,  aauuttoorr::  AAnnddrréé--MMaarrcceell  AAddaammeekk  

66  SSaa  ttêêttee  eennttrree  lleess  mmaaiinnss  //  CCuu  ccaappuull  îînnttrree  mmîîiinnii,,  aauuttoorr::  HHuugghheess  LLaabbrruussssee  

77  NNoottee  ppeennttrruu  oo  ppooeettiiccăă  aa  ttiimmppuulluuii,,  aauuttoorr::  WWiilllleemm  MM..  RRooggggeemmaann  

88  RReettrraavveerrssaarreeaa  nniissiippuulluuii,,  aauuttoorr::  SSeerrggee  BBaassssoo  ddee  MMaarrcchh  

99  CCoonnttrraa--lliimmiittee,,  aauuttoorr::  SSeerrggee  BBaassssoo  ddee  MMaarrcchh  

1100  PPee  vvrreemmeeaa  ccaaiilloorr  nneebbuunnii,,  aauuttoorr::  SSiimmiioonn  BBooggddăănneessccuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Instituție culturală tînără, care publică, în primul rînd, carte de valoare, nume şi titluri de 

rezonanță 

22  
Valorifică relațiile culturale pe care directorul editurii, poetul şi prozatorul Valeriu Stancu, le 

are în domeniul poeziei de pe toate continentele, spre a putea participa la manifestări cultura-

le, festivaluri, saloane şi tîrguri de carte naționale şi internaționale. 

33  

Acordă o atenție deosebită poeziei universale contemporane, cel mai important proiect este 

cel legat de Colecția „Poemondia – poezia europeană contemporană în o sută de volume”, 

deja cunoscută în Europa, deoarece a publicat creatori din Franța, Elveția, Luxemburg, Belgia, 

Olanda, Italia, Croația etc. 

44  
Promovarea Colecției „Prozomondia – proza europeană contemporană în o sută de volume”, 

deschisă cu volumul scriitorului belgian André-Marcel Adamek, Un imbecil la soare 

55  
Asigură schimburi culturale directe prin faptul că scriitorii traduşi în limba română sunt 

invitați să participe la tîrguri de carte şi alte manifestări culturale din România 

66  
Încurajarea tinerilor autori, să readucă în atenția cititorilor nume prestigioase ale spiritualității 

româneşti, să prezinte rezultate deosebite ale cercetării din domeniul ştiințelor umane – 

istorie, filosofie, critică şi istorie literară, estetică, artă, religie etc. 

77  Susține atît literatura autohtonă, cît şi interferențele culturale 

88  Propune cititorului român creatori din spațiul cultural european 
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CCUURRTTEEAA  VVEECCHHEE  

PPUUBBLLIISSHHIINNGG  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

CURTEA VECHE PUBLISHING este o editură cu capital privat, 

în întregime românesc, ale cărei titluri de ficțiune şi non-ficțiune aco-

peră o arie largă de domenii editoriale grupate în aproape 60 de colec-

ții. Aflată în permanență între primele cinci edituri din România, 

CURTEA VECHE publică anual între 150 şi 250 de titluri. 

  

DDiirreeccttoorr:: Grigore ARSENE  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Aurel Vlaicu nr. 35, 

Corp B, sector 2, Bucureşti,  

România  

TTeell..::  + 40 21 222 57 26  

FFaaxx::  + 40 21 223 16 88  

EE--mmaaiill::  distributie@curteaveche.ro 

WWeebb::  www.curteaveche.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
producție editorială de carte 

 

mailto:distributie@curteaveche.ro
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CURTEA VECHE PUBLISHING 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  MMaarriiaa  aa  RRoommâânniieeii,,  aauuttoorrii::  AAddrriiaann  CCiioorrooiiaannuu  șșii  MMiihhaaeellaa  SSiimmiinnaa  

22  CCoottrroocceenniiuull  rreeggaall,,  aauuttoorr::  DDiiaannaa  MMaannddaacchhee  

33  SSeeccrreetteellee  ssuucccceessuulluuii,,  aauuttoorr::  DDaallee  CCaarrnneeggiiee  

44  BBaallcciiccuull  RReeggiinneeii  MMaarriiaa,,  aauuttoorr::  DDiiaannaa  MMaannddaacchhee  

55  DDee  llaa  iiddeeee  llaa  bbaannii,,  aauuttoorr::  NNaappoolleeoonn  HHiillll  

66  FFllaasshh--uurrii  ddiinn  sseennss  ooppuuss,,  aauuttoorr::  MMaarriiaann  GGooddiinnăă  

77  PPaass  ccuu  ppaass,,  aauuttoorr::  KKllaauuss  IIoohhaannnniiss  

88  AAnnttiiffrraaggiill,,  aauuttoorr::  NNaassssiimm  NNiicchhoollaass  TTaalleebb  

99  PPrriimmuull  ppaass,,  aauuttoorr::  KKllaauuss  IIoohhaannnniiss  

1100  CCeeaa  mmaaii  ffrruummooaassăă  ppoovveessttee..  CCââtteevvaa  aaddeevvăărruurrii  ssiimmppllee    

ddeesspprree  iissttoorriiaa  rroommâânniilloorr,,  aauuttoorr::  AAddrriiaann  CCiioorrooiiaannuu  
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CCaassaa  EEddiittoorriiaallăă  

DDEEMMIIUURRGG  
  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Colecții și coordonatori: 15: „Lingua 

(Prof. univ. dr. Constantin Frâncu), „He-

xagon” (Prof. univ. dr. Maria Pavel), „An-

glo-Saxonica” (Prof. univ. dr. Adrian 

Poruciuc), „Germanica” (Prof. univ. dr. 

Cornelia Cujbă), „Ars Mathematica” 

(Conf. univ. dr. Răzvan Lițcanu), „Cos” 

(Conf. univ. dr. Lidia Andriescu), 

„Technos” (Prof. univ. dr. Abdelkrim 

Azouz), „Consilier” (pentru elevi) (Conf. 

dr. Noemi Bomher), „Dicționar”, „Sphera” 

(filosofie, Prof. univ. dr. Ilie Fârte), 

„Geoştiințe” (Prof. univ. dr. Dan 

Stumbea), „Biblion" (istoria cărții, dr. 

Alexandrina Ioniță), „Agora academica” 

(Prof. univ. dr. Mariana Flaişer), „Études 

canadiennes / Canadian Studies” (Prof. univ. dr. Maria Pavel, Conf. univ. dr. Rodica 

Albu), „Document”, „Intelectuali români de expresie franceză” (Prof. univ. dr. Sanda-

Maria Ardeleanu), „Azimut” (Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu), „Will” (Prof. 

univ. dr. Adrian Poruciuc), „Adunătorii de izvoare” (cerc. șt. dr. Florian Banu, cerc. șt. 

dr. Luminița Banu). Ritmul editării: 3 – 4 cărți/săptămână. Autori/colaboratori: cadre 

didactice ale Universităților: „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, din Bacău, „Dunărea de Jos” din Galați, din 

Cluj, profesori de la licee/colegii de elită din zona Moldovei și din Republica Moldova. 

Cele mai importante realizări: 2015 – Premiul Senghor-Césaire și Ordinul „La Pléiade” 

în Grad de Cavaler, acordate pe Adunarea Parlamentară a Francofoniei; 2010 – Premiul 

Academiei Române („Mihail Kogălniceanu”); 2009 – Premiul Academiei Române („B. 

P. Haşdeu”); 2005 – Medalia de Aur la Salonul Național de Carte (Iași) 

  

DDiirreeccttoorr:: dr. Irina CROITORU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Șos. Păcurari nr. 68,  

bl. 550, sc. B, et. 4, ap. 16, cod poş-

tal 700547, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 745 378 150 

+ 40 727 840 275 

EE--mmaaiill::  ceddemiurg@yahoo.fr 

ceddemiurg@gmail.com 

WWeebb::  www.librariademiurg.com 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee:: 
profil enciclopedic,  

didactic şi universitar 

mailto:ceddemiurg@yahoo.fr
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Casa Editorială DEMIURG 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  FFrraannțțaa  îînn  ssuudd--eessttuull  eeuurrooppeeaann..  CCoonnffeerriinnțțee  ssuussțțiinnuuttee  llaa  SSoorrbboonnaa,,    

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

22  IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriilloorr  rroommaanniiccee  îînn  ddeessvvoollttaarreeaa  șșii  lleeggăăttuurriillee  lloorr,,  vvooll..  II  ––  IIIIII,,  

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

33  
DDoommnniiii  rroommâânnii  dduuppăă  ppoorrttrreettee  șșii  ffrreessccee  ccoonntteemmppoorraannee//LLeess  pprriinncceess  

rroouummaaiinnss  dd''aapprrèèss  ddeess  ppoorrttrraaiittss  eett  ddeess  ffrreessqquueess  ccoonntteemmppoorraaiinnss,,  

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa      

44  PPoorrttrreetteellee  DDooaammnneelloorr  rroommâânnee//LLeess  ppoorrttrraaiittss  ddeess  pprriinncceesssseess  rroouummaaiinneess,,  

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

55  CCuuggeettaarree  șșii  ffaappttăă  ggeerrmmaannăă,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

66  LLaattiinniiii  ddiinn  OOrriieenntt//LLeess  llaattiinnss  dd''OOrriieenntt,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

77  MMeeddiiccii  șșii  mmeeddiicciinnăă  îînn  ttrreeccuuttuull  rroommâânneesscc,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

88  FFeemmeeiillee  îînn  vviiaațțaa  nneeaammuulluuii  nnoossttrruu..  CChhiippuurrii,,  ddaattiinnee,,  ffaappttee,,  mmăărrttuurriiii,,    

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  IIoorrggaa  

99  RReeggiinnaa  EElliissaabbeettaa  vvăăzzuuttăă  ddee  NN..  IIoorrggaa,,  eeddiițțiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee  SSaannddaa--MMaarriiaa  

AArrddeelleeaannuu,,  MMiihhaaii  AArrddeelleeaannuu  șșii  AAlleexxaannddrriinnaa  IIoonniițțăă  

1100  PPeerrssoonnaalliittăățții  ffrraanncceezzee  vvăăzzuuttee  ddee  NN..  IIoorrggaa,,  eeddiițțiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee    

SSaannddaa--MMaarriiaa  AArrddeelleeaannuu  șșii  AAlleexxaannddrriinnaa  IIoonniițțăă  

  

UUnn  ssiinngguurr  aarrgguummeenntt  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  CARTE de CULTURĂ adevărată, nu botezată, nu coafată! 
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DDiirreeccttoorr:: Daniel NEACȘU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Petrochimiştilor,  

bl. B3, sc. C, ap. 5, Piteşti,  

jud. Argeş, România 

TTeell..::  + 40 248 253 370 

FFaaxx::  + 40 248 255 555  

EE--mmaaiill: info@edituradiana.ro 

              office@edituradiana.ro 

WWeebb::  www.edituradiana.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editarea cărților, conform codului 

CAEN 5811, prezentare şi comer-

cializare produse editoriale proprii 

şi materiale didactice licențiate 

  

EEddiittuurraa  

DDIIAANNAA  
  

  
 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura DIANA vă propune o 

gamă variată de cărți educaționale 

şi materiale didactice pentru învă-

țământul preşcolar şi primar, reali-

zate la standarde europene, în con-

diții grafice deosebite, în conformi-

tate cu programele şcolare aprobate 

de Ministerul Educației și Cercetării 

Științifice, având ca finalitate acce-

sul fiecărui copil la o educație de 

calitate; pentru că educația deschi-

de drumuri în viață. Editura DIANA a fost înființată în anul 2003, având 

ca obiect principal de activitate editarea cărților. Sloganul firmei, „O edu-

cație de calitate pentru fiecare!”, reflectă dorința de a aduce cartea și lec-

tura mai aproape de cititor, astfel încât fiecare copil va avea parte de o 

educație de calitate. Produsele din portofoliul Editurii DIANA se înca-

drează în următoarele categorii: caiete și cărți pentru preșcolari și școlari, 

materiale didactice pentru dascăli, cărți pentru părinți, jocuri educaționa-

le pentru copii (în total, aproximativ 700 de titluri). 

mailto:info@edituradiana.ro
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Editura DIANA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  CCoolleeccțțiiaa  „„LLooggiiccoo  PPiiccccoolloo””  

22  CCoolleeccțțiiaa  „„TTeeaattrruull  ddee  ppăăppuușșii  ccuu  ssiilluueettee””  

33  SSăă  cceerrcceettăămm  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  FFrreedd  ––  șșttiiiinnțțeellee  nnaattuurriiii  llaa  GGrrăăddiinniițțăă  șșii    

PPrriieetteenniiii  eexxppeerriimmeenntteelloorr,,  llaa  șșccooaallăă  ccuu  FFrreedd  

44  CCaarrtteeaa  mmeeaa  ddee  lluuccrruu  mmaannuuaall  ddiinn  ssuulluurrii  ddee  hhâârrttiiee  șșii    

CCaarrtteeaa  mmeeaa  ddee  lluuccrruu  mmaannuuaall  ddiinn  ccooffrraajjee  

55  CCoolleeccțțiiaa  „„AABBCC--uull  ppoovveeșșttiilloorr  tteerraappeeuuttiiccee””  

66  CCoolleeccțțiiaa  „„PPoovveeșșttiillee  CCooppiillăărriieeii””  ((ttiipp  aaccoorrddeeoonn))  

77  CCaaiieettee  ddee  eevvaalluuaarree  ppeennttrruu  ccllaasseellee  II  ––  IIVV  

88  DDee--aa  ccuuvviinnttee  mmaarrii  șșii  mmiiccii,,  ccuu  aarriiccii  ((vvooll..  II  șșii  IIII)),,  ccoooorrdd..  LLaauurreennțțiiaa  CCuulleeaa  

99  7777  ddee  eexxppeerriimmeennttee  uuiimmiittooaarree  

1100  ȘȘccooaallaa  ccaa  uunn  lloocc  ddee  jjooaaccăă,,  aauuttoorrii::  IIrriinneellaa  NNiiccoollaaee,,  LLaauurraa  GGuunneesscchh  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Vă propunem o gamă variată de cărți educaționale și materiale didac-

tice pentru învățământul preșcolar și primar. 

22  
Standul are ca tematică lumea copiilor, cărțile fiind expuse pe acope-

rișul unor căsuțe frumos colorate, desprinse parcă din povești. 

33  
Materialele noastre sunt realizate la standarde europene, în condiții 

grafice deosebite, în conformitate cu programele școlare aprobate de 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 

44  
Veți găsi materiale unice pe piața din România, cum ar fi jocul educa-

tiv Logico Piccolo sau Colecția „Teatrul de păpuși cu siluete”. 

55  Beneficiați de reduceri între 25 % și 80 %. 

66  Puteți răsfoi și achiziționa cărți minunate care vă vor înnobila biblioteca. 

77  Copiii vor avea parte de surprize. 
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EEddiittuurraa  

DDOOXXOOLLOOGGIIAA  
aa  MMiittrrooppoolliieeii  MMoollddoovveeii  șșii  BBuuccoovviinneeii  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura DOXOLOGIA a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, printr-

un proiect editorial îmbunătățit de la an la an se distinge pe piața me-

diatică prin deschiderea pe care o are către problemele societății con-

temporane, spre dialogul constructiv cu însăşi esența interioară a omu-

lui, cu sferele culturii şi ale vieții sociale. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Cătălin JECKEL  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Cuza Vodă nr. 51,  

Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 216 693  

FFaaxx::  + 40 232 216 694  

EE--mmaaiill::  edituradoxologia@gmail.com  

WWeebb::  www. editura.doxologia.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare cărți 
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Editura DOXOLOGIA 

a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  
AAdduu--țții  aammiinnttee  ddee  ddrraaggoosstteeaa  cceeaa  ddiinnttââii..  CCeellee  ttrreeii  ppeerriiooaaddee  aallee  vvâârrsstteeii  dduuhhoovvnnii--

cceeșșttii  îînn  tteeoollooggiiaa  PPăărriinntteelluuii  SSooffrroonniiee,,  aauuttoorr::  ZZaahhaarriiaa  ZZaahhaarroouu  

22  
LLaaccrriimmiillee  ppooccăăiinnţţeeii..  EExxppeerriieennţţeellee  uunnuuii  ttaaxxiimmeettrriisstt..  ÎÎnnttââmmppllăărrii  aaddeevvăărraattee,,  

aauuttoorr::  AAtthhaannaassiiooss  KKaattiiggaass  

33  
AAddiieerreeaa  DDuuhhuulluuii  ––  ppuurrttaarreeaa  ddee  ggrriijjăă  ffaaţţăă  ddee  ssuufflleettee,,    

aauuttoorr::  MMiittrrooppoolliittuull  AAnnttoonniiee  ddee  SSuurroojj  

44  CCuunnuunnaa  bbiinneeccuuvvâânnttaattăă  aa  aannuulluuii  ccrreeşşttiinn,,  aauuttoorr::  PPllaacciiddee  DDeesseeiillllee  

55  AAjjuuttoorr!!  MMăă  pplliiccttiisseesscc  îînn  bbiisseerriiccăă,,  aauuttoorr::  PPrr..  DDaavviidd  RR..  SSmmiitthh  

66  
SSccrriieerrii  II..  ZZeeccee  ccuuvviinnttee  ddeesspprree  ppoorruunncciillee  lluuii  HHrriissttooss..  CCiinncciizzeeccii  ddee  ccaappeettee,,    

aauuttoorr::  SSffâânnttuull  NNeeooffiitt  ZZăăvvoorrââttuull  ddiinn  CCiipprruu  

77  
TTeeoollooggiiee  oorrttooddooxxăă  şşii  şşttiiiinnţţăă..  CCoonnfflliicctt,,  iinnddiiffeerreennţţăă,,  iinntteeggrraarree  ssaauu  ddiiaalloogg??,,    

aauuttoorr::  PPrr..  RRăăzzvvaann  AAnnddrreeii  IIoonneessccuu  

88  CCăăllăăttoorriiee  îînn  ŢŢaarraa  PPrrăăjjiittuurriilloorr,,  aauuttoorr::  GGaabbrriieell  PPooeennaarruu  

99  LLooccoommoottiivvaa  șșii  bbăăiiaattuull  eeii,,  aauuttoorr::  OOaannaa  CChhiirruu,,  iilluussttrraattoorr::  IIrriinnaa  DDoobbrreessccuu  

1100  PPăărriinnțțiiii  BBiisseerriicciiii  ddeesspprree  RRăăzzbbooii  șșii  SSttaaggiiuull  MMiilliittaarr,,  eeddiittoorr::  DDrraaggooşş  DDââssccăă  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Pentru că oricât de gri ar fi povestea vieții noastre, ea poate deveni 

povestea mântuirii noastre. 

22  Pentru că atunci când pleci de acasă, îți iei și sufletul cu tine. 

33  
Pentru că dacă LIBREX ar fi un târg de artă, la noi ați găsi lucrările  

cu cea mai mare valoare în timp. 

44  
Pentru că aici găsiți apariții unice pe piața de carte de specialitate  

din România. 

55  Pentru a descoperi nu doar Calea, ci și Cartea vieții. 

66  Pentru că mai avem nevoie și de liniște. 

77  Pentru că cei mici trebuie să crească frumos. 
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EEDDUUCCAATTIIOONNAALL    

CCEENNTTRREE  IIaașșii  
  
 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Pe piața românească de carte 

existăm din anul 1993, promovând 

şi distribuind cursuri de învățare şi 

predare a limbii engleze, dicționare, 

gramatici, literatură clasică şi modernă, cărți de interes academic şi cărți 

de interes vocațional (business, banking, communications etc.), precum şi 

manuale de limba engleză (Oxford) şi limba germană (Hueber), aprobate 

de M.E.N. pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal. Prin interme-

diul centrului nostru puteți comanda cărți pentru învățământul academic 

specializat (medicină, drept, business, economic, artă, religie, sociologie, 

psihologie, filosofie etc.) de la următoarele edituri: Oxford University 

Press, Pearson, Macmillan Academic, Elsevier, T&F, Routledge, 

MacGraw Hill, Mosby, Springer, Hodder Education, Oxed (OUP 

Educational), Lippincott Williams and Wilkins, Routledge, Cambridge 

University Press (Academic Books & Journals), Sage Publications, Infor-

ma Health Care, Wiley, Thomson, Sweet & Maxwell Marston, Blackwell, 

Willan, Orca, Harper Collins, Kluwer, Aspen publishers, Mosby, Acade-

mic Press, Churchill Livingstone, Saunders, Thieme etc. 

  

DDiirreeccttoorr:: Geta PURDEA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Sf. Lazăr nr. 24, 

bl. K2-6, parter, Iași, România  

TTeell..::  + 40 332 441 612 

+ 40 753 880 077 

EE--mmaaiill::  educentreiasi@oxford.ro  

WWeebb::  www.educational-centre.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
distribuție carte străină 
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77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
Ofertă generoasă de carte străină, engleză și germană, italiană,  

spaniolă, franceză 

22  Titluri noi și promoții pe cinste 

33  
Materiale didactice de excepție de la edituri renumite, specializate  

pe publicații pentru învățarea limbilor străine 

44  
Manuale, cărți pentru copii, literatură pentru toate vârstele,  

dicționare, gramatici 

55  Cărți pentru pregătirea examenelor 

66  Carte academică din domenii precum medicină, drept, business 

77  Disponibilitatea și profesionalismul consultanților 
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EEddiittuurraa  

EEIIKKOONN  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Înființată în 2003, având profil enciclopedic, Editura EIKON s-a 

impus pe piața de carte românească, editând până astăzi titluri din 

diverse domenii: peste 1.000 de cărți, scrise de autori români și străini, 

clasici și contemporani, consacrați sau debutanți. Începând cu anul 

2006, Editura EIKON este acreditată de Consiliul Național al Cercetă-

rii Științifice din România (CNCS). 

  

DDiirreeccttoorr:: Valentin AJDER  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Smochinului nr. 8, 

sector 1, București, România  

TTeell..::  + 40 21 348 14 74 

+ 40 728 08 48 02 

+ 40 733 13 11 45 

FFaaxx::  + 40 21 348 14 74  

EE--mmaaiill::  contact@edituraeikon.ro  

WWeebb::  www.edituraeikon.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura EIKON 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPeettrruu  UUrrssaacchhee  ––  oommuull  bbuunn  aall  ccuullttuurriiii  rroommâânneeșșttii,,    

eeddiițțiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee  MMaaggddaa  UUrrssaacchhee  

22  MMiirrcceeaa  EElliiaaddee  ––  iittiinneerraarree  llaabbiirriinnttiiccee,,  aauuttoorr::  MMiihhaaeellaa  CChhiirriibbăăuu  AAllbbuu  

33  MMiirrcceeaa  VVuullccăănneessccuu  ––  oo  mmiiccrrooiissttoorriiee  aa  iinntteerrbbeelliiccuulluuii  rroommâânneesscc,,    

aauuttoorr::  IIoonnuuțț  BBuuttooii  

44  TTrriillooggiiaa  lluuii  TThheeoopphhiill  MMaagguuss..  CCaalleeaa  șșii  aaddeevvăărruull  șșii  vviiaațțaa,,    

aauuttoorr::  LLeeoonnaarrdd  OOpprreeaa  

55  DDee  llaa  AAnnttiimm  llaa  PPooccrroovv,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  VVaassiillaacchhii  

66  AAddeevvăărraattuull  CCiioorraann,,  aauuttoorr::  CCaalliinniicc  AArrggeeșșeeaannuull  

77  TTrriixxyy  CChheeccaaiiss  ––  CCaarrttooggrraaffiiaa  zzbboorruulluuii,,  aauuttoorr::  GGiinnaa  ȘȘeerrbbăănneessccuu  

88  IInnttiimmiittaatteeaa  ssppiirriittuulluuii  ––  MMeettaaffiizziiccaa  îînn  ttiimmppuull  ccoonnffeessiiuunniiii,,    

aauuttoorr::  NNiiccoolleettaa  DDaabbiijjaa  

99  FFeerrnnaannddoo  PPeessssooaa  ((oo  ccvvaassii  aauuttoobbiiooggrraaffiiee)),,    

aauuttoorr::  JJoosséé  PPaauulloo  CCaavvaallccaannttii  FFiillhhoo  

1100  PPlloottiinn..  DDeesspprree  FFrruummooss,,  aauuttoorr::  DDaann  TToommuulleețț  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Bucuria revederii... 

22  Peste 40 de lansări și prezentări de carte din cele mai diverse domenii 

33  Întâlniri cu oameni și cărți care ar putea ivi alte cărți 

44  Descoperirea unor autori de real talent, dar care nu dau din coate 

55  Peste 50 de titluri noi 

66  Reduceri de preț consistente la toate titlurile expuse 

77  
Cont(r)acte noi: suntem dispuși la colaborări și asocieri  

pentru identificarea și slujirea binelui comun 
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EEddiittuurraa  

EEPPIIGGRRAAFF  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura EPIGRAF, înființată în 1998, la Chişinău, s-a impus pe 

piața românească prin cărțile editate în domeniile enciclopedic, eco-

nomic, politic şi ştiințifico-cognitiv. Are o bogată colecție de carte 

pentru copii, dicționare, materiale didactice şi metodice. A tradus şi a 

publicat titluri ale unor autori consacrați în Europa și în SUA, activita-

tea editurii şi accentul deosebit pe care îl pune pe calitate fiind menți-

onate în cadrul expozițiilor de carte de la Chişinău şi Iaşi. 

  

DDiirreeccttoorr:: Oleg BUJOR   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Bucureşti nr. 60,  

OF. 11, Chişinău,  

Republica Moldova  

TTeell..//FFaaxx::  + 37 322 228 587  

EE--mmaaiill::  epigraf@mtc.md  

WWeebb::  www.epigraf.md 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
activitate editorială 
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Editura EPIGRAF 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  GGâânndd  şşii  ccuuvvâânntt..  CCuuggeettăărrii  aallee  ppeerrssoonnaalliittăăţţiilloorr  ddiinn  BBaassaarraabbiiaa    

((11994400  ––  22001122))  

22  MMaaxxiimmee  şşii  ccuuggeettăărrii..  GGâânndduurrii  ccaarree  vvrrăăjjeesscc,,  vvooll..  II  

33  MMaaxxiimmee  şşii  ccuuggeettăărrii..  CCiioobbuurrii  ddee  îînnţţeelleeppcciiuunnee  şşii  ddee  nneebbuunniiee,,  vvooll..  IIII  

44  CCuuggeettăărrii  dduuhhoovvnniicceeşşttii,,  vvooll..  II  şşii  vvooll..  IIII  

55  OObbiişşnnuuiittuull  nneeoobbiişşnnuuiitt,,  aauuttoorr::  CCrriissttiinnaa  BBuujjoorr  

66  CCuurriioossuull  vvrreeaa  ssăă  şşttiiee..  MMiinniieenncciiccllooppeeddiiee  

77  CCuu  oo  ccaarrttee  ssîînntt  mmaaii  mmaarree..  GGhhiicciittoorrii,,  pprroovveerrbbee,,  nnuummăărrăăttoorrii  

88  LLuummeeaa  ddiinn  jjuurr..  AAnniimmaallee,,  ppllaannttee,,  ffeennoommeennee..  IImmaaggiinnii,,  tteexxttee,,  aaccttiivviittăăţţii  

99  CCaarrtteeaa  lluuii  IIaannccuu..  DDuummiinniiccaa  ccuu  ssuurrpprriizzee..  SSăăppttăămmâânnaa  pprrooffeessiiiilloorr  

1100  OOssppăăţţuull  ddiinn  ssaavvaannăă  

  

33  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
Este unica ocazie de a vedea întreaga ofertă de carte a  

Editurii Epigraf, o singură dată în an, la Târgul de Carte LIBREX. 

22  
În cadrul târgului, alături de ceilalți expozanți, Editura Epigraf  

vă oferă reduceri la întreaga ofertă. 

33  
Cărțile Editurii Epigraf sunt premiate în cadrul expozițiilor de carte 

naționale şi internaționale şi sunt solicitate pe piața românească  

de către cititori/vizitatori ai site-ului Editurii Epigraf. 
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EEddiittuurraa  

eePPUUBBLLIISSHHEERRSS..IINNFFOO  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

ePublishers publică toate cărțile sale în format tipărit, ediția pen-

tru România, iar ediția internațională, și în format electronic. Publi-

căm romane, versuri, teatru, critică literară, dar și lucrări filosofice și 

didactice. Prin programul nostru, eLiteratura, promovăm operele 

scriitorilor români consacrați. Difuzăm cărțile noastre și ale altor edi-

turi în întreaga lume. 

  

DDiirreeccttoorr:: Vasile POENARU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Vasile Lascăr nr. 5 – 7, 

birou 612, sector 2, București,  

România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 312 82 12 

EE--mmaaiill::  office@epublishers.info  

WWeebb::  www.epublishers.info 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare şi publicare carte 
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Editura ePUBLISHERS INFO 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CChheemmaarreeaa  NNoorrdduulluuii  îînnddeeppăărrttaatt,,  aauuttoorr::  IIuussttiinn  MMiihhaaiilloovv  

22  FFeemmeeiiaa  llaa  4400  ddee  aannii..  PPee  FFaacceebbooookk,,  aauuttoorr::  AAddrriiaannaa  UUnngguurreeaannuu  

33  MM--aamm  nnăăssccuutt  ssăă  ttee  îînnttââllnneesscc,,  aauuttoorr::  AAddrriiaannaa  UUnngguurreeaannuu  

44  CCiioobbuull  ddee  oogglliinnddăă,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  MMaaxxiimm  

55  PPuușșaa,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  MMaaxxiimm  

66  FFăărrăă  nnuummee,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  MMaaxxiimm  

77  DDeeșșeerrttuull  ddee  ffiieerr,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee    MMeelliinneessccuu  

88  DDuummnneezzeeuull  ddiinn  ttiinnee,,  aauuttoorr::  CCaarrmmiinnaa  HHaarrrr  

99  RReeaalliittăățții  bbaassaarraabbeennee,,  aauuttoorr::  LLiiddiiaa  CCooddrreeaannccaa  

1100  SSccuurrttiissssiimmee,,  aauuttoorr::  PPaauull  LLoouuiiss  LLaammppeerrtt  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
Bestseller-ul Cei 7 ani de acasă. Codul bunelor maniere pentru copii 

la preț promoțional 

22  Literatură română contemporană – autori consacrați 

33  Cărți de înțelepciune pentru toate vârstele 

44  Cărți de dezvoltare personală de autori români 

55  Romane de dragoste, romane SF, romane istorice, proză scurtă, poezii 

66  Eseuri, critică literară, jurnale, memorii 

77  Cărți de calitate, la prețuri avantajoase 
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CCEENNTTRRUULL  JJUUDDEEŢŢEEAANN    

PPEENNTTRRUU  CCOONNSSEERRVVAARREEAA  ŞŞII  PPRROOMMOOVVAARREEAA    

CCUULLTTUURRIIII  TTRRAADDIIŢŢIIOONNAALLEE  MMaarraammuurreeșș,,    

EEddiittuurraa    

EETTHHNNOOLLOOGGIICCAA    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiționale Maramureş, prin Editura ETHNOLOGICA, își propune 

un demers recuperator ce are drept principal obiectiv promovarea 

valorilor perene ale culturii maramureșene. Planul editorial este struc-

turat pe șase colecții de bază: „Cultura Tradițională”, „Lirica”, „Axis 

Mundi”, „Imago Mundi”, „Historia”, „Personalități”.  

  

DDiirreeccttoorr:: Prof. dr. Ștefan MARIȘ   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Culturii nr. 7A,  

Baia Mare, România 

TTeell..::  + 40 262 211 560 

FFaaxx::  + 40 262 215 359 

EE--mmaaiill::  ccpmm@rdslink.ro  

WWeebb::  www.cultura-traditionala.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::    
editare de carte și promovarea  

valorilor perene ale culturii  

maramureșene 
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Centrul Judeţean pentru Conservarea  

și Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureș  

Editura ETHNOLOGICA Baia Mare 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  OO  aannttoollooggiiee  aa  pprroozzaattoorriilloorr  mmaarraammuurreeșșeennii,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  PPăăuunnaa  SScchheeiiaannuu  

22  OO  aannttoollooggiiee  aa  ppooeezziieeii  mmaarraammuurreeşşeennee  ––  ddee  llaa  ppooeezziiaa  ppooppuullaarrăă  ppâânnăă  îînn  22000099,,  

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  PPăăuunnaa  SScchheeiiaannuu  

33  DDiiccțțiioonnaarr  ddee  rreeggiioonnaalliissmmee  șșii  aarrhhaaiissmmee  ddiinn  MMaarraammuurreeșș,,  aauuttoorr::  DDoorriinn  ȘȘtteeff  

44  EEnncciiccllooppeeddiiaa  ffaammiilliiiilloorr  nnoobbiillee  mmaarraammuurreeșșeennee  ddee  oorriiggiinnee  rroommâânnăă,,    

aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  FFiilliippaașșccuu  

55  FFoorrmmee  ddee  iinntteerraaccțțiiuunnee  îînnttrree  ccuulltt  șșii  ppooppuullaarr,,  aauuttoorr::  DDeelliiaa  SSuuiiooggaann  

66  HHoorrii  ddee  ffeemmeeii  ddiinn  BBrreebb,,  aauuttoorr::  SSaannddaallăă  GGaallooppeennțțiiaa  

77  FFoollcclloorr  lliitteerraarr  ddiinn  ZZoonnaa  CCooddrruulluuii,,  aauuttoorrii::  AAuugguussttiinn  MMooccaannuu,,    

ȘȘtteeffaann  MMaarriișș  

88  FFoollcclloorr  ddiinn  ȚȚaarraa  MMaarraammuurreeșșuulluuii,,  vvooll..  IIII,,  aauuttoorrii::  MMaarriiaa  şşii  PPaammffiill  BBiillțțiiuu  

99  CCoolliinnddee  mmiioorriittiiccee  ddiinn  zzoonneellee  CCooddrruulluuii  șșii  SSăăllaajjuulluuii,,    

aauuttoorr::  AAuugguussttiinn  MMooccaannuu  

1100  PPiinntteeaa  VViitteeaazzuull  îînn  ffoollcclloorruull  mmaarraammuurreeșșeeaann,,    

aauuttoorrii::  PPaammffiill  șșii  MMaarriiaa  BBiillțțiiuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Varietatea abordărilor în volumele editate 

22  Rigoarea demersului editorial 

33  Colecția „Cultura tradițională” 

44  Studiile de etnologie și antropologie 

55  Unicitatea cercetărilor de antropologie vizuală 

66  Antologiile de proză și poezie maramureșeană 

77  Poezia contemporană 
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EEddiittuurriillee  

EEUURROOBBOOOOKK  şşii  

EEUURROOBBOOOOKKIIDDSS  
  

  
 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

S.C. EUROBOOK S.R.L. este o 

societate înființată în anul 2008, în 

Iași și are în componență două edi-

turi: Editura Eurobook, destinată 

celor mari, și Eurobookids, editură 

destinată celor mici. Lucrările celor 

două edituri sunt înscrise în catalo-

gul Bibliotecii Naționale a României. Editura Eurobookids își îmbogățește 

în permanență gama de lucrări editoriale, oferind o paletă largă de cărți 

pentru copii. Oferta generală cuprinde o serie de cărți de povești, cărți de 

colorat cu povești și educative, cărți cu autocolante, cărți cu exerciții gra-

fice și cărți didactice pentru grădiniță. Toate aparițiile editurii sunt con-

cepții proprii și sunt realizate cu materiale de calitate, în condiții grafice 

deosebite. Ele se adresează categoriilor de vârstă preșcolară și celor din 

clasele primare. Imaginile sunt viu colorate, personajele sunt hazlii, iar 

textele sunt scrise cu caractere mari, astfel încât cei mici să le poată des-

coperi și desluși. 

DDiirreeccttoorr:: Constantin CREŢU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Piața Voievozilor nr. 12, 

Iaşi, România  

TTeell..::  +40 372 769 569  

+40 722 523 593 

FFaaxx::  +40 332 819 924  

EE--mmaaiill::  eurobook.ro@gmail.com  

WWeebb::  www.eurobookids.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editurile EUROBOOK și EUROBOOKIDS  
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCeellee  mmaaii  ffrruummooaassee  99  ppoovveeșșttii  ddiinn  lluummee  șșii  rroommâânneeșșttii,,vvooll..  II,,  IIII  şşii  IIIIII  

22  JJuummbboo,,  vvooll  II,,  IIII  şşii  IIIIII  

33  AAmmiinnttiirrii  ddiinn  ccooppiillăărriiee,,  vvooll..  II  şşii  IIII  

44  AAllffaabbeettuull  şşii  CCiiffrreellee..  EExxeerrcciițțiiii  ggrraaffiiccee  ((ccaarrttee  ++  jjoocc))  

55  HHaarraapp  AAllbb  

66  CCaapprraa  ccuu  ttrreeii  iieezzii  

77  FFaattaa  bbaabbeeii  șșii  ffaattaa  mmooșșnneeaagguulluuii  

88  PPoovveesstteeaa  uunnuuii  oomm  lleenneeșș  șșii  PPrroossttiiaa    oommeenneeaassccăă  

99  PPuunngguuțțaa  ccuu  ddooii  bbaannii  

1100  UUrrssuull  ppăăccăălliitt  ddee  vvuullppee  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Cărți de calitate cu ilustrații atrăgătoare 

22  Larga varietate de carte pentru copii 

33  Prețuri atrăgătoare 

44  Reduceri pentru toată gama de cărți 

55  Un raport foarte bun preț – calitate 

66  Două edituri într-un singur stand 

77  Acces liber al clienților la standurile cu cărți 
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FFIISSCCHHEERR    

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Centrul de Carte Străină FISCHER INTERNATIONAL promo-

vează şi distribuie toată gama de materiale de învățare şi predare a 

limbii engleze: manuale, cărți pentru copii, literatură, dicționare, cărți 

pentru examene și multe altele. FISCHER INTERNATIONAL este 

reprezentant exclusiv al Editurii National Geographic Learning. Alături 

de aceasta, centrul este importator direct şi distribuitor al editurilor 

Cambridge University Press, Oxford Oxford University Press, Global 

ELT, Collins Cobuild, Helbling Languages, Penguin Books, Jolly 

Phonics, Wordsworth Classics etc. 

  

DDiirreeccttoorr:: Daniela VĂDUVA  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Lascăr Catargiu nr. 14, 

ap. 1, parter, cod poştal 010661, 

sector 1, Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 310 88 89  

FFaaxx::  + 40 21 310 88 81  

EE--mmaaiill::  fedu@fedu.ro  

WWeebb::  www.cartiengleza.ro 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
distribuție carte străină – engleză 
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FISCHER INTERNATIONAL 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CClloossee  uupp  

22  EEnngglliisshh  iinn  uussee  

33  FFiirrsstt  CCeerrttiiffiiccaattee  PPrraaccttiiccee  TTeesstt  

44  AAddvvaanncceedd  PPrraaccttiiccee  TTeesstt  

55  AAddvvaanncceedd  TTrraaiinneerr  

66  IIEELLTTSS  PPrraaccttiiccee  TTeesstt  

77  OOxxffoorrdd  AAddvvaanncceedd  DDiiccttiioonnaarryy  

88  MMoovveerrss  PPrraaccttiiccee  TTeesstt  

99  TTOOEEFFLL  PPrraaccttiiccee  TTeesstt  

1100  SSppoottlliigghhtt  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Cea mai bogată ofertă de carte pentru învățarea limbii engleze 

22  Cea mai bogată ofertă de teste pentru examenele Cambridge 

33  Cea mai mare diversitate de dicționare educaționale pentru limba engleză 

44  Cea mai mare diversitate de cărți în limba engleză pentru copii 

55  Cea mai bogată ofertă de carte pentru engleza de afaceri 

66  
Reprezentant unic al Editurii National Geographic Learning –  

Cengage Learning 

77  Ofertă bogată de cărți de literatură în limba engleză 
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GGBBVV  RRoommâânniiaa  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editare carte creştină 

  

DDiirreeccttoorr:: Eugen COTOR  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Luigi Cazzavilan nr. 30, 

sector 1, Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 021 311 20 01  

FFaaxx::  + 40 21 311 20 05  

EE--mmaaiill::  contact@gbv.ro  

WWeebb::  www.gbv.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare carte creștină 
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GBV România 
 

 

TTiittlluull  rreeccoommaannddaatt  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  BBiibblliiaa  

  

  

MMOOTTIIVVUULL  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  PPeennttrruu  ccăă  ttrreebbuuiiee  ssăă  cciitteeșșttii  mmăăccaarr  oo  ddaattăă  BBiibblliiaa 
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EEddiittuurraa  

GGAAMMAA  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Filosofia după care ne ghidăm este „educație prin joc”, iar cărțile 

noastre sunt atât educative, cât şi amuzante. De aceea, alegem întot-

deauna subiecte interesante, ilustrații de calitate şi suporturi adiționa-

le precum CD-urile audio şi multimedia. Cărțile pot fi comandate şi 

on-line, pe site-ul www.edituragama.ro. 

  

DDiirreeccttoorr:: Dan SĂVEANU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Şos. Păcurari nr. 93 – 95, 

bl. 474, Tr. B, parter, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 230 212  

FFaaxx::  + 40 232 231 776  

EE--mmaaiill::  office@edituragama.ro  

WWeebb::  www.edituragama.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editarea de carte 
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Editura GAMA 
 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  KKiitt  DDeessccooppăărr  lliitteerreellee  ––  MMoonntteessssoorrii  

22  LLeeccțțiiii  ddee  ggeeooggrraaffiiee  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

33  LLeeccțțiiii  ddee  aassttrroonnoommiiee  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

44  LLeeccțțiiii  ddee  bboottaanniiccăă  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

55  LLeeccțțiiii  ddee  zzoooollooggiiee..  NNeevveerrtteebbrraattee  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

66  LLeeccțțiiii  ddee  zzoooollooggiiee..  VVeerrtteebbrraattee  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

77  LLeeccțțiiii  ddee  aannaattoommiiee..  SSiisstteemm  oossooss..  SSiisstteemm  nneerrvvooss  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

88  LLeeccțțiiii  ddee  aannaattoommiiee..  OOrrggaannee  iinntteerrnnee..  SSiisstteemmuull  ddiiggeessttiivv  ––  LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

99  LLeeccțțiiii  ddee  aannaattoommiiee..  OOrrggaannee  ddee  ssiimmțț..  SSiisstteemmuull  rreessppiirraattoorr  ––    

LLeeccțțiiii  MMoonntteessssoorrii  

1100  VVooccaabbuullaarr..  FFaammiilliiii  ddee  ccuuvviinnttee  ––  CCăărrțții  ddee  jjoocc  MMoonntteessssoorrii  

  

44  mmoottiivvee  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Noua colecție de carte Montessori 

22  Cărți educative pentru copii, grupate pe vârste 

33  Cărți conform cerințelor pieței 

44  Cărți pentru copii, cu subiecte interesante și variate 
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EEddiittuurraa  

GGIIRRAASSOOLL  
  

  
 

 

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Înființată în România, în anul 

2008, Editura GIRASOL este membră a 

Grupului editorial spaniol SUSAETA, 

cu o importantă tradiție internațională 

în editarea cărților pentru copii. De la 

lansarea ei pe piața românească, 

Girasol a publicat peste 800 de titluri, 

devenind una dintre cele mai importante edituri pentru copii. Oferta sa cuprin-

de cărți de colorat şi jocuri logice, poveşti clasice şi moderne, cărți educative, 

cărți cu jocuri şi volume de colecție, cărți cu sunete realizate în condiții grafice 

de excepție. Programul editorial se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 

şi 10 ani şi acoperă o gamă foarte variată de formate: cărți cu pagini cartonate, 

cu coperte pufoase, cărți cu abțibilduri şi cu puzzle, cărți de baie, cărți cu cre-

ioane etc. Toate cărțile GIRASOL încurajează implicarea părinților şi a bunicilor 

în educarea copiilor, respectând misiunea editurii de a însoți dezvoltarea inte-

lectuală a copiilor chiar din primii ani de viață. 

  

DDiirreeccttoorr:: Aristotel CIOLACU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. I. L. Caragiale nr. 72, 

com. Chiajna, sat Dudu, jud. Ilfov, 

România  

TTeell..::  + 40 21 436 12 34  

FFaaxx::  + 40 21 436 12 35  

EE--mmaaiill::  office@edituragirasol.ro  

WWeebb::  www.edituragirasol.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și distribuție  

de cărți pentru copii 
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Editura GIRASOL 
 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  336655  ddee  ffaabbuullee  

22  CCeellee  mmaaii  ffrruummooaassee  5500  ddee  ppoovveeșșttii  

33  110011  lluuccrruurrii  ddeesspprree……  

44  CCiitteeșșttee  șșii  aassccuullttăă  ppoovveesstteeaa……  

55  2200  ddee  ppoovveeșșttii  aalleessee  

66  2200  ddee  ppoovveeșșttii  mmaaggiiccee  

77  JJuurrnnaalluull  mmeeuu  sseeccrreett  

88  AAllbbuummuull  bbeebbeelluușșiilloorr  

99  PPoovveeșșttii  ffaannttaassttiiccee  

1100  ÎÎnnvvaațțăă  ssăă  ssccrriiii  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Prețuri promoționale (de exemplu: - 50 %) 

22  Cărți de calitate superioară 

33  Multe noutăți editoriale 

44  Cărți de top pentru copii 

55  Consiliere și prezentare detaliată a cărților 

66  Expunere pe categorii de vârstă și produse 

77  O gamă mare de carte 
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EEddiittuurraa    

GGRRAAAALL  
  

  
 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura GRAAL a luat naștere 

în scopul tipăririi și diseminării teza-

urului de idei conținut în opera scrii-

torului german Oscar Ernst Bernhardt (alias Abd-ru-shin) purtând titlul În 

Lumina Adevărului – Mesajul Graalului. Aceasta este o carte unică în care citito-

rul însetat de cunoaștere poate descoperi legăturile complexe ale omului cu 

universul, precum și alte teme cruciale. De asemenea, Editura Graal tipărește 

și distribuie literatură conexă izvorâtă de la scriitori care s-au inspirat din 

opera Mesajul Graalului. Publicațiile Editurii Graal ajută cititorii să ajungă la 

propriile lor concluzii în legătură cu existența umană, cu realitățile zilnice sau 

cu căutarea a ceea ce stă la baza lumii în profunzimea ei. Cu cât cititorul folo-

sește viața însăși drept criteriu pentru a testa explicațiile date în Mesajul Gra-

alului, cu atât strălucește mai tare adevărul din el. În acest sens se explică 

titlul În Lumina Adevărului. Cunoașterea oferită deschide calea pentru înțele-

gerea realității spirituale. 

  

DDiirreeccttoorr:: Ionel CIUCURE  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Orțișoara nr. 362,  

jud. Timiș, Româniia 

TTeell..::  +40 726 343 627  

FFaaxx::  + 40 256 214 288  

EE--mmaaiill:: info@graal.ro 

WWeebb::  www.graal.ro 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și distribuție de carte 



 
 

83 

Editura GRAAL 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  ÎÎnn  lluummiinnaa  aaddeevvăărruulluuii,,  aauuttoorr::  AAbbdd--RRuu--SShhiinn  

22  CCeellee  zzeeccee  ppoorruunnccii,,  aauuttoorr::  AAbbdd--RRuu--SShhiinn  

33  SSăă  rreeggăăssiimm  ccrreeddiinnțțaa  îînn  DDuummnneezzeeuu,,  aauuttoorr::  WWeerrnneerr  HHuueemmeerr  

44  MMiisstteerruull  ssâânnggeelluuii,,  aauuttoorr::  CChhrriissttoopphheerr  VVaasseeyy  

55  PPllaann  ddee  mmâânnttuuiirree  ssaauu  ccrriimmăă,,  aauuttoorr::  EErrnneesstt  SScchhmmiitttt  

66  DDee  ccee  nnaașștteerriillee  ssuunntt  ttoottuușșii  ddrreeppttee,,  aauuttoorr::  RRiicchhaarrdd  SStteeiinnppaacchh  

77  MMiisstteerriiooaassaa  ppuutteerree  aa  ggâânndduurriilloorr,,  aauuttoorr::  MMaarrttiinn  SScchhootttt  

88  CCuumm  ddee  ttrrăăiimm  dduuppăă  mmooaarrttee,,  aauuttoorr::  RRiicchhaarrdd  SStteeiinnppaacchh  

99  DDee  ccee  ppeerrmmiittee  DDuummnneezzeeuu  ttooaattee  aacceesstteeaa,,  aauuttoorr::  RRiicchhaarrdd  SStteeiinnppaacchh  

1100  DDee  vveegghhee  aallăăttuurrii  ddee  cceeii  aaffllaațții  ppee  ppaattuull  ddee  mmooaarrttee  

  

33  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Te interesează soarta, creația și legile acesteia. 

22  Vrei să înțelegi menirea ta pe pământ. 

33  
Vrei să afli ce este adevărul, ce sens are viața omului pe pământ,  

de unde venim, ce urmează după moartea fizică, ce sunt gândurile. 



 
 

84 

  

EEddiittuurraa    

HHAASSEEFFEERR  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
Editura HASEFER publică lucrări despre istoria evreilor, contribuția lor la cultura 

română și universală, opere ale Laureaților Premiului Nobel, lucrări de filosofie iudaică 

și dicționare specifice, albume de artă. Întreaga activitate a editurii este îndreptată spre 

mai buna cunoaștere a valorilor specifice minorității evreiești și conlucrarea ei activă 

pentru dezvoltarea culturii și civilizației românești pe baza respectului reciproc. Do-

menii de editare: civilizație, cultură, filosofie, etică, morală, religii necreștine, educație, 

învățământ, etnografie, folclor, istoria artei, arte plastice, fotografie, muzică, turism, 

lingvistică, dicționare, enciclopedii, teorie, critică literară, beletristică, memorii, jurnale, 

autobiografii, corespondență, jurnale de călătorii, literatură pentru copii, biografii, 

istorie, cărți practice (cărți de bucate, decorațiuni, casă etc.). 

  

PPrreeșșeeddiinnttee:: Dr. Aurel VAINER  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Sfânta Vineri nr. 9 – 11, 

sector 3, Bucureşti, România 

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 308 62 08  

EE--mmaaiill::  editura@hasefer.ro 

WWeebb::  www.hasefer.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 

 

mailto:editura@hasefer.ro
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Editura HASEFER 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  UUnniivveerrssaalliissmmuull  iiuuddaaiicc,,  aauuttoorr::  ŢŢiiccuu  GGoollddsstteeiinn  

22  PPaassăărree  îînn  zzbboorr,,  aauuttoorr::  EEddiitthh  BBaallaass  

33  SSuubb  ssppeeccttrruull  ddiissttrruuggeerriiii,,  aauuttoorr::  YYoosseeff  GGoovvrriinn  

44  CCuullttuurrii  iinn  ccoonnttrraappuunncctt,,  aauuttoorr::  ddee  BBeennssiioonn  VVaarroonn  

55  DDee  llaa  IIaaşşii  llaa  IIeerruussaalliimm  şşii  îînnaappooii,,  aauuttoorr::  LLeeoonn  VVoolloovviiccii  

66  EEsseeuurrii  ddee  ffiilloozzooffiiee  eevvrreeiiaassccăă,,  aauuttoorr::  EEsstttthheerr  SSttaarroobbiinnsskkii  ŞŞaaffrraann  

77  MMiihhaaiill  SSeebbaassttiiaann..  MMiirraajjuull  FFrraanncceezz,,  aauuttoorr::  GGeeoo  ȘȘeerrbbaann  

88  TTaallmmuudduull,,  aauuttoorr::  AA..  CCoohheenn  

99  IIuuddaaiissmmuull,,  aauuttoorr::  ddee  IIssiiddoorr  EEppsstteeiinn  

1100  AAnnttiicchhiittăăţţii  iiuuddaaiiccee,,  aauuttoorr::  ddee  FFllaavviiuuss  JJoosseepphhuuss  
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EEddiittuurraa    

HHEERRAALLDD  
  

  
 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

De douăzeci de ani, alături 

de iubitorii cărților de calitate, 

aducem la suprafață texte funda-

mentale validate atât de specia-

liști, cât și de trecerea timpului. 

Cu multă atenție și discernământ, 

am selectat, în cele peste treizeci 

de colecții ale editurii, instrumen-

tele de care cititorul are atâta ne-

voie pentru o dezvoltare armoni-

oasă și deplină în relația cu sine, 

cu ceilalți și cu lumea în care tră-

ieşte. Temele tratate acoperă o arie vastă de domenii: de la contactul 

nemijlocit cu întreaga moștenire pe care ne-au transmis-o culturile și 

civilizațiile străvechi la investigarea trăsăturilor psihice și emoționale 

care ne definesc ca oameni moderni; de la dezvoltarea unei strategii 

personale de viață bazate pe confort și siguranță afectivă la deschide-

rea către faptele exterioare nouă și formarea unei viziuni cuprinzătoa-

re asupra modului prin care știința reușește să ne dezvăluie adevărul 

despre lumea în care trăim. Citește doar ce ți se potrivește! 

  

DDiirreeccttoorr:: Victor SCRIMA  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Preciziei nr. 3,  

sector 6, cod poștal 062203,  

București, România 

TTeell..::  + 40 21 319 40 60 

 + 40 21 319 40 61 

FFaaxx::  + 40 21 319 40 59  

EE--mmaaiill::  office@edituraherald.ro 

WWeebb::  www.edituraherald.ro 

          www.libraruliscusit.ro 

          www.teasteptaminlibrarie.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
5811 – activitate de editare a cărților 

 

mailto:editura@hasefer.ro
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Editura HERALD 
 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  OOddiisseeeeaa  uummaannăă..  DDee  llaa  vviiaațțaa  îînn  ccooppaaccii  llaa  îînnţţeelleeggeerreeaa  ccoossmmoossuulluuii,,    

aauuttoorr::  LLeeoonnaarrdd  MMllooddiinnooww  

22  MMeeddiittaattiiaa  iinntteerrppeerrssoonnaallăă  ––  TTrreezziirreeaa  îînn  rreellaațțiiee,,  aauuttoorr::  GGrreeggoorryy  KKrraammeerr  

33  SSffâârrșșiittuull  ccrreeddiinnțțeeii::  rreelliiggiiee,,  tteerrooaarree  șșii  vviiiittoorruull  nnaațțiiuunniiii,,    

aauuttoorr::  SSaamm  HHaarrrriiss  

44  CCrreessccâânndduu--ll  ppee  CCaaiinn,,  aauuttoorrii::  MMiicchhaaeell  TThhoommppssoonn,,  DDaann  KKiinnddlloonn  

55  KKaabbbbaallaa  ––  ȘȘttiiiinnţţăă  SSeeccrreettăă  ––  TTrraaddiițțiiaa  sseeccrreettăă  aa  OOcccciiddeennttuulluuii,,    

aauuttoorr::  PPaappuuss  ((DDrr..  GGeerraarrdd  EEnnccaauussssee))  

66  PPooeemmee  PPeerrssaannee,,  aauuttoorrii::  RRuummii,,  OOmmaarr  KKhhaayyyyaamm,,  SSaabbeessttaarrii,,    

BBaabbaa  TTaahheerr,,  SSaaaaddii,,  HHaaffeezz  

77  VViieețțiillee  MMaaeeșșttrriilloorr,,  aauuttoorr::  BBaaiirrdd  SSppaallddiinngg  

88  AAll  ttrreeiilleeaa  oocchhii,,  aauuttoorr::  LLoobbssaanngg  RRaammppaa  

99  ZZeenn  șșii  vviiaațțaa  ccoottiiddiiaannăă,,  aauuttoorr::  TTaaiisseenn  DDeesshhiimmaarruu  

1100  MMiisstteerriiiillee  lluuii  ZZaallmmooxxiiss,,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinn  DDaanniieell  
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EEddiittuurraa  șșii  LLiibbrrăărriiiillee  

HHUUMMAANNIITTAASS  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Societatea Librăriile Humanitas face parte din Grupul Humanitas, 

alături de Editura Humanitas, Humanitas Multimedia, Humanitas Fiction 

şi Humanitas Digital. Rețeaua de librării Humanitas, înființată în 1993, a 

fost prima tentativă privată de a sparge monopolul statului în domeniul 

difuzării de carte. Ea dispune, în prezent, de 13 librării care comerciali-

zează cărțile Humanitas şi ale altor 300 de edituri, audiobook-uri, muzică, 

filme etc. în centre istorice şi universitare din țară: trei în Bucureşti (Ciş-

migiu, Kretzulescu şi Librăria Humanitas Auchan Titan) şi câte una în 

Alba Iulia, Braşov, Cluj-Napoca, Galați, Oradea, Piatra Neamț, Ploieşti, 

Râmnicu Vâlcea, Sibiu. În plus, produsele distribuite de Librăriile Humani-

tas pot fi achiziționate şi online, de pe www.libhumanitas.ro. În Iaşi, Libră-

riile Humanitas vă aşteaptă în Piața Unirii nr. 6, într-una din cele mai 

speciale şi cochete librării Humanitas. 

CCoooorrddoonnaattoorr  vvâânnzzăărrii  &&  mmaarrkkeettiinngg::  
Bogdan BACIU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Piața Presei Libere nr. 1, 

Corp C, et. 1, sector 1, cod poștal 

013701, Bucureşti, România  

TTeell..::+ 40 21 408 83 59 

FFaaxx::  + 40 21 408 83 51  

EE--mmaaiill::  bogdan.baciu@humanitas.ro  

WWeebb::  www.humanitas.ro  

                      www.libhumanitas.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
5811 – activitate de editare a cărților 

http://www.libhumanitas.ro/
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Editura și Librăriile HUMANITAS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  SSoolleennooiidd,,  aauuttoorr::  MMiirrcceeaa  CCăărrttăărreessccuu  

22  ŞŞii  eeuu  aamm  ttrrăăiitt  îînn  ccoommuunniissmm,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  IIooaannaa  PPâârrvvuulleessccuu  

33  CCaarrtteeaa  ssiimmţţuurriilloorr,,  eeddiittoorr::  DDaann  CC..  MMiihhăăiilleessccuu  

44  RRoommâânniiaa  îînn  77  ggeessttuurrii,,  aauuttoorr::  RRaadduu  PPaarraasscchhiivveessccuu  

55  CCuumm  ss--aa  rroommâânniizzaatt  RRoommâânniiaa,,  aauuttoorr::  LLuucciiaann  BBooiiaa  

66  DDeesspprree  mmiinncciiuunnăă,,  aauuttoorr::  SSffâânnttuull  AAuugguussttiinn  

77  LLaauurr,,  aauuttoorr::  EEvvgghheennii  VVooddoollaazzkkiinn  

88  AAmmaannttuull  jjaappoonneezz,,  aauuttoorr::  IIssaabbeell  AAlllleennddee  

99  OOttrraavvaa  iiuubbiirriiii,,  aauuttoorr::  EErriicc  EEmmmmaannuueell  SScchhmmiitttt  

1100  PPooffttăă  ddee  cciiooccoollaattăă,,  aauuttoorr::  CCaarree  SSaannttooss  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Promoții de până la 30 % la cărți 

22  Cele mai frumoase cadouri 

33  Noutățile autorilor Humanitas 

44  Noutățile autorilor străini traduşi de Humanitas Fiction 

55  Audiobook-uri 

66  Discount-uri generale la toate cărțile din stand 

77  Recomandări din partea librarilor din stand 
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CCeennttrruull  CCuullttuurraall  IIssllaammiicc    

„„IISSLLAAMMUULL  AAZZII””  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Centrul Cultural Islamic „ISLAMUL AZI” are ca scop prezenta-

rea corectă a islamului, a normelor și practicilor islamice, conform 

celor două surse de bază: Coranul și tradiția profetului Muhammed, 

prezentarea culturii islamice, dezvoltarea și promovarea identității 

comunității musulmane din România, realizarea de acțiuni prin care 

urmărește satisfacerea nevoilor religioase și spirituale ale populației 

de rit musulman de pe întreg teritoriul țării, militând pentru integra-

rea musulmanilor în societatea românească și europeană. 

  

DDiirreeccttoorr:: Elena BEDEA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Maior Sofran nr. 11, 

Constanța, România 

TTeell..::  + 40 723 170 710 

EE--mmaaiill::  
asociatiamusulmanilorhunedoara@yahoo.com 

WWeebb::  wwwwww..iissllaammuullaazzii..rroo  

  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
promovarea imaginii Islamului,  

a culturii islamice și a comunității 

musulmane în România 
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Centrul Cultural Islamic 

„ISLAMUL AZI” 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCoorraannuull  îînn  LLiimmbbaa  RRoommâânnăă  șșii  AArraabbăă  

22  RRiiyyaadd  AAss--SSaalliihhiinn,,  aauuttoorr::  IImmaamm  NNaawwaawwii  

33  FFeemmeeiiaa  IInn  IIssllaamm,,  EEddiittuurraa  FFeemmeeiiaa  MMuussuullmmaannăă  

44  PPaarrttiiccuullaarriittăățții  UUiimmiittooaarree  AAllee  CCiivviilliizzaațțiieeii  IIssllaammiiccee,,    

aauuttoorr::  MMuussttaaffaa  SSaabbaaaayyii  

55  CCuumm  ssăă  îînnțțeelleeggeemm  CCoorraannuull,,  aauuttoorr::  DDrr..  YYuussuuff  AAll--QQaarraaddaawwii  

66  RRuuggăăcciiuunneeaa--NNaammaazz,,  aauuttoorr::  BBaarrii  NNeerrddiinn,,  CChheerriimm  EEnngghhiinn    

șșii  GGeemmaalleeddiinn  DDeemmiirreell  

77  PPoommeenniirrii  DDiinn  CCoorraannuull  CCeell  NNoobbiill  șșii  TTrraaddiițțiiaa  PPrrooffeettuulluuii  MMuuhhaammmmeedd  

88  RRaammaaddaann  ––  LLuunnaa  ddee  ppoosstt  aa  MMuussuullmmaannuulluuii  

99  CCrreeddiinnțțaa  PPuurrăă,,  aauuttoorr::  AAbbuu  AAll--OOllaa  NNaaggii  AAll--GGhhiitthhyy  

1100  TTrraaddiițțiiii  UUiittaattee,,  aauuttoorr::  AAbbuu  AAll--OOllaa  NNaaggii  AAll--GGhhiitthhyy  
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EEddiittuurraa  

IISSTTRROOSS  
aa  MMuuzzeeuulluuii  BBrrăăiilleeii  „„CCaarrooll  II””  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Înființată în 1995, Editura „Istros” a Mu-

zeului Brăilei „Carol I” are un portofoliu de 

peste 400 de titluri. Autorii multora dintre ele 

– colaboratori direcți sau cercetători ai muzeu-

lui – sunt candidați sau câștigători ai unor 

premii cu ecou național sau internațional. 

Unsprezece dintre lucrările publicate au fost 

încununate cu Premii ale Academiei Române: 

Valeriu Sîrbu, Credințe şi practici funerare, 

religioase şi magice în lumea geto-dacilor, 1993 

(Premiul „Nicolae Bălcescu”, 1995); Ionel 

Cândea, Brăila. Origini şi evoluție până la jumă-

tatea secolului al XVI-lea, 1995 (Premiul „Dimi-

trie Onciul”, 1997); Doru Bădără, Tiparul 

românesc la sfârşitul secolului al XVII-lea şi 

începutul secolului al XVIII-lea, 1998 (Premiul 

„Dimitrie Onciul”, 2000); Ovidiu Cristea, 

Veneția şi Marea Neagră în secolele XIII – XIV. Contribuții la studiul politicii orientale venețiene, 2004 

(Premiul „Nicolae Iorga”, 2006); Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a 

primului mileniu creştin, 2005 (Premiul „Dimitrie Onciul” al  Academiei Române, 2007); Constan-

tin Ardeleanu, Evoluția intereselor economice şi politice britanice la gurile Dunării (1829 – 1914), 2008 

(Premiul „A. D. Xenopol”, 2010); Cristian Nicolae Apetrei, Reşedințele boiereşti din Țara Româneas-

că şi Moldova în secolele XIV – XVI, 2009 (Premiul „Mihail Kogălniceanu”, 2011); Mihaela-Elena 

Ciocoiței, Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir, 2009 (Premiul „Nicolae Iorga”, 2011); 

Aurel Vîlcu, Moneda otomană în Țările Române în perioada 1687 – 1807, 2009 (Premiul „Eudoxiu 

Hurmuzaki”, 2011); Mariana Lazăr, Spre folosul acestei sfinte case. Constituirea şi evoluția domeniului 

mănăstirii Cotroceni (secolele XVII – XIX), 2012 (Premiul „Mihail Kogălniceanu”, 2012); Maria 

Stoica, Contribuții privind istoria oraşelor, Vol. XIII, Atlas istoric al oraşelor din România, Brăila, 

autori: Ionel Cândea, Maria Stoica; (Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki”, 2015). Alte premii obținute: 

Studii de Istorie, I, ed.: C. Bușe, I. Cândea, 2012 (Premiul „Aurelian Sacerdoțeanu” al Academiei 

Oamenilor de Știință din România, secț. „Științe Istorice și Arheologice”, 2012), Ionel Cândea, 

Mănăstirea Măxineni, vol. II, 2014 (Premiul „Virgil Cândea” al Fundației Culturale „Magazin 

Istoric”). 

  

DDiirreeccttoorr:: Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Piața Traian nr. 3,  

cod poştal 810153, Brăila, România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 339 401 002 

                + 40 339 401 003  

EE--mmaaiill::  sediu@muzeulbrailei.ro  

editura_istros@yahoo.com  

WWeebb::  www.muzeulbrailei.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
valorificarea patrimoniului cultural 
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Editura ISTROS a Muzeului Brăilei „Carol I” 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  CCeettaatteeaa  BBrrăăiilleeii..  IIssttoorriicc..  RReeccoonnssttiittuuiirree..  VVaalloorriiffiiccaarree,,  eeddiițțiiee  bbiilliinnggvvăă  rroommâânnăă  ––  eenngglleezzăă,,  aauuttoorr::  IIoonneell  CCâânnddeeaa  

22  DDooccuummeennttee  pprriivviinndd  iissttoorriiaa  BBrrăăiilleeii..  RRăăssppuunnssuurriillee  llaa  cchheessttiioonnaarreellee  OOddoobbeessccuu  șșii  HHaassddeeuu,,  ppeennttrruu  jjuuddeețțuull  BBrrăăiillaa;;    

eeddiițțiiee  șșii  ssttuuddiiii  iinnttrroodduuccttiivvee::  IIoonneell  CCâânnddeeaa,,  CCoossttiinn  CCrrooiittoorruu  

33  AAddeevvăărraattaa  ttrraaggeeddiiee  aa  lluuii  PPaannaaiitt  IIssttrraattii;;  aauuttoorr::  EElleennii  SSaammiiooss  KKaazzaannttzzaakkiiss,,  vveerrssiiuunnee  îînn  lliimmbbaa  rroommâânnăă::    

OOaannaa  UUrrssaacchhee  șșii  ZZaammffiirr  BBăăllaann;;  eeddiiţţiiee  îînnggrriijjiittăă,,  ssttuuddiiuu  iinnttrroodduuccttiivv  şşii  nnoottee::  ZZaammffiirr  BBăăllaann  

44  TTooddaa  RRaabbaa,,  aauuttoorr::  NNiikkooss  KKaazzaannttzzaakkiiss,,  ttrraadduucceerree  ddiinn  lliimmbbaa  nneeooggrreeaaccăă::  EElleennaa  LLaazzaarr,,  eeddiiţţiiee  îînnggrriijjiittăă,,    

ssttuuddiiuu  iinnttrroodduuccttiivv  şşii  nnoottee::  ZZaammffiirr  BBăăllaann  

55  PPooeezziiii,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu,,  iilluussttrraattee  ddee  LLeeoonnaarrdd  SSaallmmeenn,,  eeddiițțiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee  VVaalleennttiinn  CCooșșeerreeaannuu  

66  JJuurrnnaalluull  JJuunniimmiiii,,  EEddiittuurraa  IIssttrrooss  aa  MMuuzzeeuulluuii  BBrrăăiilleeii  şşii  FFuunnddaaţţiiaa  NNaaţţiioonnaallăă  ppeennttrruu  ŞŞttiiiinnţţăă  şşii  AArrttăă,,    

eeddiițțiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee  VVaalleennttiinn  CCooșșeerreeaannuu  

77  
CCoonnttrriibbuuţţiiii  pprriivviinndd  iissttoorriiaa  oorraaşşeelloorr,,  vvooll..  XXIIIIII,,  AAttllaass  iissttoorriicc  aall  oorraaşşeelloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  SSeerriiaa  BB,,  ŢŢaarraa  RRoommâânneeaassccăă,,  

FFaasscciiccuullaa  33,,  BBrrăăiillaa,,  ccoooorrddoonnaattoorrii::  IIoonneell  CCâânnddeeaa,,  DDaann  DDuummiittrruu  IIaaccoobb,,  ssuubb  eeggiiddaa  AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee,,    

CCoommiissiiaa  ddee  IIssttoorriiee  aa  OOrraașșeelloorr  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  aauuttoorrii::  IIoonneell  CCâânnddeeaa,,  MMaarriiaa  SSttooiiccaa  

88  
1100  MMaaii  //  CCaassaa  RReeggaallăă  aa  RRoommâânniieeii  îînn  ccrroonniiccii  rraaddiiooffoonniiccee  ((11993300  ––  11994444)),,  CCuulleeggeerree  ddee  ddooccuummeennttee  ddiinn  AArrhhiivveellee  SSoocciieettăă--

ţţiiii  RRoommâânnee  ddee  RRaaddiiooddiiffuuzziiuunnee,,  CCDD  iinncclluuss,,  EEddiittuurraa  CCaassaa  RRaaddiioo  BBuuccuurreeşşttii  șșii  EEddiittuurraa  IIssttrrooss  aa  MMuuzzeeuulluuii  BBrrăăiilleeii  

„„CCaarrooll  II””  

99  MMăănnăăssttiirreeaa  MMăăxxiinneennii,,  vvooll..  II  ––  IIII,,  aauuttoorr::  IIoonneell  CCâânnddeeaa,,  EEddiittuurraa  IIssttrrooss  aa  MMuuzzeeuulluuii  BBrrăăiilleeii,,  BBrrăăiillaa  

1100  JJuurrnnaall  ddee  ccăăllăăttoorriiee  îînn  MMoollddoovvaa  şşii  VVaallaahhiiaa,,  aauuttoorr::  PPaauull  ddiinn  AAlleepp,,  EEddiittuurraa  AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee  șșii  EEddiittuurraa  IIssttrrooss    

aa  MMuuzzeeuulluuii  BBrrăăiilleeii  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” este parteneră cu edituri prestigioase din România, cum sunt: 

Editura Academiei Române, Editura Muzeului Literaturii Române, Editura Casa Radio, Editura Băncii 

Naționale a României, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos. 

22  Din cele circa 400 de titluri publicate, 11 au fost premiate de Academia Română. 

33  
Publicațiile noastre acoperă o mare varietate tematică din domeniile: artă, literatură, muzică, fotografie, 

istorie, arheologie, memorialistică, cartofilie, științele naturii, etnografie și folclor. 

44  
Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I” depășește cadrul național atât prin aria de difuzare și prin 

prezența în marile biblioteci ale lumii, cât și prin colaborări cu autori din Franța, Grecia, Italia, China, 

Japonia, Canada. 

55  
Adresabilitatea către un public larg se regăsește nu numai în tematica editorială, ci și în limbile publicații-

lor editurii: franceză, engleză, italiană, greacă, germană. 

66  
Editura valorifică autori brăileni de talie națională și internațională (Panait Istrati, Vasile Băncilă,  

Nae Ionescu, Nicăpetre), precum și autori consacrați ai culturii naționale (Nicolae Iorga, D. P. Perpessicius, 

Mihai Eminescu, Lucian Blaga). 

77  
Paleta editorială cuprinde, pe lângă titluri de lucrări științifice, de strictă specialitate, și titluri cu adresabili-

tate largă, de tipul istoriilor de familie, memoriilor, corespondenței și beletristicii. 
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EEddiittuurraa    

JJUUNNIIMMEEAA  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Înființată în 1969, Editura Junimea s-a impus și a crescut constant 

prin promovarea, cu precădere, a culturii naționale, acordând o mare 

atenție creațiilor românilor de pretutindeni, dar deschizându-se și 

spre literatura lumii, precum și spre curentele de gândire contempo-

rană. Editura vă propune o ofertă generoasă de editare în toate do-

meniile de creație și având drept suport profesionalismul echipei și 

experiența de piață. 

  

DDiirreeccttoorr:: Lucian VASILIU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Păcurari nr. 4, Iași 

TTeell..//FFaaxx::  + 40 232 410 427  

EE--mmaaiill::  edjunimea@gmail.com  

WWeebb::  www.editurajunimea.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură 
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Editura JUNIMEA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  AAmmiinnttiirrii  ddiinn  BBiibblliiooppoolliiss..  FFaasscciinnaaţţiiiillee  IIaaşşuulluuii  ccuullttuurraall,,  

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  BBuussuuiioocc  ((CCoolleeccţţiiaa  „„MMeemmoorriiaa  cclleeppssiiddrreeii””))  

22  IIaaşşiiii  JJuunniimmiiii,,  aauuttoorr::  OOzzoolliinn  DDuuşşaa  ((CCoolleeccţţiiaa  „„BBiibblliiootteeccaa  IIaaşşii””))  

33  ÎÎmmppoottrriivvaa  uuiittăărriiii,,  aauuttoorr::  GGeelllluu  DDoorriiaann  ((CCoolleeccţţiiaa  „„DDiiaalloogg  XXXXII””))  

44  UUrrmmaa  lluuii  UUllyysssseess,,  aauuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  VViiddiiccaann,,  ((CCoolleeccţţiiaa  „„CCaannttooss””))  

55  UUmmbbrraa,,  aaggeenntt  dduubblluu,,  aauuttoorr::  LLuucciiaann  AAlleeccssaa  ((CCoolleeccţţiiaa  „„CCaannttooss””))  

66  ÎÎnnggeerriiii  vviinn  ccâânndd  nnuu--ii  cchheemmii,,    

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  CCoorrllaatt  ((CCoolleeccţţiiaa  „„CCaannttooss””))  

77  CCââmmppiiiillee  OOkkaavvaannggoo,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  BBuurrlluuii  

88  NNeeggrruu  dduuiiooss,,  aauuttoorr::  GGaabbrriieellaa  CChhiirraann  ((CCoolleeccţţiiaa  „„AAttrriiuumm””))  

99  TTooaammnnaa  ccuuvviinntteelloorr,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  PPîîrrîîuu  

1100  PPoorrttrreettee  ddiinn  ccuuvviinnttee..  DDiiaalloogguurrii  eelleeccttiivvee,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  PPrrooccaa    

((CCoolleeccţţiiaa  „„DDiiaalloogg  XXXXII””))  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Tradiția și prestigiul Editurii Junimea 

22  
Colecții vechi, precum „Eminesciana”, „Historia magistra vitae”, 

„Univers didactic”, „Românii din Paris” 

33  
Colecții noi precum: „Biblioteca Iași”, „Atrium”, „Cantos”, 

„Colocvialia”, „Dialog XXI”, „Efigii”, „Epica”, „Manuscriptum”, 

„Memoria clepsidrei”, „Numele Poetului”, „Numele Prozatorului” 

44  Dialogul direct cu autorii contemporani 

55  Proiecte pentru clubul de lectură și promovare „Junimea – Scriptor” 

66  Consultarea Catalogului Editorial 

77  
Revistele Editurii („Scriptor”, „Revue roumaine d’étude 

francophone”, „Human Social Studies”) 
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AAssoocciiaațțiiaa    

LLIIGGAA  AALLBBAANNEEZZIILLOORR    

DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA, prin Edi-

tura sa, PRIVIREA, publică istorie, literatură, informare în limba ro-

mână, lucrări bilingve ale scriitorilor români etnici albanezi sau din 

Albania, editează Revista culturală lunară „Prietenul albanezului”, 

albume muzicale bilingve, motive populare albaneze pentru păstrarea 

identității etnice a albanezilor din România. 

 

  

PPrreeșșeeddiinnttee:: Oana MANOLESCU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Nicolae Bălcescu  

nr. 33, Craiova, jud. Dolj, România  

TTeell::  + 40 722 303 583 

FFaaxx::  + 40 21 253 29 87  

EE--mmaaiill::  albfriend2001@yahoo.com 

oanamanolescu@yahoo.com 

WWeebb::  www.alar.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
cultural, editură,  

ONG de utilitate publică 

mailto:albfriend2001@yahoo.com
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Asociaţia LIGA ALBANEZILOR 

DIN ROMÂNIA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  MMoommeennttee  ddiinn  iissttoorriiaa  AAllbbaanniieeii..  CCuulleeggeerree  ddee  ssttuuddiiii  șșii  aarrttiiccoollee,,    

aauuttoorr::  MMaarriiuuss  DDoobbrreessccuu  

22  DDrruummuull  SSppeerraannțțeeii,,  aauuttoorr::  MMaarriiuuss  DDoobbrreessccuu  

33  BBuuccăăttăărriiaa  AAllbbaanneezzăă  ––  5500  ddee  rreețțeettee  ttrraaddiițțiioonnaallee  

44  PPrriinn  BBuuccuurreeșșttiiuull  aallbbaanneezz,,  aauuttoorr::  AAddrriiaann  MMaajjuurruu  

55  PPoovveessttiirrii  ddee  ppee  DDrriinn..  EEttnnooggrraaffiiee  șșii  ffoollcclloorr  aallbbaanneezz,,  îînn  ssttuuddiiii  șșii  aarrttiiccoollee,,  

aauuttoorr::  MMaarriiuuss  DDoobbrreessccuu  

66  GGhhiidd  ddee  ccoonnvveerrssaațțiiee  rroommâânn  ––  aallbbaanneezz  

77  SSeerreennaaddee  aallbbaanneezzee  ––  aallbbuumm  mmuuzziiccaall  

88  NNee  vvaa  uunnii  iiuubbiirreeaa,,  aauuttoorr::  OOaannaa  MMaannoolleessccuu  

99  PPaacceeaa  ddiinn  nnooii,,  aauuttoorr::  OOaannaa  MMaannoolleessccuu  

1100  MMaannuuaall  ddee  lliimmbbăă  aallbbaanneezzăă  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Tot ceea ce este expus în standul Asociației Liga Albanezilor din România  

se oferă gratuit. 

22  Cărțile noastre vă fac cunoștință cu literatura diasporei albaneze. 

33  Standul oferă, prin cărțile sale, informații despre istoria Albaniei. 

44  Aveți posibilitatea să audiați muzica serenadelor care sunt un brand al Albaniei. 

55  
Vă puteți abona gratuit la Revista „Prietenul Albanezului”,  

editată în limba română, pentru a face cunoștință cu cultura albaneză. 

66  
Aveți posibilitatea de a începe studiul limbii albaneze cu ajutorul unui manual  

și a unui ghid de conversație. 

77  
Standul vă informează despre: bucătăria albaneză, turismul din Albania,  

modelele populare albaneze. 



 
 

98 

  

GGrruupp  EEddiittoorriiaall  

LLIITTEERRAA  
  

  
 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
Editura LITERA – O carte deschisă! 

Fondată în anul 1989, la Chișinău, 

Editura LITERA s-a impus în ultimii 27 de 

ani în peisajul editorial din România și a 

devenit în prezent lider de piață. Portofo-

liul editurii numără astăzi peste 5.300 de 

titluri, din cele mai variate domenii: enci-

clopedii, atlase, dicționare, cărți pentru copii, istorie, limbi străine, cultură generală, 

sănătate și frumusețe, dezvoltare personală, business, ficțiune, artă și arhitectură, călă-

torii, familie și timp liber. Între proiectele editoriale de anvergură ale Editurii Litera se 

numără Enciclopedia Universală Britannica, Colecția de literatură „Premium”, Colecția 

„Biblioteca pentru toți”, „Cronica ilustrată a omenirii” în 16 volume, Dicționarul explica-

tiv ilustrat al limbii române în 12 volume, Biblica – cel mai important atlas al Bibliei, 

Patrimoniul Umanității. Cele mai frumoase locuri din lume, Vatican. Toate picturile și frescele 

vechilor maeştri. În egală măsură, editura acordă o atenție specială literaturii pentru 

copii, motiv pentru care în  2012 a fost creat imprintul Litera mică, o marcă dedicată 

exclusiv cărților pentru copii. Sub logo-ul Litera mică apar, printre altele, seriile Disney, 

Warner – Tom și Jerry, Marvel, Discovery și National Geographic. Din dorința de per-

fecționare continuă și de asimilare creativă a celor mai noi tendințe din domeniul edito-

rial, în ultimii ani Litera se preocupă intens de dezvoltarea cărții în format electronic, cu 

scopul declarat ca fiecare titlu tipărit să aibă disponibil pentru cititori și varianta  

e-book. În aceeași linie se înscrie și proiectul BookStop, propria rețea de distribuție a 

cărților, care s-a dezvoltat permanent de la momentul lansării, în 2010. În prezent există 

20 de Book Stop Litera, minilibrării localizate în incintele principalelor centre comercia-

le din București și din țară.  

  

DDiirreeccttoorr:: Marin VIDRAȘCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Dimitrie Pompei  

nr. 5 – 7, et. VIII, sector 2,  

Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 319 63 90  

FFaaxx::  + 40 31 425 16 20 

EE--mmaaiill::  info@litera.ro  

WWeebb::  www.litera.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare 
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Editura LITERA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  IIeeppuurraaşşuull  ccaarree  vvooiiaa  ssăă  aaddooaarrmmăă,,  aauuttoorr::  CCaarrll--JJoohhaann  FFoorrsssseenn  EEhhrrlliinn  

22  DDiissnneeyy..  ÎÎnnttoorrss  ppee  ddooss..  PPoovveesstteeaa  ffiillmmuulluuii  

33  CCaarrtteeaa  ddee  vvrrăăjjii  aa  lluuii  MMaall..  DDeesscceennddeennțțiiii  

44  MMaarreeaa  eenncciiccllooppeeddiiee  aa  eelleevvuulluuii  

55  SSttaarr  WWaarrss..  TTrreezziirreeaa  FFoorrțțeeii..  EEppiissoodduull  VVIIII..  GGhhiidd  ccoommpplleett  

66  GGrraaddiinnaa  sseeccrreettăă..  CCaarrttee  ddee  ccoolloorraatt  șșii  aaccttiivviittăățții  aannttiissttrreess,,  aauuttoorr::  JJoohhaannnnaa  BBaassffoorrdd  

77  PPssiihhoollooggiiee..  IIddeeii  ffuunnddaammeennttaallee  

88  AAttllaassuull  mmoonnddiiaall  aall  vviinnuulluuii,,  aauuttoorrii::  HHuugghh  JJoohhnnssoonn,,  JJaanncciiss  RRoobbiinnssoonn  

99  550000  ddee  ccăăllăăttoorriiii  ppeennttrruu  oo  vviiaațțăă,,  eeddiițțiiee  ccoommpplleettăă  

1100  LLuuppttaa  mmeeaa..  CCaarrtteeaa  îînnttââii::  mmooaarrtteeaa  uunnuuii  ttaattăă..  aauuttoorr::  KKaarrll  OOvvee  KKnnaauussggaarrdd  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Cele mai multe noutăți 

22  Reduceri atractive pentru toate titlurile 

33  Cele mai căutate cărți ale momentului 

44  Cea mai variată gamă de cărți 

55  Cele mai frumoase cărți pentru copii 

66  Bestselluri internaționale 

77  Calitate la un preț accesibil 
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EEddiittuurraa  

LLUUMMEENN  
  

  
 

 

 

 

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

 

Editura LUMEN s-a constituit în anul 2001, având ca scop pro-

movarea excelenței în domeniul ştiințific şi cultural, prin publicarea şi 

promovarea rezultatelor ştiințifice şi creațiilor culturale, cu precădere 

a culturii scrise, cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale 

etc. Editura LUMEN este recunoscută ca editură academică şi ştiințifică de 

către C.N.C.S. în domeniile umaniste, categoria B Istorie şi Studii Cul-

turale. Prin activitatea sa de înaltă calitate științifică, urmărește să 

îndeplinească obiective precum publicarea unor lucrări reprezentati-

ve în domeniile ştiințelor sociale și umaniste; asigurarea calității la 

standarde de excelență, depunerea unor eforturi constante pentru 

crearea unui nucleu de autori de valoare care să publice constant în 

cadrul Editurii LUMEN şi publicațiilor sale; prezența de carte publi-

cată la Editura LUMEN în cel puțin 70 % dintre bibliotecile universi-

tăților din țară, din Uniunea Europeană şi din Statele Unite.  

  

DDiirreeccttoorr:: Antonio SANDU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Ștefan cel Mare și 

Sfânt nr. 8, et. 1, cam. 105, Iași, 

România  

TTeell..::  + 40 332 141 134  

FFaaxx::  + 40 332 811 551  

EE--mmaaiill::  edituralumen@gmail.com  

WWeebb::  www.edituralumen.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare şi distribuție de carte 
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Editura LUMEN 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCăăttrree  oo  nnoouuăă  eexxppeerrttiizzăă  eettiiccăă  ––  ddeeccoonnssttrruuiinndd  vvaalloorriillee  eettiiccee,,  aauuttoorr::  AAnnaa  FFrruunnzzăă  

22  EEttiiccăă  şşii  pprraaccttiiccaa  ssoocciiaallăă,,  aauuttoorr::  AAnnttoonniioo  SSaanndduu  

33  IInnfflluueennţţeellee  ffaaccttoorriilloorr  ppssiihhoo--ssoocciioo--eeccoonnoommiiccii  aassuupprraa  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  şşii  ccuullttuurriiii  

aannttrreepprreennoorriiaallee  aauuttoorr::  SSiimmoonnaa  AAlliinnaa  ZZoorraa  SSttaannccoovviiccii  

44  PPeerrssoonnaajjeellee  lluuii  OOssccaarr  WWiillddee  ––  îînnttrree  ppoolliiffoonniiee  şşii  vvooccii  aallee  aacceelleeiiaaşşii  ccoonnşşttiiiinnţţee,,  

aauuttoorr::  SSiimmoonnaa  MMaarriiaa  OOjjiiccăă  

55  OO  nnoouuăă  ffoorrmmăă  ddee  vviioolleennțțăă  llaa  llooccuull  ddee  mmuunnccăă::  aabbuuzzuull  ppssiihhoollooggiicc,,    

aauuttoorrii::  NNiiccoolleettaa--MMiihhaaeellaa  CCrraammaarruucc,,  TTeeooddoorraa  MMaaiiddaanniiuucc--CChhiirriillăă  

66  RReessuurrssee  uummaannee..  LLeeggiissllaațțiiee  șșii  pprroocceedduurrii,,  aauuttoorr::  AAnnaa  ȘȘtteeffăănneessccuu  

77  EEdduuccaaţţiiaa  îînn  ssoocciieettaatteeaa  ccoonntteemmppoorraannăă..  AApplliiccaaţţiiii,,  ccoooorrddoonnaattoorrii::  OOttiilliiaa  CClliippaa,,    

GGaabbrriieell  CCrraammaarriiuucc  

88  CCoommpplleexxuull  mmoonnaahhaall  JJaappccaa::  iissttoorriiee  şşii  ssppiirriittuuaalliittaattee,,  aauuttoorr::  IIoonn  XXeennooffoonnttoovv  

99  AArrhhiitteeccttuurraa  rreellaațțiiiilloorr  iinntteerreettnniiccee  îînn  ssppaațțiiuull  eexx--ssoovviieettiicc::  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  

((11999911  ––  22001144)),,  aauuttoorr::  LLiiddiiaa  PPrriissaacc  

1100  EEttiiccăă  şşii  ddeezzvvoollttaarree  ccoommuunniittaarrăă,,  aauuttoorr::  AAnnaa  CCAARRAASS  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

  15 ani de experiență în excelența editorială 

22  Acreditare ca editură ştiințifică din 2005 

33  Publicații ştiințifice de actualitate 

44  Promovarea tinerilor autori 

55  Prețuri accesibile şi reduceri substanțiale 

66  Ne găsiți în principalele librării online şi pe Amazon 

77  
Cel mai mare organizator de conferințe ştiințifice internaționale  

din țară 
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AASSOOCCIIAAŢŢIIAA  

MMAACCEEDDOONNEENNIILLOORR  DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

 

Asociația Macedonenilor din România a fost înființată în anul 

2000, iar Editura Macedoneanul, în toamna aceluiaşi an. Principalele 

obiective ale editurii sunt: păstrarea, exprimarea, aprofundarea şi 

dezvoltarea identității culturale a etnicilor macedoneni, cunoaşterea 

de către majoritate a culturii etnicilor macedoneni, precum şi afirma-

rea şi transmiterea creațiilor etnicilor macedoneni din România. 

  

DDiirreeccttoorr::  
Constantina DUMITRESCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Thomas Masaryk  

nr. 29, sector 2, București, România 

TTeell..::  + 40 212 09 22 

FFaaxx::  + 40 212 09 23 

EE--mmaaiill::  asmacedonenilor@yahoo.com.sg 

WWeebb::  www.asociația-macedonenilor.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
ONG, editură 

http://www.asociația-macedonenilor.ro/
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ASOCIAŢIA MACEDONENILOR 

DIN ROMÂNIA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCaarrtteeaa  vviieețțiiii,,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinnaa  DDuummiittrreessccuu  

22  JJuurrnnaalluull  vviieețțiiii,,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinnaa  DDuummiittrreessccuu  

33  TTrraaddiițțiiii  șșii  oobbiicceeiiuurrii  mmaacceeddoonneennee,,  vvoolluummeellee  II  ––  IIIIII  

44  CCăărrțții  ddee  bbuuccaattee  mmaacceeddoonneennee,,  vvoolluummeellee  II  ––  XXVVIIII  

55  GGhhiidd  ddee  ccoonnvveerrssaațțiiee  rroommâânn  ––  mmaacceeddoonneeaann  

66  PPlluuss//mmiinnuuss  sseennttiimmeennttee  

77  SSuunneetteellee  vviieețțiiii  

88  AAddeevvăărr  șșii  ppoovveeșșttii  ddiinn  vviiaațțăă  

99  ÎÎnnvvăățțaațții  ssăă  ccoolloorraațții,,  ssccrriieețții  șșii  ccaalliiggrraaffiiaațții,,  ccooppiiii,,    

aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinnaa  DDuummiittrreessccuu  

1100  NNeeccuunnoossccuuttăă  vviiaațțaa  ccuurrggee,,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinnaa  DDuummiittrreessccuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull::    

LLaa  ssttaanndduull  nnoossttrruu  ggăăsseeșșttii::  

11  Ultimele volume de poezie ale poeților macedoneni 

22  Rețete macedonene pentru toate gusturile 

33  Culegeri de tradiții macedonene 

44  Culegeri de pilde macedonene 

55  Culegeri de maxime 

66  Melodiile tradiționale ale etnicilor macedoneni din România 

77  Cărți de colorat și cărți pentru copii 
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DDiirreeccttoorr:: Elena IORDACHE 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Pravăț nr. 4, Bl. Z34, 

ap. 15, sector 6,  

București, România 

TTeell..::  + 40 723 317 717 

EE--mmaaiill: mayasamazingbookland@ 

gmail.com 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
Cărți în limba engleză pentru copii 

cu vârsta între 0 şi 18 ani 

 

MMAAYYAA’’SS    

AAMMAAZZIINNGG  BBOOOOKKLLAANNDD  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

MAYA’S AMAZING BOOKLAND este distribuitor direct al Editurii 

USBORNE – cărți în limba engleză pentru copii, extrem de frumos ilus-

trate și cu o tematică variată (cărți de lectură, cărți de activități, carduri de 

activități, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, științe naturale, 

experimente, artă plastică, artă culinară etc.). Cele peste 2.500 de titluri 

existente în Catalogul USBORNE fac ca învățarea limbii engleze să fie o 

plăcere și o delectare pentru copii. 
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MAYA’S AMAZING BOOKLAND 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  LLiisstteenn  &&  LLeeaarrnn  FFiirrsstt  EEnngglliisshh  WWoorrddss  

22  UUssbboorrnnee  RReeaaddiinngg  CCoolllleeccttiioonn  

33  MMyy  FFiirrsstt  RReeaaddiinngg  LLiibbrraarryy  

44  SSeeee  IInnssiiddee  

55  LLooookk  IInnssiiddee  

66  LLiifftt  tthhee  ffllaapp  

77  CChhiillddrreenn’’ss  EEnnccyyccllooppeeddiiaa  

88  CChhiillddrreenn’’ss  PPiiccttuurree  AAttllaass  

99  AAmmaazziinngg  AAccttiivviittyy  BBooookk  

1100  BBeeggiinnnneerrss  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Cele mai frumoase cărți în limba engleză pentru copii 

22  Cele mai distractive și practice cărți pentru copii 

33  Cele mai bune oferte speciale 

44  Cele mai bune recomandări potrivite vârstei copiilor 

55  Cel mai vesel stand 

66  O selecție variată cu peste 400 de titluri 

77  Cărți pentru bebeluși, preșcolari și școlari 

88  Cărți numai bune de luat în vacanță 
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EEddiittuurraa  

MMEEDDIICCAALLĂĂ  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura MEDICALĂ a fost înființată în 1954, având principal 

scop publicarea de literatură medicală de specialitate necesară docu-

mentării, formării şi informării profesionale ale medicilor din Româ-

nia. A fost prima editură cu profil medical din țară, editând numeroa-

se tratate de medicină, manuale pentru studenți, monografii din toate 

specialitățile medicale şi farmaceutice. În 1992, Editura Medicală s-a 

privatizat, dezvoltând metode moderne de redactare, tehnoredactare 

și tipizare. 

  

DDiirreeccttoorr:: Maria-Elena NEAMŢ  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Pache Protopopescu nr. 93, 

sector 2, Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 252 51 86 

+ 40 21 252 51 87 

+ 40 21 252 51 88 

FFaaxx::  + 40 21 252 51 89  

EE--mmaaiill::  directie@ed-medicala.ro 

                            librarie@ed-medicala.ro  

WWeebb::  www.ed-medicala.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de cărți 

 

mailto:directie@ed-medicala.ro


 
 

107 

Editura MEDICALĂ 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCoommppeennddiiuu  ddee  ssppeecciiaalliittăățții  mmeeddiiccoo--cchhiirruurrggiiccaallee//RReezziiddeennțțiiaatt  22001166  

22  RRaaddiioollooggiiee  ––  iimmaaggiissttiiccăă  mmeeddiiccaallăă  

33  MMaammaa  șșii  ccooppiilluull,,  eeddiiţţiiaa  aa  VVII--aa  ((rreevviizzuuiittăă)),,    

aauuttoorrii::  EEmmiill  CCăăpprraarruu,,  HHeerrttaa  CCăăpprraarruu  

44  AAggeennddaa  MMeeddiiccaallăă  22001166  

55  PPssiihhiiaattrriiee  cclliinniiccăă,,  aauuttoorr::  DDaann  PPrreelliippcceeaannuu  

66  MMaannuuaall  ddee  bbuuzzuunnaarr  ddee  ppssiihhiiaattrriiee  cclliinniiccăă,,  aauuttoorrii::  KKaappllaann  &&  SSaaddoocckk  

77  DDiiccțțiioonnaarr  mmeeddiiccaall,,  eeddiiţţiiaa  aa  IIVV--aa  rreevviizzuuiittăă  şşii  aaddăăuuggiittăă,,    

aauuttoorr::  VVaalleerriiuu  RRuussuu  

88  TTrraattaatt  ddee  eennddooddoonnţţiiee,,  aauuttoorr::  AAnnddrreeii  IIlliieessccuu  ((ssuubb  rreeddaaccţţiiaa))  

99  EElleemmeennttee  ddee  sseemmiioollooggiiee  cchhiirruurrggiiccaallăă  ppeennttrruu  ssttuuddeennțțiiii  ffaaccuullttăățțiilloorr    

ddee  mmeeddiicciinnăă  ddeennttaarrăă,,  aauuttoorrii::  NN..  IIoorrddaacchhee,,  MM..  LLiițțeessccuu,,  FF..  TTuurrccuu  

1100  TTrraattaatt  ddee  ffaarrmmaaccoollooggiiee,,  eeddiiţţiiaa  II,,    

aauuttoorr::  AAuurreelliiaa  NNiiccoolleettaa  CCrriisstteeaa  ((ssuubb  rreeddaaccțțiiaa))  

  

55  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
Informarea medicilor privind actualitatea problemelor cu care  

se confruntă specialiștii 

22  
Cunoașterea de către cadrele medicale auxiliare a informațiilor utile 

pregătirii 

33  Buna instruire a publicului larg 

44  
Documentarea farmaciștilor privind noutățile în domeniul  

medicamentelor 

55  Mari reduceri de preț între 15 și 70 % 
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EEddiittuurraa  

MMEETTEEOORR  PPRREESSSS  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura METEOR PRESS a luat ființă în 1999 şi, sub deviza „O 

CARTE PENTRU FIECARE”, are misiunea de a promova cultura scri-

să, cu precădere lucrări de top şi noutăți din diverse domenii de interes, 

precum istorie, religie, dezvoltare personală şi profesională, ghiduri 

turistice, carte pentru copii, beletristică, legislație etc., oferindu-le citito-

rilor posibilitatea de a-şi îmbogăți tezaurul de cunoştințe. De asemenea, 

în atenția noastră se află spre publicare autori de marcă, recunoscuți 

atât în țară, cât şi peste hotare. 

  

  

DDiirreeccttoorr:: Gigi ALECU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Bahluiului nr. 1,  

cod 011281, sector 1, Bucureşti, 

România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 222 83 80 

EE--mmaaiill::  marketing@meteorpress.ro  

WWeebb::  www.meteorpress.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură 
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METEOR PRESS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  TTaattăăll  mmeeuu,,  BBeerriiaa..  IInn  iinniimmaa  ppuutteerriiii  ssttaalliinniissttee,,  aauuttoorr::  SSeerrggiiuu  BBeerriiaa  

22  
AA  ffoosstt  HHiittlleerr  bboollnnaavv??  DDiiaaggnnoossttiicc  ffiinnaall,,  aauuttoorrii::  JJooaacchhiimm  NNeeuummaannnn,,  

HHeennrriikk  EEbbeerrllee  

33  PPăărriinntteellee  nnoossttrruu  DDUUMMIITTRRUU  SSTTĂĂNNIILLOOAAEE  ssaauu  VViiaaţţaa  ccaa  TTeeoollooggiiee,,    

aauuttoorr::  CCoossttiioonn  NNiiccoolleessccuu  

44  CCaarrtteeaa  ccoommpplleettăă  aa  tteesstteelloorr  ddee  iinntteelliiggeennțțăă,,  aauuttoorr::  PPhhiilliipp  CCaarrtteerr  

55  TTeessttee  IIQQ  șșii  ddee  ppeerrssoonnaalliittaattee,,  aauuttoorr::  PPhhiilliipp  CCaarrtteerr  

66  SSttaarreeaa  ZZeerroo..  ÎÎnn  ccăăuuttaarree  ddee  mmiirraaccoollee  pprriinn  HHooooppoonnooppoonnoo,,    

aauuttoorr::  JJooee  VViittaallee  

77  FFaaccttoorruull  ddee  aattrraaccțțiiee,,  aauuttoorr::  JJooee  VViittaallee  

88  OOaammeennii  ccaarree  aauu  sscchhiimmbbaatt  lluummeeaa,,  vvooll..  II  șșii  IIII,,  aauuttoorr::  RRooddnneeyy  CCaassttlleeddeenn  

99  IInnvveennțțiiii  ccaarree  aauu  sscchhiimmbbaatt  lluummeeaa,,  vvooll..  II  șșii  IIII,,  aauuttoorr::  RRooddnneeyy  CCaassttlleeddeenn  

1100  GGhhiidduull  MMiicchheelliinn  IIssttaannbbuull  WWeeeekkeenndd,,  MMiicchheelliinn  

  

55  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Prezența noutăților din domeniul istoric 

22  Apariția a numeroase lucrări în domeniul religios 

33  Cărți dedicate dezvoltării personale şi profesionale 

44  Apariția unor noi volume cu teste de inteligență şi de personalitate 

55  Reduceri semnificative, între 30 % şi 80 % 
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EEddiittuurraa    

MMIILLIITTAARRĂĂ  
PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

Editura MILITARĂ este marcă înregistrată a Ministerului 

Apărării Naționale şi este recunoscută de către Consiliul Național al 

Cercetării Ştiințifice din Învățământul Superior (cod CNCSIS 010). A 

început să funcționeze în anul 1950, publicând lucrări de doctrină, 

ştiință şi artă militară, de istorie şi memorialistică, necesare formării 

cadrelor militare şi ostaşilor, menținerii contactului cu noutățile în 

domeniul instrucției şi al educației, al strategiilor şi mijloacelor tehnice 

de apărare, al cultivării spiritului patriotic. De-a lungul existenței sale, 

Editura a traversat perioadele care au marcat istoria postbelică a 

României încercând să facă față vicisitudinilor specifice unui regim 

dirijist şi îndeplinind, în consecință, şi sarcini de editare şi de tipărire a 

unor lucrări care au exprimat ideologia timpului. Prin diversificarea 

tematică, aducerea unor autori de prestigiu, prin servirea adevărului 

ştiințific, ca şi prin publicarea unor lucrări beletristice subordonate cu 

precădere principiului estetic s-a reuşit, în cele mai multe cazuri, să fie 

depăşite barierele impuse de factorul politic. Ea şi-a dobândit, astfel, un 

bun renume pe plan cultural, aici reuşind să apară, prin eforturile şi 

tenacitatea redactorilor, cărți care uneori nu izbutiseră să treacă de 

furcile caudine ale cenzurii la alte edituri. Colecțiile Editurii Militare ca 

şi lucrările de sine stătătoare au îmbrățişat arii tematice diverse, de la 

strategie, artă operativă şi tactică, la istorie, memorii de război, lucrări 

de tehnică militară sau de medicină specifică înfruntărilor armate, 

drept umanitar internațional, literatură beletristică – roman istoric, roman de aventuri, poezie etc. Au intrat în conştiința publicului Seria „File din 

istoria militară a poporului român“, Colecția „Memorii de război“, Colecțiile „Mica bibliotecă de ştiință militară“ şi „Mica bibliotecă tactică“, 

„Sfinx“ şi altele. Ponderea cea mai importantă în planul editorial, care, la sfârşitul anilor `80, însuma peste o sută de titluri, au constituit-o creațiile 

sau studiile ştiințifice originale. S-a acordat însă atenția cuvenită şi traducerilor, nu numai din literatura militară sau istorică, ci şi beletristică, 

acestea constituind, la rândul lor, un mijloc de informare ca şi de destindere, un suport pentru formarea unui bun nivel de cunoştințe de cultură 

generală şi de specialitate. După Revoluția din Decembrie 1989, Editura Militară s-a aliniat eforturilor de modernizare şi de reformă ale Armatei 

României, desfăşurate în vederea integrării în Pactul Nord-Atlantic şi în Uniunea Europeană, adaptându-şi programele şi proiectele la cerințele 

formative şi informative ale acestei perioade de mari schimbări pe toate planurile. Au publicat aici, în tot acest timp, personalități culturale şi 

ştiințifice importante din România, precum Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Hadrian Daicoviciu, Dan Berindei, Florin Constantiniu, 

Radu R. Florescu, Andrei M. Pippidi, Mihai Retegan, Nicolae Stoicescu, Gheorghe Niculescu, Iuliu Şuteu, Mircea Olteanu, Ioan Nedelcu, 

Constantin Antip, Valentin Arsenie, Gheorghe Marin, Ion Şuța, scriitori ca Nichita Stănescu, Marin Preda, Marin Sorescu, Petre Sălcudeanu, Mircea 

Horia Simionescu, Grigore Hagiu, Mircea Nedelciu, Costache Olăreanu, Traian T. Coşovei şi alții. Multe dintre lucrările publicate de Editura 

Militară au dobândit o binemeritată recunoaştere pe plan național, unele fiind răsplătite cu Premiul Academiei Române. Nu e mai puțin important 

şi faptul că foarte mulți dintre specialiştii militari în diferite domenii au publicat aici lucrări care au constituit contribuții demne de remarcat la 

dezvoltarea artei şi ştiinței militare, a tehnicii militare româneşti, având un rol definitoriu pentru cariera lor viitoare, mulți ajungând pe trepte 

înalte în ierarhia militară sau ocupând posturi esențiale în cercetarea ştiințifică de profil, în sistemul învățământului militar. Politica de traduceri a 

editurii a adus în cultura română – militară şi generală – operele unor autori de importanță recunoscută la nivel mondial, precum Sun Tzî, Carl 

von Clausewitz, Basil Lidell Hart, Gaston Bouthoul, André Fontaine, Jean-Pierre Cathala, Michel Droit, memorialişti ca Julian Amery sau C.G. 

Mannerheim. Editura Militară se află pe un traseu al redefinirii şi al realizării unei suplețe mai mari în orientarea şi dimensionarea proiectelor 

editoriale, în consonanță cu nevoile de informare ale cadrelor militare şi ale publicului larg în privința fenomenului militar contemporan, cu necesitatea 

ca instituția să se constituie într-un autentic vector de imagine pentru instituția militară, ca şi pentru a răspunde provocărilor de ordin tehnic şi 

ideatic ale acestui început de mileniu. Consiliul ştiințific al Editurii este alcătuit din: Prof. univ. dr. Ion Bulei (Universitatea Bucureşti, Facultatea de 

Istorie), general-locotenent Prof. univ. dr. Teodor Frunzeti (rectorul Universității Naționale de Apărare „Carol I”), colonel (r) Prof. univ. dr. Petre 

Otu (Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiințe socio-umane, preşedintele Comisiei Române de Istorie Militară), Prof. univ. dr. Mihai Retegan 

(Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie), general de brigadă Prof. univ. dr. Liviu Scrieciu (Universitatea Națională de Apărare „Carol I”). 

  

DDiirreeccttoorr:: Adrian PANDEA   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Iuliu Maniu nr. 13, 

sector 6, Bucureşti, România 

TTeell..::  +40 21 319 58 88  

FFaaxx::  + 40 21 314 91 61  

EE--mmaaiill:: adrian.pandea@edituramilitara.ro 

WWeebb::  www.edituramilitara.ro 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură 
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Editura MILITARĂ 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  EEssccaaddrriillaa  NNiieeuuppoorrtt  33..  JJuurrnnaall  ddee  ffrroonntt  ((11991166  ––  11991177)),,  aauuttoorr::  VVaalleerriiuu  AAvvrraamm  

22  CCaazzaacciiii  ddiinn  DDoobbrrooggeeaa..  OO  iissttoorriiee  uuiittaattăă,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  TTiiuulliiuummeeaannuu  

33  
AAmmiinnttiirriillee  uunnuuii  vvoolluunnttaarr  ddiinn  AArrmmaattaa  RRoommâânnăă  ((PPlleevvnnaa,,  11887777)),,    

aauuttoorr::  IIoonn  NN..  LLaahhoovvaarrii  

44  SStteeaauuaa  lluuii  GGaaţţuu,,  aauuttoorr::  HHoorriiaa  AAlleexxaannddrreessccuu  

55  BBuuccuurreeşşttiiuull  ssuubb  bboommbbaarrddaammeennttee  ((11994411  ––  11994444)),,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  AArrmmăă  

66  
CCrreeaarreeaa  uunneeii  aarrmmaattee  ppooppuullaarree..  OO  ppeerrssppeeccttiivvăă  ffrraanncceezzăă  aassuupprraa  eevvoolluuţţiieeii  ffoorrţţeelloorr  

aarrmmaattee  rroommâânnee  ddee  llaa  2233  aauugguusstt  11994444  ppâânnăă  îînn  11997755,,  aauuttoorr::  CChhrriissttoopphhee  MMiiddaann  

77  PPrrooppaaggaannddaa  şşii  rruuddeellee  ssaallee..  MMiicc  ddiiccţţiioonnaarr  eenncciiccllooppeeddiicc,,  aauuttoorr::  CCăălliinn  HHeenntteeaa  

88  
OO  vviiaaţţăă  ssuubb  ccuuppoollaa  ddee  mmăăttaassee..  GGeenneerraalluull  ppaarraaşşuuttiisstt  GGrriiggoorree  BBaaşşttaann,,    

aauuttoorr::  EEuuggeenn  DDoorriinn  SSppăăttaarruu  

99  
AAllăăttuurrii  ddee  WWeehhrrmmaacchhtt..  „„CCrruucciiaaddaa  îîmmppoottrriivvaa  bboollşşeevviissmmuulluuii””::    

AAlliiaaţţii,,  vvoolluunnttaarrii,,  aauuxxiilliiaarrii  ((11994411  ––  11994455)),,  aauuttoorr::  RRoollff--DDiieetteerr  MMüülllleerr  

1100  
RRoommâânniiii  îînn  MMaarreellee  RRăăzzbbooii..  AAnnuull  11991155,,  aauuttoorr::  IInnssttiittuuttuull  ppeennttrruu  SSttuuddiiii    

PPoolliittiiccee  ddee  AAppăărraarree  şşii  IIssttoorriiee  MMiilliittaarrăă  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Lucrări de o înaltă calitate ştiințifică 

22  Preț foarte convenabil 

33  Tematică de interes 

44  Acces liber la stand 

55  Nivel de servire ireproşabil 

66  Respect pentru client 

77  TVA 0 % 
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MMUULLTTIICCAARRTT  CCOOMM  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  ccoommppaanniieeii  

 

MULTICART COM este cel mai mare distribuitor de carte de pe 

piața românească. Înființată în anul 2004, firma noastră comercializează 

o gamă largă de cărți din toate domeniile, având în portofoliu peste 

1.000 de edituri însumând aproximativ 20.000 de titluri. Multicart dis-

tribuie carte en-gros şi en-detail către toate rețelele de librării, difuzori 

de carte, biblioteci, universități, şcoli şi grădinițe. Firma îşi desfăşoară 

activitatea cu personal tânăr, dinamic şi experiență de aproape zece ani 

în piața de carte. 

  

DDiirreeccttoorr:: Iulian Claudiu POPESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Magnoliei nr. 36, Pan-

telimon, jud. Ilfov, România 

TTeell..::  + 40 733 940 772  

FFaaxx::  + 40   

EE--mmaaiill::  ionut@multicart.eu  

WWeebb::  wwwwww..mmuullttiiccaarrtt..eeuu 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
distribuție de carte 
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MULTICART COM 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  ÎÎnnddrruummaarr  ppeennttrruu  MMeessiiaa  ––  ÎÎnnvvăăţţăăttuurrii  ppeennttrruu  ssuufflleettee  aavvaannssaattee  ––    

CCaarrtteeaa  ppiieerrdduuttăă  ddiinn  IILLUUZZIIII,,  aauuttoorr::  RRiicchhaarrdd  BBaacchh  

22  MMeessaajjuull  uunnuuii  mmaaeessttrruu,,  aauuttoorr::  JJoohhnn  MMccDDoonnaalldd  

33  IIooaann  aall  DDoommnnuulluuii,,  aauuttoorr::  HHeeaatthheerr  CCuummmmiinngg  

44  UUrruuttaakkii,,  aauuttoorr::  PPrraaddee  FFrraanncciiss  

55  LLeeggeeaa  aattrraaccțțiieeii,,  aauuttoorrii::  EEsstthheerr  şşii  JJeerrrryy  HHiicckkss  
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MMUUSSIICC  MMEEDDIIAA  RREETTAAIILL  

GGEETTMMUUSSIICC..rroo  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eexxppoozzaannttuulluuii  

 

Ascultă muzica ta favorită pe formatul preferat (Blu-ray, audio, 

SACD, CD, vinyl), vizionează concertele artiștilor tăi îndrăgiți pe Blu-

ray și DVD sau îmbracă-te cu tricoul sau hanoracul trupei tale de suflet. 

DDiirreeccttoorr:: Ciprian TUFAN  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Șincai nr. 12, bl. 12, 

sector 4, București, România   

TTeell..::  + 40 728 666 451  

+ 40 728 666 443  

EE--mmaaiill::  ciprian.tufan@music-

media.ro  

roxana.grigore@music-media.ro 

WWeebb::  www.getmusic.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
distribuție discuri muzică 
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GETMUSIC.ro / MUSIC MEDIA RETAIL 
 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  AAnnddrréé  RRiieeuu  

22  QQuueeeenn..  PPllaattiinnuumm  CCoolllleeccttiioonn  

33  DDiirree  SSttrraaiittss  ––  TThhee  VVeerryy  BBeesstt  ooff  

44  NNiirrvvaannaa  

55  GGuunnss’’nn’’RRoosseess  

66  MMeettaalllliiccaa  

77  FFrraannkk  SSiinnaattrraa  

88  NNoorraahh  JJoonneess  

99  BBoonn  JJoovvii  

1100  SSttiinngg  
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MMUUZZEEUULL  NNAAŢŢIIOONNAALL  AALL    

LLIITTEERRAATTUURRIIII  RROOMMÂÂNNEE  IIAAȘȘII  

EEddiittuurraa  MMUUZZEEEELLOORR  LLIITTEERRAARREE  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
MUZEUL NAŢIONAL AL LITERATURII 

ROMÂNE Iași, cea mai mare instituție de profil 

din țară, administrează unsprezece muzee și case 

memoriale, reprezentând astfel un centru de 

promovare a literaturii române pe plan național 

și internațional. Conservând și valorificând un 

patrimoniu impresionant, instituția contribuie la 

integrarea literaturii române în circuitul valorilor 

culturale europene. Începând din 2013, Muzeul 

Literaturii Române Iași este principalul organi-

zator al Festivalului Internațional de Literatură și 

Traducere. În același an, în cadrul instituției, a fost înființată Editura Muzeelor Literare.  

Înființată în iunie 2013, în cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, EDITURA 

MUZEELOR LITERARE își dezvoltă activitatea editorială pe mai multe direcții, publicând opere ale 

scriitorilor clasici români, patroni ai muzeelor administrate de instituție, traduceri în limbi străine 

ale clasicilor români (beneficiind de programul de rezidențe FILIT pentru traducători), cărți care 

valorifică patrimoniul MNLR Iași și cel al culturii naționale, eseuri ale unor autori contemporani 

care reinterpretează într-o manieră autentică operele clasicilor, precum și revista „Dacia Literară”,  

într-un nou concept editorial. Editura Muzeelor Literare a intrat în circuitul internațional al saloane-

lor de carte, prezentându-și oferta la Bologna, Sofia, Istanbul, Paris, Viena și Torino. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Dan LUNGU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Vasile Pogor nr. 4,  

cod poştal 700110, Iaşi, România 

TTeell..::  + 40 232 410 340 

+40 747 499 400 

FFaaxx::  + 40 232 213 210  

EE--mmaaiill::  editura@emliasi.ro  

WWeebb::  www.emliasi.ro 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
muzee, editare de carte 
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MUZEUL LITERATURII ROMÂNE IAȘI 

Editura MUZEELOR LITERARE 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  NNeeccuunnoossccuuttuull  MMiihhaaii  CCooddrreeaannuu,,  aauuttoorr::  VViioorreell  IIlliișșooii  

22  CCrreeaannggaa  pprriinn  CCrreeaannggăă,,  aauuttoorr::  RRaadduu  PPăărrppăăuuțțăă  

33  JJuurrnnaall,,  aauuttoorr::  IIaaccoobb  NNeeggrruuzzzzii  

44  AAmmiinnttiirrii  ffuuggaarree  ddeesspprree  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu,,  aauuttoorr::  MMiittee  KKrreemmnniittzz  

55  RRaadduu,,  aauuttoorr::  MMiittee  KKrreemmnniittzz  

66  PPrroozzăă,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

77  AAmmiinnttiirrii..  PPoovveeșșttii..  PPoovveessttiirrii,,  aauuttoorr::  IIoonn  CCrreeaannggăă  

88  PPooeezziiii,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

99  VViiaațțaa  lluuii  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  CCăălliinneessccuu  

1100  PPooeezziiii,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  TTooppîîrrcceeaannuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Citiți clasicii români în limbi străine. 

22  
Răsfoiți sau achiziționați revista „Dacia Literară”, într-un nou concept 

editorial, conectată la câmpul cultural contemporan. 

33  Găsiți cărți care valorifică patrimoniul culturii naționale. 

44  
Aflați despre evenimentele și proiectele Muzeului Național  

al Literaturii Române Iași. 

55  Cumpărați suveniruri literare. 

66  Vă întâlniți cu patronii muzeelor literare ieșene. 

77  
Aflați cum puteți deveni voluntari la Muzeul Național al Literaturii 

Române Iași. 
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NNEEMMIIRRAA    

PPUUBBLLIISSHHIINNGG  HHOOUUSSEE  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

NEMIRA, una dintre primele edituri particulare din România, se află de 

aproape un sfert de secol în topul preferințelor cititorilor, prin prestigiul autori-

lor şi rafinamentul cărților. Inițial asociată cu literatura science-fiction, Nemira 

s-a afirmat ulterior cu nenumărate colecții, printre care „Babel”, „Totem”, „Na-

utilus SF”, „Suspans”, „Bonton”, „Yorick”, „Bizantyvm”, „Biblioteca de Politi-

că”, „Biblioteca de Istorie”, „Biblioteca de Psihologie” etc. Atragerea unor autori 

de prestigiu, publicarea scrierilor unor nume mari în literatura universală, 

închegarea unui corp redacțional de elită şi consecvență în urmărirea unui 

program editorial elevat au dus la realizarea unor cărți de înaltă ținută intelec-

tuală şi de o reală frumusețe grafică: romane science-fiction, suspans, lucrări de 

eseistică şi filosofie, literatură universală, istorie, politică, religie, dicționare, 

cărți practice, cărți pentru copii etc. 

  

DDiirreeccttoorr:: Ana-Maria NICOLAU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Iani Buzoiani nr. 14, 

sector 1, Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 201 79 64  

FFaaxx::  + 40 21 222 16 56 

EE--mmaaiill::  office@nemira.ro  

WWeebb::  www.nemira.ro 

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
  

editare de carte 
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NEMIRA PUBLISHING HOUSE 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  111111  cceellee  mmaaii  ffrruummooaassee  ppooeezziiii  ddee  ddrraaggoossttee  ddiinn  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă,,    

ccoooorrddoonnaattoorrii::  MMaarriiuuss  CChhiivvuu  șșii  RRaadduu  VVaannccuu  

22  SSccuullppttâânndd  îînn  ttiimmpp,,  jjuurrnnaall  ddee  ccrreeaațțiiee::  AAnnddrreeii  TTaarrkkoovvsskkii  

33  111111  cceellee  mmaaii  ffrruummooaassee  ppooeezziiii  aallee  ggeenneerraațțiieeii  ’’8800  

44  CCaavvaalleerruull  cceelloorr  șșaappttee  rreeggaattee,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  RR..  RR..  MMaarrttiinn  

55  RReeggiinnaa  rrooșșiiee,,  aauuttoorr::  VViiccttoorriiaa  AAvveeyyaarrdd  

66  CCăăllăăttooaarreeaa  ––  SSeerriiaa  „„OOuuttllaannddeerr””,,  aauuttoorr::  DDiiaannaa  GGaabbaallddoonn  

77  UUllttiimmaa  ddoorriinnțțăă  ––  SSeerriiaa  „„WWiittcchheerr””,,  aauuttoorr::  AAnnddrrjjeezz  SSaappkkoowwsskkii  

88  SSffâârrșșiittuull  ccooppiillăărriieeii,,  aauuttoorr::  AArrtthhuurr  CC..  CCllaarrkkee  

99  FFiiddeelliittăățții,,  aauuttoorr::  DDiiaannee  BBrraasssseeuurr  

1100  MMiinneerraall,,  aauuttoorr::  DDăănnuuțț  UUnngguurreeaannuu  șșii  MMaarriiaann  TTrruuțțăă  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Pachete de cărți reduse la jumătate 

22  Peste 80 de cărți cu preț fix 9,99 lei 

33  Noutățile Nemira la prețuri reduse special pentru târg 

44  Integrala Sven Hassel și Rodica Ojog Brașoveanu 

55  
Cărți din toate colecțiile Nemira: Ficțiune, Non-Ficțiune, SF, Fantasy, 

Young Adult etc. 

66  Autori de bestseller de la Nemira: George R. R. Martin etc. 

77  
Cele mai populare filme ale momentului sunt ecranizate după Seriile 

Nemira: „Urzeala Tronurilor”, „Outlander”, „Jocurile Foamei” 
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EEddiittuurraa    

NNIICCUULLEESSCCUU  
&&  OOXXFFOORRDD  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  PPRREESSSS  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Grupul Editorial NICULESCU a devenit, în cei peste douăzeci de 

ani de activitate, una dintre companiile private cu rezonanță în do-

meniul editorial românesc, fiind cunoscut în domenii precum: auxilia-

re şcolare, dicționare, beletristică, economie, enciclopedii, informare, 

utilitare, cărți pentru copii, limbi străine ș.a.  

 

  

DDiirreeccttoorr:: Cristian NICULESCU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bd. Regiei nr. 6D,  

Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 321 97 82  

FFaaxx::  + 40 21 312 97 83  

EE--mmaaiill::  editura@niculescu.ro  

WWeebb::  www.niculescu.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura NICULESCU &  

OXFORD UNIVERSITY PRESS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  GGhhiidd  ddee  pprreeggăăttiirree  LLiimmbbaa  şşii  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă,,  EEvvaalluuaarreeaa  NNaaţţiioonnaallăă,,    

ccllaassaa  aa  VVIIIIII--aa,,  aauuttoorrii::  IIoonn  PPooppaa  șșii  MMaarriinneellaa  PPooppaa  

22  555555  ddee  tteessttee  ddee  iinntteelliiggeennţţăă  ppeennttrruu  ccooppiiii,,  aauuttoorrii::  JJüürrggeenn  BBrrüücckk,,  HHaarraalldd  HHaavvaass  

33  MMiinniiddiiccţţiioonnaarr  vviizzuuaall  eenngglleezz  ––  rroommâânn  //  ffrraanncceezz  ––  rroommâânn  //  ggeerrmmaann  ––  rroommâânn  

44  MMaammăă  ffăărrăă  ggrriijjii..  SSccaappăă  ddee  tteelleeffoonn,,  lliissttee,,  pprroobblleemmee……  AAlleeggee  ddooaarr  ccee--ii  iimmppoorrttaanntt!!,,  

aauuttoorr::  RRaacchheell  MMaaccyy  SSttaaffffoorrdd  

55  CCoorrppuull  uummaann..  OO  ffaabbrriiccăă??,,  aauuttoorr::  DDaann  GGrreeeenn  

66  PPoovveesstteeaa  lluuii  CCoossmmiinn  ccaarree  aa  pplleeccaatt  ddee  aaccaassăă  ssăă  ccuunnooaassccăă  vviiaaţţaa,,    

aauuttoorr::  KKaarriinn  GGüünnddiisscchh  

77  PPrriimmeellee  mmeellee  11000000  ddee  ccuuvviinnttee  îînn  lliimmbbaa  ffrraanncceezzăă,,    

aauuttoorrii::  HHeeaatthheerr  AAmmeerryy,,  MMaaiirrii  MMaacckkiinnnnoonn  

88  PPrriimmeellee  mmeellee  11000000  ddee  ccuuvviinnttee  îînn  lliimmbbaa  eenngglleezzăă,,    

aauuttoorrii::  HHeeaatthheerr  AAmmeerryy,,  MMaaiirrii  MMaacckkiinnnnoonn  

99  PPrriimmeellee  mmeellee  11000000  ddee  ccuuvviinnttee  îînn  lliimmbbaa  ggeerrmmaannăă,,    

aauuttoorrii::  HHeeaatthheerr  AAmmeerryy,,  MMaaiirrii  MMaacckkiinnnnoonn  

1100  LLiimmbbaa  eenngglleezzăă  ––  pprriimmeellee  ccuuvviinnttee  ––  ccaarrttee  ddee  ccoolloorraatt,,    

aauuttoorrii::  HHeeaatthheerr  AAmmeerryy,,  BBeettttyy  RRoo  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Noutăți editoriale  

22  Reduceri speciale 

33  Pachete promoționale  

44  Bestseller-uri internaționale 

55  Reprezentanți Oxford University Press în România 

66  Domenii editoriale extrem de atractive publicului 

77  Tombolă la standul editurii, pentru cumpărători 
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EEddiittuurraa    

NNOOMMIINNAA  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Grupul Editorial NOMINA a apărut în anul 2005. Încă de la înce-

put ne-am concentrat efortul pentru dezvoltarea unor colecții de auxili-

are școlare, carte pentru copii, dar și pentru stimularea competiției atât 

la nivelul profesorilor, cât și al elevilor. Și anul acesta, Editura NOMI-

NA premiază elevii cu rezultate deosebite la concursurile școlare.  

 

  

DDiirreeccttoorr:: Bogdan VÎLCEANU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Calea Craiovei, bl. 22, 

sc. G, ap. 9, Piteşti, jud. Argeş,  

România  

TTeell..::  + 40 348 439 417  

FFaaxx::  + 40 348 439 416  

EE--mmaaiill::  redactie.nomina@gmail.com  

WWeebb::  www.edituranomina.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura NOMINA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  GGrraammaattiiccaa  LLiimmbbiiii  GGeerrmmaannee  

22  GGrraammaattiiccaa  LLiimmbbiiii  EEnngglleezzee  

33  RReennccoonnttrreess  ––  ccaahhiieerr  dd’’eexxeerrcciicceess,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  LLaarriissaa  GGoojjnneettee  

44  ȘȘaahhuull  ppeennttrruu  îînncceeppăăttoorrii,,  aauuttoorrii::  AAnnddrraaddaa  CCiiootteeaannuu,,  AAddrriiaann  SSttaannccaa  

55  11..000011  iiddeeii  ppeennttrruu  aa  lluuppttaa  ccuu  pplliiccttiissuull,,  aauuttoorr::  AAllmmuutthh  BBaarrttll  

66  AAvveennttuurraa  GGăărrggăărriițțeeii  SSuuzzeettttee,,  aauuttoorr::  QQuueennttiinn  GGrréébbaann  

77  EExxppeerriimmeennttee  ppeennttrruu  ccooppiiii  

88  CCaallccuullaattoorruull  ppeennttrruu  ppiiccii  

99  AAbbeecceeddaarruull  ppeennttrruu  ppiiccii  

1100  MMaatteemmaattiiccaa  șșii  eexxpplloorraarreeaa  mmeeddiiuulluuii  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Pentru că iubim discount-urile mai mult decât o fac alții. 

22  Pentru că ne interesează spiritul critic al clienților. 

33  
Pentru că suntem mult mai prezenți decât alții  

(cu titluri noi și prețuri vechi!), dar și mai zâmbăreți la fiecare târg. 

44  Pentru că ne gândim la cei mai mici cititori și le oferim... bomboane. 

55  
Pentru că ochelarii din siglă ne fac mai atenți la detalii,  

iar detaliile fac diferența. 

66  
Pentru că avem un singur scop: să sprijinim educația...  

pe un pachet de cărți! 

77  
Pentru că noi nu suntem mai altfel decât voi,  

iubim cărțile vândute și clienții mulțumiți. 
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LLiibbrrăărriiaa  OOKKIIAANN  ––  

PPEEAARRSSOONN  

PPRREEMMSS  LLIIBBRREEXXIIMM  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Distribuitor de carte cu peste 18 ani de experiență și reprezentant 

oficial în România al Editurii PEARSON EDUCATION din 1994, Li-

brăria OKIAN oferă astăzi peste 800.000 de titluri în limba engleză și 

română, adăugând, de-a lungul timpului, în oferta sa cărți audio și 

electronice, jocuri pentru adulți și copii, accesorii și cadouri. 

 

  

AAddmmiinniissttrraattoorr:: Tudor BENGA  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Harmanului nr. FN, 

loc. Bod, Braşov, România  

TTeell..::  + 40 268 283 284 

+ 40 268 547 365 

+ 40 268 547 366 

EE--mmaaiill::  pearson@okian.ro  

WWeebb::  www.okian.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
comerț 
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OKIAN – PEARSON 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPeeaarrssoonn  --  CCAAEE  GGoolldd  PPlluuss  CCoouurrsseebbooookk,,  CCDD  RROOMM  PPaacckk,,    

aauuttoorrii::  NNiicckk  KKeennnnyy  ,,  JJaacckkyy  NNeewwbbrrooookk  

22  PPeeaarrssoonn  --  GGooiinngg  ffoorr  GGoolldd  UUppppeerr  IInntteerrmmeeddiiaattee  CCoouurrsseebbooookk,,    

aauuttoorr::  RRiicchhaarrdd  AAcckkllaamm  ,,  AArraammiinnttaa  CCrraaccee  

33  PPeeaarrssoonn  --  NNeeww  OOppppoorrttuunniittiieess  IInntteerrmmeeddiiaattee  SSttuuddeenntt''ss  BBooookk,,    

aauuttoorr::  MM..  HHaarrrriiss  eett  aall..  

44  CCoorrppoorraattee  FFiinnaannccee,,  PPlluuss  MMyy  FFiinnaanncceeLLaabb  wwiitthh  PPeeaarrssoonn  EEtteexxtt,,    

aauuttoorrii::  JJoonnaatthhaann  BBeerrkk,,  PPeetteerr  DDeeMMaarrzzoo  

55  FFuunnddaammeennttaallss  ooff  MMaannaaggeemmeenntt,,  PPlluuss  MMyyMMaannaaggeemmeennttLLaabb  wwiitthh  PPeeaarrssoonn  

EEtteexxtt,,  aauuttoorr::  MMaarryy  CCoouulltteerr,,  DDaavviidd  AA..  DDee  CCeennzzoo,,  SStteepphheenn  RRoobbbbiinnss  

66  PPeeaarrssoonn  BBaaccccaallaauurreeaattee::EEnngglliisshh  AA::  LLiitteerraattuurree  ffoorr  tthhee  IIBB  DDiipplloommaa,,    

aauuttoorr::  JJaann  AAddkkiinnss;;  CCoonnrraadd  HHuugghheess  

77  CCaarreeeerr  IInnffoorrmmaattiioonn,,  CCaarreeeerr  CCoouunnsseelliinngg,,  aanndd  CCaarreeeerr  DDeevveellooppmmeenntt::  

PPeeaarrssoonn  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEddiittiioonn,,  aauuttoorr::  DDuuaannee  BBrroowwnn  

88  SSuussttaaiinnaabbllee  MMaarrkkeettiinngg::  PPeeaarrssoonn  NNeeww  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEddiittiioonn,,    

aauuttoorr::  DDiiaannee  MMaarrttiinn;;  JJoohhnn  SScchhoouutteenn  

99  PPeeaarrssoonn  BBaaccccaallaauurreeaattee  HHiissttoorryy  CCoolldd  WWaarr  PPrriinntt  aanndd  EEbbooookk  BBuunnddllee,,    

aauuttoorrii::  KKeeeellyy  RRooggeerrss;;  JJoo  TThhoommaass  

1100  PPeeaarrssoonn''ss  CCaannaall  CCoommppaanniioonn  ::  EEaasstt  MMiiddllaannddss,,  aauuttoorr::  MMiicchhaaeell  PPeeaarrssoonn  
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EEddiittuurraa    

OORRIIZZOONNTTUURRII  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura ORIZONTURI, înființată în anul 1991, a reuşit să se im-

pună în peisajul culturii române, într-o scurtă perioadă de timp, prin 

publicarea unor autori de renume, clasici şi contemporani, din peste 

20 de țări ale lumii, deschizând astfel noi orizonturi de cunoaştere 

pentru cititorul român. Colecțiile sale: „Cultură generală”, „Mari per-

sonalități ale istoriei”, „Titani ai literaturii universale”, „Biografii ce-

lebre”, „Laureați ai Premiului NOBEL pentru literatură”, „Romanti-

ca”, „Thriller”, „Bestseller”, „Carte social-politică” şi altele s-au bucu-

rat de un deosebit succes pe piața de carte din România. În prezent, 

prioritatea editurii o constituie diversificarea tematică şi publicarea 

celor mai valoroase noutăți editoriale din marile culturi ale lumii. 

  

DDiirreeccttoorr  ggeenneerraall:: Ioan ENESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Libertății nr. 4, bl. 117, 

et. 7, ap. 20, București  

TTeell..::  + 40 744 531 333  

FFaaxx::  + 40 21 317 76 78  

EE--mmaaiill::  orizonturi@editura-orizonturi.ro 

WWeebb::  www.editura-orizonturi.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare carte 
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Editura ORIZONTURI 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  SSeerrvviicciiiillee  sseeccrreettee,,  aauuttoorr::  JJeeaann  DDeeuuvvee  

22  UUllttiimmaa  zzii  ddiinn  vviiaațțaa  lluuii  HHiittlleerr,,  aauuttoorrii::  JJoonnaatthhaann  MMaayyoo  șșii  EEmmmmaa  CCrraaiiggiiee  

33  AAggeennddaa  FFaarrmmaacceeuuttiiccăă,,  aauuttoorr::  TTeeooddoorraa  CCoosstteeaa  

44  AAggeennddaa  ssuupplliimmeenntteelloorr  aalliimmeennttaarree,,  aauuttoorr::  CCrriissttiinnaa  MMuunntteeaann  

55  PPoovveessttee  ddee  ddrraaggoossttee,,  aauuttoorr::  FFlloorreennccee  LL..  BBeerrccllaayy  

66  CCuumm  ssăă  îîmmbbuunnăăttăățțiimm  ddiisscciipplliinnaa  ccooppiiiilloorr  llaa  șșccooaallăă,,  aauuttoorr::  RRoossss  WW..  GGrreeeennee  

77  OOrrggoolliiiillee  KKrreemmlliinnuulluuii,,  HHééllèènnee  CCaarrrrèèrree  DD’’EEnnccaauussssee  

88  JJuurrnnaalluull  mmeeuu  hhaaiiooss  ((vvoolluummeellee  33  ––  1133)),,  aauuttoorr::  JJiimm  BBeennddoonn  

99  CCăăuuttâânndd  iiuubbiirreeaa,,  aauuttoorr::  CCoorriinnaa  CChhiirriiaacc  

1100  ZZooddiiaaccuull  CChhiinneezzeesscc  22001166  ––  22001177,,  aauuttoorr::  NNeeiill  SSoommeerrvviillllee  

  

66  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Noutăți editoriale 

22  Pentru varietatea tematică 

33  Prețuri accesibile (reduceri 20 – 60 %) pentru toate colecțiile 

44  Pentru că puteți primi informații asupra producției noastre editoriale 

55  
Puteți propune dumneavoastră editarea sau reeditarea unor titluri 

care nu se mai găsesc 

66  Autori atât clasici, cât și contemporani 
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EEddiittuurraa  

PPAARRAALLEELLAA  4455  
  

  
 

 

 

 

  

  

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

O editură cu un profil enciclopedic, o editură pentru toţi! 

Editura PARALELA 45 a fost fondată în noiembrie 1994 de Călin 

Vlasie. În primii ani interesul editorial s-a îndreptat spre cartea didac-

tică și literatura română contemporană. Începând cu anul 2000 pro-

ducția editorială s-a diversificat continuu astfel încât, în prezent, edi-

tura publică literatură română și străină, științe socio-umane, filosofie, 

istorie, religie, drept, economie, cărți științifice, cărți de artă, cărți 

practice, literatură pentru copii și adolescenți, cursuri universitare, 

cărți de metodică, auxiliare și manuale școlare. În prezent, Editura 

PARALELA 45 dezvoltă peste 65 de colecții și 6 serii care acoperă mai 

mult de 90 de domenii editoriale.  

Site-uri proprii: www.edituraparalela45.ro, 

www.concursurilecomper.ro, www.timtim-timy.ro, www.Qvis.ro, 

www.Qedu.ro 

  

DDiirreeccttoorr:: Călin VLASIE 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Frații Goleşti nr. 130, 

Piteşti, Argeş, România 

TTeell..//FFaaxx::  + 40 248 214 533  

EE--mmaaiill::  office@edituraparalela45.ro  

WWeebb::  www.edituraparalela45.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură 

http://www.edituraparalela45.ro/
http://www.concursurilecomper.ro/
http://www.timtim-timy.ro/
http://www.qvis.ro/
http://www.qedu.ro/
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Editura PARALELA 45 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  IIssttoorriiaa  lliitteerraattuurriiii  rroommâânnee  ppee  îînnțțeelleessuull  cceelloorr  ccaarree  cciitteesscc,,    

aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  MMaannoolleessccuu  

22  RRuubbaaiiaattee,,  aauuttoorr::  OOmmaarr  KKhhaayyyyaamm  

33  SSeerriiaa  „„LLeeccttuurrăă  şşii  SSccrriieerree  CCrreeaattiivvăă””  

44  SSeerriiaa  „„PPoorrttaalluull  mmaaggiicc””,,  aauuttoorr::  MMaarryy  PPooppee  OOssbboorrnnee  

55  SSeerriiaa  „„PPoovveeșșttii  șșii  ppoovveessttiirrii  bbiilliinnggvvee  ((BBuuffnniițțaa))””  

66  CCăărrțțiillee  ccuu  AAppoollooddoorr,,  aauuttoorr::  GGeelllluu  NNaauumm  

77  CCuumm  ssăă  ttrrăăiimm  115500  ddee  aannii,,  aauuttoorr::  MMiikkhhaaiill  TToommbbaakk  

88  SSăă  ttrrăăiimm  ssăănnăăttooss  ffăărrăă  ttooxxiinnee..  GGhhiidd  ffuunnddaammeennttaall..  aalliimmeennttee  șșii  ppllaannttee    

nnaattuurraallee  ppeennttrruu  rreeggeenneerraarreeaa  cceelluullaarrăă  ccoommpplleettăă,,  aauuttoorr::  RRoobbeerrtt  MMoorrssee  

99  SSppăăllaarreeaa  ccrreeiieerruulluuii..  ȘȘttiiiinnțțaa  mmaanniippuullăărriiii,,  aauuttoorr::  KKaatthhlleeeenn  TTaayylloorr  

1100  CCoonnttrroolluull  mmiinnțțiiii..  SSttrrăăvveecchheeaa  aarrttăă  aa  rrăăzzbbooiiuulluuii  ppssiihhoollooggiicc,,    

aauuttoorr::  HHaahhaa  LLuunngg  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Titluri noi, unice și variate din diverse domenii editoriale 

22  Prețuri atractive 

33  
Oferim auxiliare didactice diversificate, complexe, elaborate conform 

programelor în vigoare. 

44  
Avem cărți fundamentale pentru cultură și titluri apreciate din seria 

de lectură și scriere creativă. 

55  Avem cărți interesante și folositoare pentru dezvoltarea personală. 

66  
Avem o colecție impresionantă de literatură bilingvă utilă copiilor  

(și nu numai) care doresc să învețe o limbă străină prin lectura  

unor povești, basme și povestiri celebre. 

77  
Avem peste 500 de titluri de carte din peste 65 de serii și colecții, cu-

prinzând mai mult de 90 de domenii editoriale. 

http://www.edituraparalela45.ro/autor/manolescu-nicolae
http://www.edituraparalela45.ro/autor/khayyam-omar
http://www.edituraparalela45.ro/autor/tombak-mikhail
http://www.edituraparalela45.ro/autor/morse-robert
http://www.edituraparalela45.ro/autor/taylor-kathleen
http://www.edituraparalela45.ro/autor/lung-haha
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EEddiittuurraa  

PPOOLLIIRROOMM  
 

 

 

 

 

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
Înființată în 1995, la Iaşi, Polirom este o societate 

pe acțiuni, cu capital privat. Aproximativ 6.000 de titluri 

publicate. Peste 13 milioane de volume tipărite. Polirom 

este una dintre editurile generaliste de prim rang din 

România, editând titluri din 45 de domenii: literatură 

română şi universală, thriller, literatură polițistă, sus-

pans, document, eseu, economie, istorie, filosofie, psihologie, psihanaliză, religie şi spiritualitate, ştiințe, ştiințe 

politice, ştiințe umaniste, drept, politice şi societate, artă, cinema, dicționare, limbi şi enciclopedii, ezoterism şi 

paranormal, informatică şi Internet, carte şcolară, sănătate şi dietetică, medicină, sport, bucătărie, natură, animale, 

grădinărit, turism, reviste etc. Titlurile editate de Polirom apar în peste 60 de serii şi colecții corespunzătoare dome-

niilor editoriale amintite mai sus. Câteva dintre colecțiile noastre: „Plural”, „Biblioteca Ioan Petru Culianu”, 

„Historia”, „Biblioteca Polirom”, „Biblioteca medievală”, „Collegium”, „Ego. Proză”, „Tradiția creștină”, „Hexagon” 

etc. În portofoliul Editurii Polirom intră titluri semnate atât de autori români, cât şi străini. Mulți dintre autorii 

români publicați de Polirom sunt deja traduşi în străinătate: Gabriela Adameşteanu, Norman Manea, Dan Lungu, 

Filip Florian, Lucian Dan Teodorovici, Radu Aldulescu, Florin Lăzărescu, Florina Ilis, Matei Vişniec, Vasile Ernu, 

Simona Popescu, Dora Pavel, Bogdan Suceavă, Doina Ruşti, Varujan Vosganian etc. Mai multe detalii pe 

http://www.romanianwriters.ro/. De asemenea, în colecția „Biblioteca Polirom”, cel mai puternic proiect editorial 

autohton dedicat traducerilor, au apărut până în prezent peste 1.000 de titluri semnate de autori celebri, traduşi în 

întreaga lume: Vladimir Nabokov, Ernest Hemingway, Doris Lessing, John Fowles, Salman Rushdie, José Saramago, 

J.D. Salinger, Henry Miller, Michel Houellebecq, Günter Grass etc. Polirom publică numeroase reviste: Revista de 

psihologie socială - Buletinul Laboratorului „Psihologia Câmpului Social”, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaşi; Revista de psihologie organizațională în colaborare cu Centrul de Psihologie Aplicată, Universitatea 

Bucureşti; Revista de Asistență Socială, în colaborare cu Universitatea Bucureşti; International Review of Social Research, 

în colaborare cu Universitatea Bucureşti; Revista de Istorie Socială, în colaborare cu Institutul Roman de Studii Strate-

gice; Chora. Revista de studii antice şi medievale: filosofie, teologie, ştiințe; în colaborare cu Groupe de Recherches 

Médievales al Centre National de la Recherche Scientifique (Paris), Centrul de Studii Antice şi Medievale al Univer-

sității din Cluj-Napoca. De asemenea, Polirom editează Suplimentul de cultură, primul magazin cultural din România, 

în colaborare cu Ziarul de Iaşi. 

  

DDiirreeccttoorr::  Silviu LUPESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Carol I nr. 4, et. 4, 

Iaşi, România  

TTeell..//FFaaxx::+ 40 232 214 100  

EE--mmaaiill::  office@polirom.ro  

WWeebb::  www.polirom.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 

http://www.polirom.ro/catalog/colectii/biblioteca-ioan-petru-culianu/pagina_01_titlu_ASC.html
http://www.polirom.ro/catalog/colectii/historia/pagina_01_titlu_ASC.html
http://www.polirom.ro/colectii.cgi?action=colectii&class=details&name=biblioteca
http://www.romanianwriters.ro/
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Editura POLIROM 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  OO  nnoouuăă  ssppeerraannțțăă,,  aauuttoorr::  AAnnnnaa  BBrrâânnccoovveeaannuu  ddee  NNooaaiilllleess  

22  CCaa  ssăă  nnuu  ttee  ppiieerrzzii  îînn  ccaarrttiieerr,,  aauuttoorr::  PPaattrriicckk  MMooddiiaannoo  

33  IInnssuulleellee  lluuii  TThhoommaass  HHuuddssoonn,,  aauuttoorr::  EErrnneesstt  HHeemmiinnggwwaayy  

44  FFrriiccaa..  SSccrriissooaarree  ddee  llaa  oo  nneeccuunnoossccuuttăă,,  aauuttoorr::  SStteeffaann  ZZwweeiigg  

55  DDuurreerree,,  aauuttoorr::  ZZeerruuyyaa  SShhaalleevv  

66  UUnn  eerroouu  aall  ttiimmppuulluuii  nnoossttrruu,,  aauuttoorr::  MM..  II..  LLeerrmmoonnttoovv  

77  ÎÎnnttooaarrcceerreeaa  îînn  TTiibbeett,,  aauuttoorr::  HHeeiinnrriicchh  HHaarrrreerr  

88  CCaappccaannaa  DDaaeesshh..  SSttaattuull  iissllaammiicc  ssaauu  îînnttooaarrcceerreeaa  IIssttoorriieeii,,    

aauuttoorr::  PPiieerrrree--JJeeaann  LLuuiizzaarrdd  

99  SSiinngguurr  ppee  oo  iinnssuullăă  ppuussttiiee,,  aauuttoorr::  EEdd  SSttaaffffoorrdd  

1100  CCuumm  aamm  ddeevveenniitt  AAuuddrreeyy  HHeeppbbuurrnn,,  aauuttoorr::  MMiittcchheellll  KKrriieeggmmaannnn  
  

CCÂÂTTEEVVAA  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  650 de titluri  

22  Reduceri cuprinse între 25 și 30 % 

33  O ofertă de carte diversificată – titluri din 45 de domenii editoriale 

44  
Peste 400 de noutăți în cele mai iubite colecții de pe piața de carte 

autohtonă: „Historia”, „Biblioteca Polirom”, „Biblioteca Memoria”, 

„Top 10+”, „Hexagon” etc. 

55  Cele mai așteptate traduceri din literatura universală 

66  
Insulele lui Thomas Hudson, autor Ernest Hemingway, marele roman 

(postum) al mării, din care s-a desprins povestirea Bătrânul și marea 
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PPRREESSAA  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRĂĂ  

CCLLUUJJEEAANNĂĂ  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, fondată în anul 1993, are ca prin-

cipal obiect de activitate editarea de cărți şi periodice ale Universității Babeş-

Bolyai, realizarea de alte lucrări specifice în beneficiul Universității. Încă de la 

început, Presa Universitară Clujeană a fost orientată către cadrele didactice, 

către comunitatea studenților şi a oamenilor de ştiință care asigură, prin acti-

vitatea lor, renumele cercetării academice în țară şi în lume. În prezent, Presa 

Universitară Clujeană editează lucrări atât în format clasic cât și electronic 

(www.editura.ubbcluj.ro/ebooks). 

  

DDiirreeccttoorr:: Codruța SĂCELEAN  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. B. P. Hasdeu nr. 51, 

Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  

TTeell..::  + 40 264 597 401  

EE--mmaaiill::  editura@editura.ubbcluj.ro  

WWeebb::  www.editura.ubbcluj.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de cărți și  

reviste de specialitate 

 

http://www.editura.ubbcluj.ro/www/ro/ebooks/about.php
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PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  PPrriinncciippiiii  aallee  PPrroocceesseelloorr  ddee  MMăăssuurraarree  ccuu  SSeennzzoorrii,,    

aauuttoorr::  DDaann  SSoorriinn  AAnngghheell  

22  
IInntteerrnnaall  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  HHRR  MMaannaaggeemmeenntt  TTrraaiinniinngg::    

NNeeggoottiiaattiinngg  TTeecchhnniiqquueess,,  HHuummaann  RReessoouurrcceess  MMaannaaggeemmeenntt    

aanndd  CCoonnfflliicctt  MMaannaaggeemmeenntt,,  aauuttoorr::  KKááddáárr  MMaaggoorr  

33  
AAnnuuaarruull  CCoolleeggiiuulluuii  SSttuuddeennţţeesscc  ddee  PPeerrffoorrmmaannţţăă  AAccaaddeemmiiccăă  22001144--22001155,,  

aauuttoorr::  IIlliiee  RRaadd  

44  SSttrruuccttuurrii  nnaarraattiivvee  îînn  ffiillmm..  MMaannuuaall  ppeennttrruu  ddiisscciipplliinneellee  sscceennaarriissttiiccăă::  

ssccrriieerree  ddrraammaattuurrggiiccăă  sscceennaarriissttiiccăă::  tteelleeppllaayy,,  aauuttoorr::  DDeelliiaa  EEnnyyeeddii  

55  MMeettooddee  șșii  tteehhnniiccii  ddee  ddeezzvvoollttaarree  aa  ggâânnddiirriiii  ccrriittiiccee  ppeennttrruu  îînnvvăățțăămmâânnttuull  

pprriimmaarr  șșii  pprreeșșccoollaarr,,  aauuttoorr::  DDaann  PPăăttrroocc  
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PPRRIIOORR  MMEEDDIIAA  

GGRROOUUPP  
  

  
 

 

 

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
PRIOR MEDIA GROUP este de 

peste 12 ani distribuitor oficial de carte 

străină academică şi educațională pentru 

mai mult de 450 de edituri din lume şi 

importator oficial pentru Encyclopaedia 

Britannica, Encyclopaedia Universalis, 

Brockhaus Enzyklopaedia, Great Books, The 

Oxford English Dictionary, McGraw Hill 

Encyclopedia of Science and Technology, Encyclopedia of Mathematical Physics, precum şi al 

altor enciclopedii şi dicționare generale sau tematice. În domeniul cărții academice, 

Prior Media Group deține un important stoc de carte şi, de asemenea, furnizează servi-

ciul de import la comandă prin centrul său specializat. Printre colaboratori numărăm 

toate grupurile editoriale importante (Elsevier, Cambridge University Press, McGraw-

Hill, Springer Verlag, Blackwell Science, Oxford University Press, Taylor & Francis, 

CRC Press, John Wiley etc.). precum şi centrele de cercetare din întreaga lume. Echipa 

Prior Media Group se angajează să vă ofere cea mai convenabilă soluție pentru solicită-

rile Dvs. de carte străină şi să vă informeze permanent asupra noutăților editoriale din 

domeniile dvs. de interes.  

  

DDiirreeccttoorr:: Ion ARZOIU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Răspântiilor nr. 32,  

cod poştal 020548, sector 2,  

Bucureşti, România  

TTeell..:: + 40 21 210 89 08  

FFaaxx::  + 40 21 212 35 61  

EE--mmaaiill:: office@prior.com  

WWeebb::  www.prior.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
import și distribuție de carte  

de specialitate, editare carte  

în limba română, import  

materiale educaționale 
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PRIOR MEDIA GROUP 
  

11  CCoonnssuullttaannţţăă  şşii  mmaannaaggeemmeenntt..  SSoolluuţţiiii  ppeennttrruu  ccrriizzăă,,    

aauuttoorr::  PPeettrree  DDaattccuulleessccuu  

22  MMaannuuaall  ddee  lliimmbbaa  ggeerrmmaannăă  ppeennttrruu  îînncceeppăăttoorrii  --  aaddoolleesscceennţţii,,    

ccoooorrddoonnaattoorr::  SSiillvviiaa  FFlloorreeaa  

33  AAnnaattoommiiaa  lluuii  GGrraayy  ppeennttrruu  ssttuuddeennţţii,,  eeddiiţţiiee  rreevviizzuuiittăă  

44  AAttllaass  ddee  AAnnaattoommiiee,,  NNoommeennccllaattuurraa  llaattiinnăă  

55  CCoorrdduull  --  AAnnaattoommiiee,,  rreeppeerree  eemmbbrriioollooggiiccee  şşii  nnooţţiiuunnii  ddee  iinnffrraassttrruuccttuurrăă    

aa  mmiiooccaarrdduulluuii,,  aauuttoorr::  FFlloorriinn  MMiihhaaiill  FFiilliippooiiuu  

66  GGhhiidduull  MMeeddiiccuulluuii  rroommâânn  îînn  GGeerrmmaanniiaa,,  aauuttoorr::  CCrriissttiinnaa  SScchhuusstteerr  

77  EEnncciiccllooppeeddiiaa  UUnniivveerrssaalliiss  

88  RReevviisstteellee  „„DDeettaaiill””,,  „„TThhee  PPllaann””  șșii  „„AArrcchhiivvee””  
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EEddiittuurraa    

PPRRUUTT  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Înființată în 2003, Editura PRUT publică peste 70 de colecții de 

carte pentru copii şi adolescenți. Catalogul editurii cuprinde cărți 

ilustrate, poveşti, cărți-jucărie, cărți de colorat, cărți de activități pen-

tru preşcolari, atlase, enciclopedii, cărți din bibliografia şcolară, poe-

zie, proză, critică literară. Parte dintre acestea sunt realizate în copro-

ducție cu o serie de edituri bine cunoscute din Franța, Italia, Spania, 

Marea Britanie, Belgia, Germania, S.U.A. Este deschisă colaborării cu 

autori, traducători, ilustratori, editori din țară şi din străinătate. 

  

AAddmmiinniissttrraattoorr:: Valentina MÎINEA  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Câmpia Libertății  

nr. 42, bl. B2, sc. C, et. 1, ap. 87, 

cod poştal 030374, sector 3,  

Bucureşti, România 

TTeell..//FFaaxx:: + 40 21 324 74 45  

EE--mmaaiill: editura@prut.ro 

WWeebb::  www.prut.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte pentru copii 
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Editura PRUT 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  ÎÎnnvvaațțăă  ssăă  ffiiii  pprruuddeenntt  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  AAlliiccee  ȘȘoorriicciiccaa  

22  ÎÎnnvvaațțăă  bbuunneellee  mmaanniieerree  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  BBeennjjaammiinn  MMaaiimmuuțțeelluull  

33  ÎÎnnvvaațțăă  ssăă  ffiiii  ccuurraatt  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  MMaarrttiinneell  UUrrssuulleețțuull  

44  ÎÎnnvvaațțăă  ssăă  rreessppeeccțții  nnaattuurraa  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  MMaattiillddaa  VVăăccuuțțaa  

55  AAttllaassuull  lluummiiii  ppeennttrruu  cceeii  mmiiccii  

66  MMaarreeaa  ccaarrttee  aa  jjooccuurriilloorr  ppeennttrruu  îînnttrreeaaggaa  ffaammiilliiee  

77  PPrriimmaa  mmeeaa  ccaarrttee  ppiiaann  

88  SSeemmaaffoorruull  mmaaggiicc  

99  CCee  aanniimmaallee  ttrrăăiieesscc  llaa  ffeerrmmăă??  

1100  CCee  aanniimmaallee  ttrrăăiieesscc  îînn  AAffrriiccaa??  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Pentru a se bucura de o varietate de cărți pentru copii (de colorat,  

de activități, atlase, povești, cărți cu sunete etc.) 

22  Pentru a beneficia de reducerile oferite în cadrul târgului (30 % – 50 %) 

33  Pentru a achiziționa cărți cu un conținut deosebit, unic și calitativ 

44  
Pentru a primi un sfat bun în cazul în care cumpără o carte  

pentru a o oferi cadou și întâmpină dificultăți în selecție 

55  Pentru a beneficia de produse combinate: carte + jucărie = carte – jucărie 

66  
Pentru a achiziționa cărți realizate în coproducție cu o serie de edituri 

binecunoscute din Franța, Italia, Spania, Marea Britanie, USA, Belgia, 

Germania etc. 

77  
Pentru a achiziționa cărți ale Editurii PRUT International din Republica 

Moldova (Editura PRUT reprezintă, cu drept de exclusivitate,  

Editura PRUT INTERNATIONAL din Republica Moldova) 



 
 

138 

GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall    

RRAAOO  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura RAO, devenită între timp Grupul Editorial RAO, a fost 

fondată în anul 1993, fiind de la început orientată spre publicarea de 

traduceri. Conceptele-cheie după care ne orientăm activitatea editori-

ală sunt competența şi seriozitatea în alegerea unor titluri cât mai 

diverse, coerența în susținerea unui program editorial ambițios care 

să vizeze un public-țintă foarte variat şi respectarea unor standarde 

de calitate ridicate. Aceste principii – care definesc profesionalismul – 

au fost respectate de-a lungul celor 23 de ani de existență, ceea ce 

explică de ce suntem o editură foarte bine cotată pe piața românească 

de carte. RAO publică, deopotrivă, ficțiune şi nonficțiune, în serii de 

autor sau în serii tematice, enciclopedii, atât pentru adulți, cât şi pen-

tru copii şi tineri.  

  

DDiirreeccttoorr:: Ovidiu ENCULESCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Bârgăului nr. 9 – 11, 

sector 1, Bucureşti, România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 224 12 31  

EE--mmaaiill::  office@rao.ro  

WWeebb::  www.raobooks.com 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Grupul Editorial RAO 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  BBiibblliiaa  ppiieerrdduuttăă,,  aauuttoorr::  IIggoorr  BBeerrgglleerr  

22  DDeecciizziiii  ddiiffiicciillee,,  aauuttoorr::  HHiillllaarryy  RRooddhhaamm  CClliinnttoonn  

33  DDaanneezzaa,,  aauuttoorr::  DDaavviidd  EEbbeerrsshhooffff  

44  MMuunntteellee  ffaammiilliieeii  GGrraayy,,  aauuttoorr::  JJoohhnn  GGrriisshhaamm  

55  CClluubbuull  cclleeppssiiddrreelloorr..  VVrreemmeeaa  ssuuffrraaggeetteelloorr,,  aauuttoorr::  LLuuccyy  RRiibbcchheesstteerr  

66  PPooiirroott  şşii  ccuu  mmiinnee,,  aauuttoorr::  DDaavviidd  SSuucchheett  

77  FFrruummooaasseellee  cchhiinneezzooaaiiccee,,  aauuttoorr::  LLiissaa  SSeeee  

88  UUnn  aaddeevvăărr  ddeelliiccaatt,,  aauuttoorr::  JJoohhnn  LLee  CCaarrrréé  

99  DDaarriinngghhaamm  HHaallll..  MMooşştteenniirreeaa,,  aauuttoorr::  KKaatthhrryynn  TTaayylloorr  

1100  MMaaeessttrruull  ddee  llaa  PPrraaddoo,,  aauuttoorr::  JJaavviieerr  SSiieerrrraa  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Suntem o editură de prestigiu pe piața românească de carte. 

22  Publicăm pentru întreaga familie, de la 2 la 82 de ani. 

33  Propunem cititorilor titluri diverse şi de actualitate. 

44  Edităm cărți la înalte standarde de calitate, inclusiv grafice şi tipografice. 

55  Suntem o echipă de profesionişti. 

66  La standul nostru găseşti Bestsellerul Biblia pierdută de Igor Bergler. 

77  Oferim reduceri şi prețuri speciale. 
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EEddiittuurraa    

RRAATTIIOO  EETT  RREEVVEELLAATTIIOO  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

RATIO ET REVELATIO – numele pe care ni l-am ales, rațiune și 

revelație, acoperă un proiect editorial ambițios, acela de a aduce publi-

cului românesc texte de filosofie, teologie și istoria religiei, dar și carte 

științifică, beletristică, istorie și carte pentru copii. Principiul pe care 

ne clădim identitatea editorială este acela al respectului concret pen-

tru toți factorii implicați în producția și consumul de carte, de la au-

tor, redactor, traducător până la cititor, cât și al calității volumelor 

publicate, în ceea ce privește conținutul și forma lor fizică. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Otniel-Laurean VEREŞ  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Sofiei nr. 3, cod poştal 

410183, Oradea, jud.  BBiihhoorr,,  RRoommâânniiaa  

TTeell..::  + 40 724 183 822  

EE--mmaaiill::  office@ratioetrevelatio.com  

WWeebb::  www.ratioetrevelation.com 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare, publicare 
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Editura RATIO ET REVELATIO 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  ŞŞttiiiinnţţăă,,  rreelliiggiiee  şşii  nnaattuurraalliissmm..  UUnnddee  rreezziiddăă  ddee  ffaapptt  ccoonnfflliiccttuull,,    

aauuttoorr::  AAllvviinn  PPllaannttiinnggaa  

22  DDoossttooiieevvsskkii  vvăăzzuutt  ddee  ccoonntteemmppoorraanniiii  ssăăii  

33  DDeesspprree  îînnllăănnțțuuiirrii  îînn  ggeenneerraall..  PPaanneeggiirriicc  ppeennttrruu  FFiilliipp..  EEdduuccaarreeaa  pprriinncciippee--

lluuii  ccrreeșșttiinn,,  aauuttoorrii::  GGiioorrddaannoo  BBrruunnoo,,  DDeessiiddeerriiuuss  EErraassmmuuss  

44  IIeezzuuiitt..  NNuu  ccîîiinneellee  ccoommuunniișșttiilloorr!!  SSuurrîîssuull  nneeddeețțiinnuuttuulluuii,,    

aauuttoorr::  MMiihhaaii  GGooddóó  

55  VVrreemmeeaa  nneeddeessppăărrțțiirriiii..  PPooeemmee  aalleessee,,  aauuttoorr::  JJaann  TTwwaarrddoowwsskkii  

66  ÎÎnncceerrccaarree  aassuupprraa  ffiilloossooffiieeii  ttrraannsscceennddeennttaallee,,  aauuttoorr::  SSaalloommoonn  MMaaiimmoonn  

77  EEnneeiiddaa,,  aauuttoorr::  PPuubblliiuuss  VVeerrggiilliiuuss  MMaarroo  

88  CCaammeerraa  ddee  aallăăttuurrii,,  aauuttoorr::  PPaauull  GGoommaa  

99  MMeemmoorriiaalliissttiiccaa  ddeetteennțțiiiilloorr  ppoossttbbeelliiccee  rroommâânneeșșttii,,  aauuttoorr::  MMaarriiaa  HHuullbbeerr  

1100  GGrruupp  ccaannaall  ''7777..  PPaarraazziițțiiii  ssoocciiaallii  șșii  MMIIȘȘCCAARREEAA  GGOOMMAA  ppeennttrruu  ddrreeppttuu--

rriillee  oommuulluuii..  SSttuuddiiuu  ddee  ccaazz,,  aauuttoorr::  FFlloorriinn  BBăăllăănneessccuu  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Titluri excepționale atât calitativ, cât şi fizic 

22  Program editorial profesionist 

33  Cea mai bună nouă editură în 2013 

44  Echipă tânără şi motivată 

55  Respect pentru cititor 

66  Fără compromisuri în ceea ce priveşte calitatea titlurilor 

77  Niciun cititor nu regretă titlurile cumpărate 



 
 

142 

  

EEddiittuurraa    

RRĂĂZZEEȘȘUU  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura RĂZEȘU a fost înființată în anul 1993, destinată inițial 

cărții medicale. În decursul timpului, paleta domeniilor de activitate 

reflectate în volumele publicate s-a lărgit până la generalizare, abor-

dând atât lucrări autohtone, cât și din literatura universală. Editura și-a 

propus, încă de la început, o exigență particulară în selectarea titluri-

lor propuse spre editare, colectivul de analiză fiind deosebit de rigu-

ros, ceea ce a făcut ca numărul titlurilor să fie mai mic decât capacita-

tea editorială. În schimb, cartea publicată a fost de valoare și într-o 

ținută editorială și tipografică de tip bibliofil, mult apreciate de publi-

cul cititor. 

  

DDiirreeccttoorr:: Virgil RĂZEȘU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Piața Ștefan cel Mare nr. 2, 

Piatra Neamț, jud. Neamț  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 233 211 843 

MMoobbiill:: +40 722 551 826 

EE--mmaaiill::  vrazesu@gmail.com 

razesu.virgil@yahoo.com  

WWeebb::  www. 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
medicină, literatură, muzică, dicțio-

nare, volume omagiale, carte tehnică 

mailto:vrazesu@gmail.com
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Editura RĂZEȘU 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  TTrraannddaaffiirruull  aallbbaassttrruu,,  rroommaann,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

22  
CChhiirruurrggiiee  GGeenneerraallăă  ––  vvaaddeemmeeccuumm  ppeennttrruu  eexxaammeennee  şşii  ccoonnccuurrssuurrii,,    

eeddiițțiiaa  IIIIII--aa,,  ttrraattaatt  mmeeddiiccaall,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

33  VViieeţţii  ppaarraalleellee,,  rroommaann,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

44  UUmmbbrraa  nnooaassttrrăă  cceeaa  ddee  ttooaattee  zziilleellee  ((ddoossaarr  ddee  sseeccuurriittaattee)),,    

aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

55  FFaarraaoonnuull,,  aauuttoorr::  BBoolleessllaaww  PPrruuss,,  ttrraadduucceerree  ddee  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

66  SSiimmffoonniiiillee  lluuii  BBeeeetthhoovveenn,,  aauuttoorr::  JJ..  GG..  PPrroodd’’hhoommmmee,,    

ttrraadduucceerree  ddee  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

77  TTiinneerreeţţeeaa  lluuii  BBeeeetthhoovveenn,,  aauuttoorr::  JJ..  GG..  PPrroodd’’hhoommmmee,,    

ttrraadduucceerree  ddee  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

88  CCee  nnee  ffaacceemm,,  ddooaammnneelloorr??,,  ccaarrttee  ddee  pprroozzăă  ssccuurrttăă,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

99  MMiicc  ttrraattaatt  ddee  ddeefflloorraarree,,  ccaarrttee  ddee  nnooppttiieerrăă,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

1100  IInneelluull  ppiieerrdduutt,,  rroommaann,,  aauuttoorr::  VViirrggiill  RRăăzzeeşşuu  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Înaltă ținută editorială şi tipografică  

22  Selecție riguroasă a lucrărilor 

33  Profesionalism 

44  Prețuri promoționale 

55  Costuri editoriale minimale 

66  Varietate tematică 

77  Termene de execuție scurte 
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EEddiittuurraa  FFuunnddaațțiieeii  

RROOMMÂÂNNIIAA  DDEE  MMÂÂIINNEE  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Clasificată de Ministerul Educației Naționale, prin Consiliul Na-

țional al Cercetării Ştiințifice, categoria C, şi membră a Societății Edi-

torilor din România, Editura Fundației „România de Mâine” publică 

cursuri, manuale, tratate, note de curs, cărți cu destinație didactică ce 

acoperă tematic, la nivelul exigențelor ştiințifice şi didactice contem-

porane, o largă diversitate de domenii, discipline şi specializări pen-

tru toate ciclurile de studii universitare din cadrul Universității „Spiru 

Haret”, printre care: drept, științe economice, sociologie, filologie, 

filosofie, psihologie, jurnalism, relații internaționale, informatică, 

istorie, geografie, medicină veterinară, educație fizică, muzică, arhi-

tectură etc. 

  

DDiirreeccttoorr:: Constantin FLOREA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Fabricii nr. 46 G,  

sector 6, București, România  

TTeell..::  + 40 21 316 97 82 

FFaaxx::  + 40 21 444 20 91 

EE--mmaaiill::  editurafrm@spiruharet.ro  

WWeebb::  www.romaniademaine.ro     

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare cursuri universitare și  

alte publicații 
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Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE” 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  FFiilloossooffiiee  șșii  aarrttăă,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  BBoobboocc  

22  CCrreeaațțiiee  șșii  ccuullttuurrăă,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  BBoobboocc  

33  CCrrââmmppeeiiee  ddee  eeccoonnoommiiee,,  aauuttoorr::  MMiirrcceeaa  CCooșșeeaa  

44  PPuutteerriillee  lliimmbbiiii,,  aauuttoorr::  AAnnaa  GGuuțțuu  

55  AAuu  ppaayyss  ddee  llaa  lliitteerraattuurree  ccoommppaarrééee,,  aauuttoorr::  EEffssttrraattiiaa  OOkkttaappooddaa  

66  ȘȘtteeffaann  LLuuppaașșccuu  șșii  ffiilloossooffiiaa  ccoonnttrraaddiiccttoorriiuulluuii  ––  oo  rraaddiiooggrraaffiiee    

aa  ccoonnttrraaddiiccțțiieeii,,  aauuttoorr::  VViiccttoorr  UUnnttiillăă  

77  VVooccaațțiiee  șșii  eedduuccaațțiiee..  PPeerrssoonnaalliittăăţţii  aallee  vviieeţţiiii  şşttiiiinnţţiiffiiccee,,  aarrttiissttiiccee  şşii    

ssppiirriittuuaallee  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  MMaatteeii  GGeeoorrggeessccuu  

88  RReeppeerree  şşii  tteennddiinnţţee  îînn  eedduuccaaţţiiee..  PPeerrssoonnaalliittăățții  aallee  vviieețțiiii  ssppiirriittuuaallee  șșii    

șșttiiiinnțțiiffiiccee  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  MMaatteeii  GGeeoorrggeessccuu  

99  AAccțțiiuunnee  șșii  tteeoorriiee  îînn  eedduuccaațțiiee..  PPeerrssoonnaalliittăățții  aallee  vviieețțiiii  ssppiirriittuuaallee  șșii    

șșttiiiinnțțiiffiiccee  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  MMaatteeii  GGeeoorrggeessccuu  

1100  EEdduuccaațțiiee  șșii  ddiivveerrssiittaattee  ccuullttuurraallăă..  PPeerrssoonnaalliittăăţţii  aallee  vviieeţţiiii  şşttiiiinnţţiiffiiccee,,    

aarrttiissttiiccee  şşii  ccuullttuurraallee  îînn  ddiiaalloogg  ccuu  MMaatteeii  GGeeoorrggeessccuu    

  

MMOOTTIIVVUULL  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
În standul Editurii Fundației „România de Mâine” se găsesc  

titluri noi din colecții de carte de filosofie, psihologie,  

economie de autori cunoscuți şi consacrați. 
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GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall  

SSAAEECCUULLUUMM  
  

  
 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
Editura SAECULUM I.O. s-a 

născut din dorința fondatorului – 

istoric, critic literar şi etnolog – de a 

oferi culturii române instrumente 

fundamentale de lucru de care ducea şi, în parte, mai duce încă lipsă. Drept 

urmare, de la început, Editura şi-a îndreptat atenția către crearea şi publicarea 

unor cărți fundamentale: bibliografii, ediții critice, dicționare, lucrări cu carac-

ter enciclopedic, sinteze, volume de documente şi interpretări în lumina ade-

vărului a existenței noastre istorice. În existența ei de mai bine de două dece-

nii, Editura a concretizat această voință – ce va fi în continuare accentuată – 

prin seriile: „Ediții critice – Instrumente fundamentale de lucru”; „Sinteze”; 

„Biblioteca de filosofie”; „Orizont enciclopedic”; „Documente revelatorii”; 

„Mythos”; „Giuvaier”; „Cărțile esențiale ale omenirii”; „Basmele popoarelor”; 

„Enigmele Universului”; „Dacia Sacra”; „Enigmele istoriei”; „Diaspora”; 

„Bibliografia şcolară”; „Religia pentru elevi”; „Lexicon”; „Paranormal”; „Să-

nătatea familiei”; „În afara colecțiilor”. Ca o apreciere a demersurilor noastre, 

Editura ca atare sau autorii cărților publicate sub egida ei au primit de-a lun-

gul timpului numeroase evidențieri şi premii – de la premiile târgurilor nați-

onale, la premiile Academiei Române. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: I. OPRIŞAN 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Teodosie Rudeanu  

nr. 29, sector 1, Bucureşti, România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 222 85 97  

EE--mmaaiill::  saeculumio@yahoo.com  

WWeebb::  www.saeculum.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editarea revistelor şi cărților 
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Grupul Editorial SAECULUM 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  LLuucciiaann  BBllaaggaa..  SSuubb  zzooddiiaa  mmiittuulluuii,,  aauuttoorr::  II..  OOpprriișșaann  

22  RRoommâânniiaa  MMaarree..  IIddeeee,,  îînnffăăppttuuiirree,,  vviiiittoorr,,  aauuttoorr::  AAppoossttooll  SSttaann  

33  DDiiccțțiioonnaarr  ddee  mmaaxxiimmee  ccoommeennttaatt,,  aauuttoorr::  TTuuddoorr  VViiaannuu  

44  PPrroobblleemmaa  uuccrraaiinneeaannăă  îînn  lluummiinnaa  iissttoorriieeii,,  aauuttoorr::  IIoonn  NNiissttoorr  

55  BB..  PP..  HHaassddeeuu..  CCoonnttrriibbuuțțiiii  bbiiooggrraaffiiccee  şşii  eexxeeggeezzee  aassuupprraa  ooppeerreeii,,    

eeddiițțiiee  ccrriittiiccăă,,  aauuttoorr::  LLiivviiuu  MMaarriiaann  

66  GGooeetthhee  ssaauu  aarrttaa  ddee  aa  ttrrăăii,,  aauuttoorr::  WWiillhheellmm  BBooddee  

77  EEppiissttoollee  ccăăttrree  ttaattăăll  ssăăuu,,  BB..  PP..  HHaassddeeuu,,  aauuttoorr::  IIuulliiaa  HHaassddeeuu  

88  PPoovveeșșttii,,  aauuttoorr::  MMaarriiaa,,  RReeggiinnaa  RRoommâânniieeii  

99  CCuuggeettăărrii  șșii  iimmpprreessiiii,,  aauuttoorr::  CCaarrmmeenn  SSyyllvvaa  

1100  MMiittoollooggiiee  rroommâânnăă,,  aauuttoorr::  AAuurreell  CCoossmmaa  
  

99  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Pentru că aveți posibilitatea să luați contact cu producția grupului editorial 

22  
Pentru că în nicio librărie din țară nu sunt expuse la un loc mai multe 

dintre cărțile noastre decât la târg 

33  
Pentru că puteți întâlni direct pe cei care produc cărțile editurii și,  

în primul rând, pe dl. Prof. dr. I. Oprișan 

44  
Pentru că sunteți ghidați în universul cărții românești și universale publi-

cate la noi 

55  Pentru că vi se poate prezenta, la cerere, orice carte care e expusă la stand 

66  Pentru că puteți fi informați asupra proiectelor noastre editoriale 

77  
Pentru că puteți propune dumneavoastră înșivă noi cărți sau reeditarea 

unor titluri epuizate 

88  Pentru că se oferă o reducere progresivă la cărțile cumpărate 

99  
Pentru că aveți ocazia să ne vedeți și să vă vedem, să ne strângem mâinile 

și să ne salutăm etc. 
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EEddiittuurraa    

SSEEDDCCOOMM  LLIIBBRRIISS  
  

  
 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
Până în prezent, Editura SEDCOM 

LIBRIS a publicat peste 700 de titluri care se 

înscriu în diverse domenii de interes: carte 

didactică, ştiințifică şi universitară, mana-

gement, marketing, economie, contabilitate, 

informatică, medicină, relații publice, 

psihologie, carte pentru copii, beletristică 

etc., impunându-se pe piața de carte ca o 

prezență constant activă prin repertoriul 

editorial cu profil enciclopedic. Cărțile 

noastre îi însoțesc pe cititorii din copilărie 

până la maturitate, colecțiile propuse 

oferind soluții optime tuturor celor care doresc să îşi perfecționeze în permanență educația şi 

formarea profesională, dar şi celor care găsesc în lectură un mod plăcut şi util, în acelaşi timp, 

de a-şi petrece timpul liber, apreciind cultura şi dezvoltându-şi prin frumos dimensiunea 

estetică a propriei ființe. În vederea reconfigurării noilor direcții ale programului editorial, 

dorim să aprofundăm şi să extindem actualele domenii prin publicarea unor titluri importan-

te, editarea de carte electronică, precum şi prin constituirea unor noi colecții de interes pentru 

diverse segmente specializate de public-țintă. Ne propunem, de asemenea, să dezvoltăm 

relații de colaborare cu diverse universități şi biblioteci, edituri, reviste din străinătate şi 

institute culturale pentru stabilirea unui cadru mai eficient şi mai armonios de comunicare 

ştiințifică între specialiştii din diverse domenii de specialitate din țară şi din străinătate, în 

vederea publicării şi integrării în circuitul internațional. Capitalul de imagine şi potențialul 

de care se bucură editura noastră, în calitate de important jucător pe piața de carte din Ro-

mânia, cu o rețea reprezentativă de difuzare (peste 20 de librării proprii şi alte peste 300 de 

librării cu care întreținem relații de colaborare), profesionalismul, flexibilitatea şi competența 

cu care suntem cotați în toate relațiile parteneriale reprezintă tot atâtea motive prin care 

sperăm să vă convingem să ne contactați în vederea stabilirii unor viitoare direcții ale colabo-

rării (traducere, publicare, difuzare).  

Pentru noi, Cartea este o pasiune, iar pasiunea se împarte… 

  

DDiirreeccttoorr:: dr. ec. Petru RADU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Şos. Moara de Foc nr. 4,  

cod poştal 700527, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 242 877 

+ 40 232 234 582  

+ 40 742 769 772  

FFaaxx::  + 40 232 233 080  

EE--mmaaiill::  editurasedcomlibris@gmail.com  

WWeebb::  www.editurasedcomlibris.ro 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare, traducere, tipărire, difuzare 
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Editura SEDCOM LIBRIS 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  
CCaarrtteeaa  nneeaaggrrăă  aa  ppssiihhaannaalliizzeeii,,  aauuttoorr  ::  CCaatthheerriinnee  MMeeyyeerr  ((ccoooorrdd..)),,  

MMiikkkkeell  BBoorrcchh--JJaaccoobbsseenn,,  JJeeaann  CCoottttrraauuxx,,  DDiiddiieerr  PPlleeuuxx,,  JJaaccqquueess  VVaann  

RRiillllaaeerr  

22  DDeesspprree  aarrttaa  ppaappuușșaarriilloorr  rroommâânnii..  DDiiaalloogguurrii  ccuu  mmaaeeșșttrriiii  sscceenneeii,,  vvoolluummeellee  

II  ––  VV,,  aauuttoorr::  TToommaa  HHooggeeaa  

33  SSppeeccttaaccoolluull  ppooeezziieeii  îînn  tteeaattrruull  lluuii  EEuuggeennee  IIoonneessccoo,,    

aauuttoorr  ::  VVaassiilliiccaa  OOnncciiooaaiiaa  

44  CCeellee  7722  ddee  ffeecciiooaarree..  NNuummăărrăăttooaarree  iinnvveerrssăă  ppâânnăă  llaa  uunn  aattaacc  tteerroorriisstt  ppee  

ppăămmâânntt  aammeerriiccaann,,  aauuttoorr::  AAvvii  PPeerrrryy  

55  LLuucceeaaffăărruull,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

66  
FFaattaa  ccuu  llaaccrriimmii  ddee  aauurr..  BBaassmmee  șșii  ppoovveessttiirrii  iissttrroorroommâânnee,,    

aauuttoorr::  TTrraaiiaann  CCaanntteemmiirr  

77  PPoovveeșșttii  ddee  aauurr..  CCoolleeccțțiiaa  CCeellee  mmaaii  ffrruummooaassee  ccăărrțții  ppeennttrruu  ccooppiiii  ddiinn  ttooaattee  

ttiimmppuurriillee,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  BBaattzzaarriiaa  

88  ȚȚUUȚȚUU..  UUiimmiittooaarreellee  aavveennttuurrii  aallee  mmoottaannuulluuii  ȚȚuuțțuu,,  ppoovveessttiittee  ddee  eell  îînnssuușșii,,  

aauuttoorr::  CCrriissuullaa  ȘȘtteeffăănneessccuu  

99  TTiinneerreețțee  ffăărrăă  bbăăttrrâânneețțee  șșii  vviiaațțaa  ffăărrăă  ddee  mmooaarrttee    

((eeddiițțiiee  ddee  lluuxx  ccaarrttoonnaattăă)),,  aauuttoorr  ::  PPeettrree  IIssppiirreessccuu  

1100  MMaannaaggeemmeennttuull  oorrggaanniizzaațțiieeii..  CCoonncceeppttee  șșii  pprraaccttiiccii,,  aauuttoorr::  PPaannaaiittee  NNiiccaa  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Oferta diversificată de carte care subliniază preocupările editurii 

22  Cărți de specialitate semnate de cadre didactice universitare 

33  Cărți pentru copii ilustrate de artiști români 

44  Oferta completă: editare, tipărire și difuzare 

55  Servicii de traducere prin propriul birou specializat 

66  Servicii de editare profesioniste 

77  Susținerea oferită de propria rețea de difuzare 
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LLiibbrrăărriiiillee  

SSEEDDCCOOMM  LLIIBBRRIISS  
  

  
 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

SEDCOM LIBRIS este o socie-

tate ieşeană cu o tradiție de câțiva 

zeci de ani în difuzarea de carte, dar 

şi a unei game diversificate de pro-

duse de papetărie, birotică şi jucării. 

Librăriile SEDCOM LIBRIS Iaşi 

dispun de o ofertă impresionantă de titluri, promovând şi distribuind un 

fond de carte diversificat şi reprezentativ, furnizat de majoritatea editurilor 

din țară. Se urmăreşte astfel acoperirea tuturor domeniilor cunoaşterii: de la 

cărțile pentru copii la literatura de specialitate, de la beletristică la albume de 

artă. Prezentarea unui fond variat de carte care răspunde cu eficiență exigen-

țelor clienților, stimularea plăcerii pentru lectură prin lansări de carte, precum 

şi prin organizarea Târgului de Carte LIBREX, receptarea şi focalizarea pe 

cerințele pieței, precum şi implicarea profesională a peste o sută de angajați 

sunt factori reali care au determinat impunerea societății în peisajul economic 

şi cultural ieşean şi național prin competitivitate, dinamism şi flexibilitate. 

  

DDiirreeccttoorr:: dr. ec. Petru RADU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Şos. Moara de Foc nr. 4,  

cod poştal 700527, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 234 582 

+ 40 232 234 572  

FFaaxx::  + 40 232 233 080  

EE--mmaaiill::  carte@sedcom.ro  

WWeebb::  www.sedcom.ro 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
difuzare de carte, artă, muzică, produse 

de produse de papetărie, birotică şi jucării 
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EEddiittuurriillee    

SSEEMMNNEE  ––  AARRTTEEMMIISS  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

A fost fondată în anul 1994. În cei douăzeci şi unu de ani de acti-

vitate, a publicat sute de titluri din cele mai variate domenii tematice: 

literatură tehnico-ştiințifică, drept, chimie, medicină, istoria României, 

etnografie şi folclor, artă, beletristică, poezie, proză, memorialistică, 

dicționare diverse, carte şcolară şi multe altele. De asemenea, a oferit 

şi oferă celor interesați culegere şi tehnoredactare computerizată, 

scanare şi prelucrare imagini alb-negru şi color, precum şi tipărirea de 

carte şi materiale publicitare (postere, pliante, reviste, ziare etc.). Aşa 

cum au remarcat şi criticii de specialitate, o preocupare importantă a 

editurii este, pe lângă reeditarea marilor clasici, promovarea literatu-

rii române contemporane, atât prin autori consacrați, cât şi debutanți. 

  

DDiirreeccttoorr:: Ștefan DULU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Barbu Delavrancea nr. 24, 

sector 1, Bucureşti, România 

TTeell..::  + 40 21 318 83 44 

                  + 40 21 311 49 36 

FFaaxx::  + 40 21 310 74 59  

EE--mmaaiill: office@semneartemis.ro 

semneartemis@yahoo.ro 

difuzare@semneartemis.ro 

WWeebb::  www.semneartemis.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură, tipografie 

mailto:office@semneartemis.ro
mailto:semneartemis@yahoo.com
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Editurile SEMNE – ARTEMIS 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  BBiibblliiaa  nnaattuurriissttuulluuii,,  aauuttoorr::  JJeetthhrroo  KKlloossss  

22  DDaacciiaa  pprreeiissttoorriiccăă,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  DDeennssuussiiaannuu  

33  IIssttoorriiaa  LLiitteerraattuurriiii  RRoommâânnee,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  CCăălliinneessccuu  

44  OOppeerraa  ppooeettiiccăă,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

55  UUrrmmaarreeaa  lluuii  IIiissuuss  HHrriissttooss,,  aauuttoorr::  TT..  AA..  KKeemmppiiss  

66  VViieețțiillee  SSffiinnțțiilloorr    

77  CCaarrtteeaa  ccuu  ppiillddee,,  aauuttoorr::  AAll..  LLaassccaarroovv--MMoollddoovvaannuu  

88  VViiaațțaa  lluuii  EEmmiinneessccuu,,  aauuttoorr::  GGeeoorrggee  CCăălliinneessccuu  

99  PPooeezziiii,,  aauuttoorr::  LLuucciiaann  BBllaaggaa  

1100  TTaaiinnaa  ttăăbblliițțeelloorr  ddee  llaa  SSiinnaaiiaa,,  aauuttoorr::  AAddrriiaann  BBuuccuurreessccuu  

  

MMoottiivveellee  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Domenii diferite 

22  Prețuri mici 

33  Titluri interesante 

44  Autori români clasici 

55  Istorie 

66  Promoții speciale 
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CCeennttrruull  ddee  CCaarrttee  SSttrrăăiinnăă  

SSIITTKKAA  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Partener al celor mai renumite edituri specializate pe publicații 

pentru învățarea limbilor străine: engleză, franceză, germană, spanio-

lă, italiană. Reprezentant al editurilor Cambridge University Press, 

Hachette, Cle International, Didier, Hueber, Eli, Langenscheidt, Klett, 

Cornelsen, Edelsa, Sgel, Edilingua etc. 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Nicolette TABĂRĂ  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Dacia nr. 23, sector 1, 

Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 210 30 30  

EE--mmaaiill::  office@cartestraina.ro  

WWeebb::  www.cartestraina.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
importator cărți 
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Centrul de Carte Străină SITKA 

  

TTooppuull  ttiittlluurriilloorr  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCaammbbrriiddggee  AAddvvaanncceedd  LLeeaarrnneerr’’ss  DDiiccttiioonnaarryy,,    

EEddiittuurraa  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  

22  SSeerriiaa  „„PPeerrccyy  JJaacckkssoonn””,,  aauuttoorr::  RRiicckk  RRiioorrddaann,,  EEddiittuurraa  PPeenngguuiinn  BBooookkss  

33  GGRRAAMMMMAATTIIKK  ––  GGAANNZZ  KKLLAARR!!,,    

aauuttoorr::  BBaarrbbaarraa  GGoottttsstteeiinn--SScchhrraammmm,,  EEddiittuurraa  HHeeuueerr  

44  MMaannssffiieelldd  PPaarrkk,,  aauuttoorr::  JJaannee  AAuusstteenn,,  EEddiittuurraa  PPeenngguuiinn  BBooookkss  

55  VVaanniittyy  FFaaiirr,,  aauuttoorr::  WWiilllliiaamm  TThhaacckkeerraayy,,  EEddiittuurraa  PPeenngguuiinn  BBooookkss  

66  LLaannggeennsscchheeiiddtt  TTaasscchheennwwöörrtteerrbbuucchh  EEnngglliisscchh  BBuucchh,,    

LLaannggeennsscchheeiiddtt--RReeddaakkttiioonn,,  EEddiittuurraa  LLaannggeennsscchheeiiddtt  

77  DDiicccciioonnaarriioo  LLeenngguuaa  EEssppaaññoollaa  

  

MMOOTTIIVVEELLEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Cărți de cea mai bună calitate de la edituri prestigioase din Europa 

22  Prețuri foarte mici 
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SSoocciieettaatteeaa  ddee  ddiiffuuzzaarree  

SSUUPPEERRGGRRAAPPHH    

EEddiittuurraa  SSOOPPHHIIAA  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

SOPHIA, editură patronată de Societatea de Difuzare 

SUPERGRAPH, le oferă iubitorilor de carte religioasă bucuria întâlni-

rii cu scrieri de spiritualitate ortodoxă. Între volumele publicate de 

Editura SOPHIA, puteți găsi opere clasice ale Părinților Bisericii, în-

drumare duhovniceşti ale sfinților, scrieri de o arzătoare actualitate 

ale marilor duhovnici, tâlcuiri ale Sfintei Scripturi, sinteze dogmatice 

şi de istorie bisericească, tratate de iconografie, alături de cele mai 

valoroase lucrări ale teologiei academice contemporane.  

DDiirreeccttoorrii:: Mihaela VOICU,  

Elena GHINCEA   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Ion Minulescu nr. 36, 

sector 3, cod poştal 031216,  

Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 320 61 19  

FFaaxx::  + 40 21 319 10 84  

EE--mmaaiill::  editura@sophia.ro  

contact@supergraph.ro  

WWeebb::  www.sophia.ro 

www.librariasophia.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
difuzare de carte şi editură 
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Societatea de Difuzare SUPERGRAPH 

Editura SOPHIA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  CCaarrtteeaa  ddeesspprree  ffeemmeeii,,  aauuttoorr::  SSaavvaattiiee  BBaașșttoovvooii,,  EEddiittuurraa  CCaatthhiissmmaa  

22  DDeezzvvoollttaarreeaa  ppssiihhoosseexxuuaallăă  aa  ccooppiilluulluuii,,  aauuttoorr::  MMaatthheeooss  IIoossaaffaatt,,    

EEddiittuurraa  MMeettaaffrraazzee  

33  PPssiihhaannaalliizzaa  șșii  tteeoollooggiiaa  oorrttooddooxxăă,,  pprr..  NNiikkoollaaooss  LLoouuddoovviikkooss,,    

EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

44  CCâânndd  ccooppiilluull  nnuu  aassccuullttăă,,  aauuttoorr::  TTaattiiaannaa  ȘȘiișșoovvaa,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

55  VVrreemmeeaa  lluuccrrăărriiii,,  mmiittrroopp..  HHiieerrootthheeooss  VVllaacchhooss,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

66  TTHHEEOOTTOOKKAARRIIOONN,,  aauuttoorr::  SSff..  NNeeccttaarriiee  ddee  EEgghhiinnaa,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

77  AAddmmiinniissttrraarreeaa  iiuubbiirriiii,,  aauuttoorr::  pprr..  FFiillootthheeuu  FFaarrooss,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

88  PPoollllyyaannnnaa  DDoommnniișșooaarrăă,,  EElleeaannoorr  HH..  PPoorrtteerr,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

99  NNiiccii  pprreeaa  ddeevvrreemmee,,  nniiccii  pprreeaa  ttâârrzziiuu,,  aauuttoorr::  pprr..  FFiillootthheeuu  FFaarrooss,,    

EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

1100  AArrttaa  iiccooaanneeii,,  aauuttoorr::  PPaauull  EEvvddookkiimmoovv,,  EEddiittuurraa  SSoopphhiiaa  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Pentru a vedea ultimele apariții editoriale 

22  Pentru a beneficia de discount 

33  
Pentru a achiziționa cărți de la edituri de specialitate  

care nu au reprezentanțe în Iași 

44  
Pentru a intra în contact cu reprezentanții Editurii Sophia  

și depozitului SUPERGRAPH 
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EEddiittuurraa    

SSTTEEAAUUAA  NNOORRDDUULLUUII  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
Suntem o societate cu capital inte-

gral privat, cu sediul în Constanța. Deși 

avem o experiență redusă în comerțul prin intermediul internetului ne mândrim cu o 

experiență bogată acumulată în peste șase ani de activitate în care am obținut rezultate 

notabile. Drept urmare a activității de până acum, Editura STEAUA NORDULUI a 

devenit membru al International Map Trade Association – IMTA. Activitatea noastră 

este reprezentată de editarea, tipărirea și vânzarea de carte. Ceea ce dă o notă specifică 

în acest domeniu este atenția noastră îndreptată spre cei mai mici cititori – și nu numai 

lor – cărora le punem la dispoziție o gamă largă de lucrări precum basme, povești 

nemuritoare etc. De asemenea, elevii pot alege dintre numeroasele titluri ce fac referire 

la lecturile copilăriei, texte comentate, dicționare, atlase geografice etc., lucrări editate 

respectând criteriile impuse de programa de învățământ. Nu în ultimul rând, pentru 

autodidacți (și, desigur, pentru toți cei interesați, și de toate vârstele), firma noastră le 

oferă o gamă largă de cursuri de învățare a limbilor străine fără profesor, ghiduri de 

conversație, dicționare etc. 

  

DDiirreeccttoorr:: Stelică TESLARU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Banu Mihalcea nr. 23A, 

Constanța, România  

TTeell..::  + 40 767 536 500  

FFaaxx::  + 40   

EE--mmaaiill::  redactie@steauanordului.ro  

WWeebb::  

http://www.steauanordului.ro/ 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editarea de carte 
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Editura STEAUA NORDULUI 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  OOppeerree  aalleessee,,  aauuttoorr::  IIooaann  SSllaavviiccii  

22  CCrrăăiiaassaa  ZZăăppeezziiii  șșii  aallttee  ppoovveeșșttii,,  aauuttoorr::  FFrraațțiiii  GGrriimmmm  

33  PPooeezziiii,,  aauuttoorr::  MMiihhaaii  EEmmiinneessccuu  

44  CChhiirriițțeellee,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  AAlleeccssaannddrrii  

55  TTeeaattrruu  șșii  pprroozzăă,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  AAlleeccssaannddrrii  

66  AAppuuss  ddee  ssooaarree,,  aauuttoorr::  BBaarrbbuu  ȘȘtteeffăănneessccuu  DDeellaavvrraanncceeaa  

77  VViiaațțaa  llaa  țțaarrăă,,  aauuttoorr::  DDuuiilliiuu  ZZaammffiirreessccuu  

88  CCiiooccooiiii  vveecchhii  șșii  nnooii,,  aauuttoorr::  NNiiccoollaaee  FFiilliimmoonn  

99  AAlleexxaannddrruu  LLăăppuușșnneeaannuull,,  aauuttoorr::  CCoossttaacchhee  NNeeggrruuzzzzii  

1100  MMoommeennttee,,  SScchhiițțee,,  TTeeaattrruu,,  aauuttoorr::  IIoonn  LLuuccaa  CCaarrggiiaallee  
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EEddiittuurraa    

ȘȘCCOOAALLAA  AARRDDEELLEEAANNĂĂ  

CClluujj--NNaappooccaa  

  

  
 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura ŞCOALA ARDE-

LEANĂ asumă deschis şi nuanțat 

idealuri şi perspective legate de 

numele istoric pe care a ales să-l 

poarte. Înființată în inima Transil-

vaniei, ea îşi propune să continue 

tradiția „renaşterii ardelene” (D. 

Popovici), dar şi să țină pasul cu 

imperativele bulversatului prezent. Proiectele sale sunt legate de valorifica-

rea patrimoniului cultural al Ardealului, cu deschidere spre toate zonele 

locuite de români. Echipa noastră crede în cunoaştere, în rațiune, în rostul 

cărții. Respectă truda înaintaşilor şi urmează modelul „luminătorilor”, 

conştientă că are încă de împlinit o datorie. Avem avântata naivitate de a 

paria pe Carte ca mijloc ideal de propăşire şi ca si(n)gur garant al viitorului 

unui neam. Cu profesionalism, ea e interesată, deopotrivă, de limbă şi 

literatură, de istorie, filosofie şi sociologie, de ştiințe şi de arte. Atentă, cu 

precădere, la ce se scrie şi se gândeşte în zona Transilvaniei, îşi deschide 

generos porțile autorilor din toate colțurile țării. 

  

DDiirreeccttoorr:: Vasile DÎNCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Mecanicilor nr. 42,  

cod poştal 400210, Cluj-Napoca,  

jud. Cluj, România  

TTeell..::  + 40 364 117 252  

FFaaxx::  + 40 364 117 246  

EE--mmaaiill::  difuzare@scoalaardeleanacluj.ro  

WWeebb::  www.scoalaardeleanacluj.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și tipar carte 
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Editura ȘCOALA ARDELEANĂ 

Cluj-Napoca 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  MMiinntteeaa  ddee  ddiinnccoolloo,,  eeddiițțiiaa  aa  IIII--aa,,  aauuttoorr::  DDuummiittrruu  CCoonnssttaannttiinn  DDuullccaann  

22  DDuummiittrruu  CCoonnssttaannttiinn  DDuullccaann..  UUnn  pprroommoottoorr  aall  nnooiiii  ssppiirriittuuaalliittăăţţii,,    

vvoolluumm  ccoooorrddoonnaatt  ddee  VVaassiillee  GGeeoorrggee  DDîînnccuu  

33  
TTrriibbuurriillee..  OO  ppaattoollooggiiee  aa  ppoolliittiicciiii  rroommâânneeşşttii  ddee  llaa  RReevvoolluuţţiiee  llaa  GGeenneerraaţţiiaa  

FFaacceebbooookk,,  aauuttoorr::  VVaassiillee  SSeebbaassttiiaann  DDîînnccuu  

44  FFuunnddaammeennttaalliissmmuull  rreelliiggiiooss  şşii  nnoouull  ccoonnfflliicctt  aall  iiddeeoollooggiiiilloorr,,    

aauuttoorr::  SSaanndduu  FFrruunnzzăă  

55  AAttaașșaammeennttuull,,  aauuttoorr::  FFlloorreennccee  NNooiivviillllee  

66  LLuuxxuull  iinnddiiffeerreennțțeeii,,  aauuttoorr::  DDoorriinn  TTuuddoorraann  

77  DDuummiittrruu  RRaadduu  PPooppeessccuu  îînn  llaabbiirriinnttuull  mmiittoollooggiieeii  ccoonntteemmppoorraannee,,    

aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinn  CCuubblleeșșaann  

88  AArroonn  PPuummnnuull,,  aauuttoorr::  IIlliiee  RRaadd  

99  SSoocciioollooggiiaa  ppoolliittiicciiii,,  aauuttoorr::  LLiivviiuu--PPeettrruu  ZZăăppâârrțțaann  

1100  DDeeoonnttoollooggiiaa  OOppiinniieeii  îînnttrree  EEttiiccăă  şşii  RReettoorriiccăă,,  aauuttoorr::  TTuuddoorr  CCăăttiinneeaannuu  

  

44  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Promoții între 10 și 30 % 

22  Cărți interesante 

33  Domenii variate 

44  Colecția „Noua Spiritualitate” (D. C. Dulcan) 
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EEddiittuurraa  

TTAAIIDDAA    

  
 

Sigla 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
Editura TAIDA s-a înființat în anul 

2000. În decursul acestor ani, am editat 

numeroase lucrări pentru învățământ 

primar, gimnazial şi liceal, pentru stimula-

rea activității de lucru individual şi în 

echipă a elevilor, oferind situații de învățare 

interactive bazate pe interesul specific 

vârstei. Editura Taida deține o bogată 

colecție de cărți destinată să ajute elevii în 

procesul de aprofundare a materiei şcolare, pentru pregătirea examenelor naționale, a evaluări-

lor inițiale la începutul fiecărui nou an şcolar, dar şi celor care doresc şi au abilități de a face 

performanță în matematică. Autorii noştri au transpus decenii de experiență la catedră în pagi-

nile cărților care ajung pe băncile elevilor din întreaga țară, iar rezultatele deosebite ale celor 

care apelează la cărțile noastre nu se lasă aşteptate, numeroasele ecouri favorabile primite din 

toate colțurile țării fiind mărturie a acestui fapt. Începând cu anul 2005, Alpha Group vine în 

întâmpinarea tendinței de înnoire a sistemului educațional românesc cu o ofertă de echipamente 

didactice de excepție: Table Interactive Mimio, Softuri Educaționale, Echipamente Audio-Video profesi-

onale. Mimio este, conform ultimelor statistici, liderul în table interactive portabile din România 

în ultimii șase ani! Ca o completare a acestei activități, la începutul anului 2013, Alpha Group a 

deschis una dintre cele mai moderne tipografii offset din Iaşi, unde se pot tipări cărți, reviste, 

pliante, broşuri, cataloage, flyere, mape, foi cu antet etc. Vă îndemnăm să apelați la cărțile noas-

tre şi să vă alăturați astfel miilor de cadre didactice, elevi şi părinți pentru care Editura Taida 

este sinonimul calității şi performanței. TOTUL PENTRU ŞCOALA TA! 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Ioan Tudor TCACIUC  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Holboca, nr. 9 – 11, Iași, 

jud. Iași, România  

TTeell..::  + 40 232 270 250  

FFaaxx::  + 40 232 270 260   

EE--mmaaiill::  office@editurataida.ro  

WWeebb::  www.editurataida.ro 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
carte școlară 
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Editura TAIDA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  116655  ddee  tteessttee  ppeennttrruu  EEvvaalluuaarreeaa  NNaațțiioonnaallăă  22001166  ––  MMaatteemmaattiiccăă  

22  EEvvaalluuaarree  NNaațțiioonnaallăă  22001166  ––  LLiimmbbaa  șșii  LLiitteerraattuurraa  RRoommâânnăă  

33  CCaaiieettee  ddee  vvaaccaannțțăă  ––  ccllaasseellee  00  ––  IIVV  

44  CCaaiieettee  ddee  vvaaccaannțțăă  ––  GGiimmnnaazziiuu  ––  MMaatteemmaattiiccăă  

55  AAmm  îînnvvăățțaatt,,  șșttiiuu,,  vveerriiffiicc  ––  LLiimmbbaa  RRoommâânnăă,,  ggiimmnnaazziiuu  

66  RReeccaappiittuullaarree  ffiinnaallăă  ppeennttrruu  ccooppiiii  iisstteețții  

77  TTeessttee  ppeennttrruu  aaddmmiitteerreeaa  îînn  ccllaassaa  aa  VV--aa  

88  AAnnttoollooggiiaa  nnuuvveelleeii  rroommâânneeșșttii  

99  AAnnttoollooggiiaa  ppooeezziieeii  rroommâânneeșșttii  

1100  990000  ddee  pprroobblleemmee  ppeennttrruu  mmiicciiii  mmaatteemmaattiicciieennii  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Pentru a vedea ultimele noutăți 

22  Prețuri atractive 

33  Reduceri între 20 % și 50 % 

44  
Cărțile pentru copii sunt editate conform programelor școlare  

în vigoare 

55  Gamă variată de cărți educaționale și echipamente interactive 

66  Cărți pentru pregătirea examenelor  

77  
Oferte speciale și demo pentru utilizarea echipamentelor educaționale 

interactive 
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EEddiittuurraa    

TTIIMMPPUULL  
  

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Editura TIMPUL, înființată în 

1991, este o societate cu capital pri-

vat, şi are un profil bine conturat, nu 

numai în rândul editurilor ieşene. 

De-a lungul timpului, editura a pu-

blicat sute de titluri, în special din 

domeniile: filosofie, eseistică, litera-

tură clasică, poezie, ştiințe umane, 

memorialistică, stilistică şi critică 

literară, cărți document, religie. Edi-

tura a publicat integral opera publicistică a lui Mihai Eminescu, Opere Politice, 

structurată pe temele mari ce l-au preocupat pe marele poet. Anul 2000 – anul 

EMINESCU a fost materializat într-un număr de lucrări, cum ar fi: Doina de 

Mihai Eminescu; Paşii Poetului de Gellu Dorian şi Emil Iordache; Eminescu – 

omul de teatru de Ştefan Oprea; Eminescu şi religia de Doru Scărlătescu. La Editu-

ra TIMPUL a apărut şi lucrarea fundamentală a marelui filosof creştin Petre 

Ţuțea, OMUL – Tratat de antropologie creştină. În Colecția „Philosophia 

perennis”, au mai apărut Constantin Rădulescu-Motru, Ioan Petrovici, Nae 

Ionescu, Nichifor Crainic, Louise Lavelle, Confucius. Colecția „Critică şi eseu” 

este cea mai bine reprezentată şi a adunat în timp autori ca Nicolae Steinhardt, 

Dan Stanca, Gheorghe Grigurcu, Cristian Livescu, Doru Scărlătescu, Ştefan 

Oprea, Sergiu Ailenei, Pan M. Vizirescu, Mircea A. Diaconu, Gavril Istrate, Emil 

Iordache, Constantin Parascan, Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, Antonio 

Patraş, Bogdan Crețu, Dan Ciachir, Oltița Cîntec, Emanuela Ilie, Cristina Scarlat, 

Leo Butnaru, Maria Şleahtițchi, Nicolae Leahu, Adrian G. Romila, Florin Faifer. 

  

DDiirreeccttoorr:: Cassian Maria SPIRIDON   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. I. C. Brătianu nr. 22,  

et. I, cod poştal 700037,  

Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 260 390 

EE--mmaaiill:: timpul90@yahoo.com 

WWeebb::  www.editura-timpul.scriitor.org 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Revista „CONVORBIRI LITERARE” este o revistă literară de tradi-

ție, fondată de Societatea Culturală Junimea din Iaşi, la 1 martie 1867 (în 

martie 2016 împlinește 149 de ani, vârstă care oglindeşte o istorie vie a litera-

turii şi culturii naționale). Aparținând patrimoniului spiritual național, 

„Convorbiri literare” este, în prezent, o revistă care se plasează între cele 

mai valoroase reviste de cultură ale țării, fapt atestat de colaboratori de 

excepție, de solicitările de abonamente, de numărul de accesări ale paginii 

de internet. În paginile revistei semnează scriitori şi critici literari, critici de 

teatru, critici de artă de prim rang, din țară şi străinătate. Revista publică 

interviuri cu mari personalități culturale din România şi din lume, din toate 

domeniile culturale, articole şi comentarii specializate despre aparițiile 

editoriale cele mai importante, despre viața teatrală, cinematografică şi 

artistică, semnate de profesionişti. Sunt publicați tineri autori ale căror 

creații sunt apreciate la festivaluri specializate, dar şi scriitori debutanți, 

care trimit redacției din creațiile proprii. Anual, revista acordă propriile 

premii literare, în cadrul Zilelor Revistei. Revista „Convorbiri literare” 

aparține Uniunii Scriitorilor din România şi este editată de Asociația Revis-

ta Convorbiri literare din Iaşi. Apare lunar, în format carte, 19 x 26,5 cm, 

200 de pagini. 
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DDiirreeccttoorr:: Doina POPESCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Panait Istrati nr. 6, 

Brăila, România 

TTeell..//FFaaxx::  + 40 239 616 144 

EE--mmaaiill: torentpress@yahoo.com 

WWeebb::  www.torent-press.ro 
    

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură, agenție de publicitate 

 

 

EEddiittuurraa  

TTOORREENNTT  PPRREESSSS  
PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

Editura Torent Press promovează romanele autoarei Doina 

Popescu-Brăila. Romanul Terente – Zodia zmeilor vă invită să priviți pe 

gaura cheii în saloanele elitelor și-n vestitele bordeluri ale Brăilei anilor 

’20. Romanul este un puzzle între relatările ziarelor, amintiri ale 

oamenilor care au savurat epoca și otrava ficțiunii, având în centru pe 

Terente, un personaj fascinant. Îndrăzneala personajului, replica 

scânteietoare și virilitatea sa legendară aveau nevoie de un condei cu 

tupeu artistic și virilitate literară. Probabil că este cea mai cuminte carte 

care se putea scrie despre purtătorul celui mai celebru penis din 

Europa ultimului secol. Romanul Comisia Zürich debutează în ultimele 

zile ale celui de-al II-lea Război Mondial. Acțiunea alertă și incitantă 

urmărește zornăitul banilor în băncile elvețiene, printre societăți 

secrete, până la Cabinetul I al lui Ceaușescu în complicatul an 1982. 

Corvin, idealist și radical, are o fibră pură, luminoasă, un adevărat 

cavaler pe cal alb. Ţăranul fără prea multă carte (... doar nu mi-a pus tata 

nemțoaică), rămâne, în esență, un neadaptat. Dobrița, ticălos, psihopat, 

însemnat de stea întoarsă – Pecetea Necuratului – ar putea fi numit un 

spirit malefic, dar pierde marele trofeu în competiția cu personajul real. 

Fiindu-mi antipatic, i-am jucat destule renghiuri, l-am ridiculizat și 

pedepsit usturător. Prinsă în caruselul răzbunării, umorul strident, 

hohotul sănătos de râs se combină cu senzații și aluzii subtile. 

Dumnezeu era-n vacanță este romanul prieteniei dintre doi studenți, un 

evreu și un german, supusă testului cinic și distrugător al războiului. Zarul sorții se rostogolește implacabil, omul e sub vremi, dar singura salvare 

și singura forță a eroului este puterea de a face bine. Ar putea fi un roman tragic, dar un umor vindecător și bun salvează povestea. Ardei iuți și 

Pisica cu papion sunt două romane în care intriga polițistă se construiește dinamic și în mare vervă, pe coperți este inserat un lipici cu rețetă secretă, 

astfel că nu pot fi lăsate din mână decât după lecturarea ultimei pagini. Firul roșu din toate romanele semnate Doina Popescu-Brăila este hohotul 

zguduitor de râs. Acțiunea se desfășoară galopant, singurele momente de respiro sunt cele în care protagoniștii aduc în prim plan povești 

năucitoare de viață sau bârfesc cu talent. Polițiștii nu sunt eroi, ci băieți plictisiți ce mai trag un chiul, mai mănâncă o shaorma. Arina Cuțitaru, o 

preoteasă smart, psiholoagă, adaptată timpului prezent face deliciul cititorului, exasperându-l pe părintele Cuțitaru. Arina nu se astâmpără, astfel 

că devine protagonista romanului Dragoste și ciocolată. Regăsindu-și pe Facebook marea iubire de la 16 ani, ea, care avusese câte o mare iubire și la 

17, 18, 19 ani, când se și mărită, repornește relația din punctul abandonat în urmă cu 31 de ani. Iubitul îi dă un manuscris cu scrisori compromiță-

toare pentru condiția ei de preoteasă, dar ea îl dă spre păstrare unui scriitor cu operă, dar neintrat în lumina reflectoarelor. Un filmuleț pus pe 

Youtube răstoarnă viața protagoniștilor, câinele scriitorului devenind mai celebru decât stăpânul care scrisese un raft întreg de cărți, dar fusese 

ignorat de presă și critici literari. Cartea este prea fierbinte pentru a fi rezumată în câteva fraze, se recomandă citirea ei. Ca și în cazul romanului 

Terente – Zodia zmeilor, nu recomand pudicilor să se abțină, în fond, și ei merită o bucurie. Copilul Dunării este un volum de proză umoristică, cu o 

plajă de cititori de la 6 la 96 de ani. Criticul Aureliu Goci îl recomandă ca o capodoperă a literaturii. Niță, născut sub zodia Scorpiei, era un drac de 

copchil blond, cu ochi albaştri, mai pricăjit decât copiii de vârsta lui, însă iute de picior şi săltăreț la minte. Cel mai mic dintr-o familie cu doispre-

zece copii, ajutat de ingenua Cleopatra și de un gânsac pe care toți îl cred fermecat, își propune să-și recapete satului aflat sub ciubota hitleristă. 

Ocupația îl găsește pregătit pentru acest rol de partizan, în scurta lui viață luptând pentru un colț pâine ori o mână de roșcove cu frații mai mari ori 

părinții ce le favorizau pe țățici, fete de măritat. Se revoltase în fața asupririi puternicilor satului prin funcție sau mușchi: învățătorul, cârciumarul, 

văcarul, pescarii. Îl înfruntase pe popă și-l arătase lumii cu izmenele-n vine. Astfel antrenat, iese învingător din multiplele răfuieli cu nemții, având 

de partea lui pe coana preoteasa și pe Frantz, bucătarul neamț care-l simpatiza, având în Germania un puști de vârsta lui căruia îi ducea dorul. 

Farsa, ghiumbușlucul și limbajul rural-danubian își găsesc continuarea în romanul Fericire la preț redus. Făcând toate nefăcutele, conflictul dintre 

Nițică, devenit adolescent, și preotul din sat ajung într-o fază ireconciliabilă. Ca să-și scape pielea, puștiul fuge la Brăila. Are șansa să găsească de 

lucru într-un anticariat. Mentorul lui, fermecătorul Amorel Măxineanu, idolul femeilor, îl inițiază în lumea fascinantă a antichităților. Colecționarii, 

niște intelectuali fermecători cu rotițele căzute, îl adoptă cu bucurie. Fiecare personaj fiind de altă etnie, este bântuit de alte obsesii, alte pasiuni. 

Colecționarul de umbrele, colecționarul de destine, colecționarul de bricege, Furșetaru, colecționar de furculițe habsburgice, cetățeni ai Brăilei 

multiculturale și multietnice au destine de poveste. Dar viața nu este tocmai roz, un securist își propune să le închidă anticariatul, acest cuib ce 

duhnește de burghezie. Vetta și Aretta, gemenele tâmpite, încurcă și mai rău situația, rolul lor în poveste fiind de neegalat. Umorul bubitor 

compensează realitățile tragice ale anilor ’50. Copilul Dunării – The child of the Danube este un volum bilingv englez – român, în traducerea Sabrinei 

Popescu. Traducerea a fost realizată în vacanța de vară, în august, anul 2015, când traducătoarea avea puțin peste 14 ani. În epoca în care este o 

provocare să convingi un copil să citească, un alt copil traduce o carte. Având în vedere că cel mai tânăr traducător din lume are 21 de ani, acest 

record românesc ar trebui să capete mai multă atenție. Toate cărțile amintite pot sta la baza unor scenarii de film de succes. Perlele ce stau în 

cochilii pe fundul mării sunt puse în valoare în vitrinele pe marile bulevarde ale lumii sau sporind strălucirea unei femei frumoase. Cărțile capătă 

viață doar prin ochii cititorului. 
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TORENT PRESS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  rroommaannuull  TTeerreennttee  ––  ZZooddiiaa  zzmmeeiilloorr,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

22  rroommaannuull  CCoommiissiiaa  ZZüürriicchh,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

33  rroommaannuull  DDuummnneezzeeuu  eerraa--nn  vvaaccaannțțăă,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

44  rroommaannuull  PPeecceetteeaa  NNeeccuurraattuulluuii,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

55  AArrddeeii  iiuuțții,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

66  PPiissiiccaa  ccuu  ppaappiioonn,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

77  DDrraaggoossttee  șșii  cciiooccoollaattăă,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

88  CCooppiilluull  DDuunnăărriiii,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

99  FFeerriicciirree  llaa  pprreețț  rreedduuss,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  

1100  CCooppiilluull  DDuunnăărriiii  ––  TThhee  cchhiilldd  ooff  tthhee  DDaannuubbee,,  aauuttoorr::  DDooiinnaa  PPooppeessccuu--BBrrăăiillaa  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Autoarea Doina Popescu-Brăila se află în stand oferind autografe. 

22  
Romanul Terente – Zodia zmeilor este lansat în premieră la Iași 

și poate fi achiziționat din standul nostru cu autograf. 

33  
De la ultima participare Librex au fost editate titluri noi  

și incitante. 

44  Oferim surprize, bonusuri și discount-uri. 

55  
Avem imagini cu Iașul din perioada 1850 – 1940,  

dar și cu alte orașe din țară. 

66  
Volumul Copilul Dunării se poate achiziționa și în ediție  

bilingvă. Pentru fanii Copilului Dunării am lansat  

și continuarea, romanul Fericire la preț redus. 

77  
Romanele Doinei Popescu-Brăila au cititori cu vârste cuprinse 

între 6 și 96 de ani. 
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TTRREEAASSUURREE  TTeeaa  &&  CCooffffeeee  

SSAASS  TTEECCHH  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eexxppoozzaannttuulluuii  

 

Importator specialități ceai și cafea 

  

DDiirreeccttoorrii:: Gabriela STELEA  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Schitu Măgureanu  

nr. 23, et. II, ap. 3, sector 1,  

Bucureşti, România  

TTeell..::  +40 762 643 145  

EE--mmaaiill::  treasureoffice@yahoo.com  

WWeebb::  www.treasureworld.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
specialități ceai – cafea – confiserie  
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LLIIBBRREEXX  22001166    

rreeccoommaannddăă  oo  ccaarrttee  bbuunnăă    

ccuu  oo  ccaaffeeaa  ddee  llaa  
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GGrruuppuull  EEddiittoorriiaall    

TTRREEII  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

Grupul editorial TREI se află, de peste douăzeci de ani, în elita edi-

turilor din România, publicând cărți de valoare din domenii variate: 

psihologie, ficțiune şi non-ficțiune. Editura le oferă cititorilor opere 

complete ale lui S. Freud şi C. G. Jung, dar şi serii de autor precum 

Pascal Bruckner, Marc Levy, Camilla Lackberg sau Lisa Marklund. Cele 

mai cunoscute colecții ale editurii sunt: „Psihologia pentru toți”, „Psi-

hologie – Psihoterapie”, „Psihologie practică”, „Fiction Connection” şi 

„Eroscop”. Din 2007, TREI a devenit un grup editorial care include alte 

două edituri: PANDORA M şi LIFESTYLE. 

  

DDiirreeccttoorr:: Silviu DRAGOMIR  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Sf. Constantin nr. 9,  

sc. 2, ap. 1, sector 1, Bucureşti,  

România 

TTeell..::  + 40 21 300 60 90  

FFaaxx::  + 40 372 25 20 20  

EE--mmaaiill::  comenzi@edituratrei.ro 

WWeebb::  www.edituratrei.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare carte 

 

mailto:comenzi@edituratrei.ro
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Editura TREI 
 

 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  NNuummeellee  lluuii  DDuummnneezzeeuu  eessttee  mmiilloossttiivviirreeaa,,  aauuttoorr::  PPaappaa  FFrraanncciisscc  

22  RRăăzzbbooiiuull  ccaarree  aa  ppuuss  ccaappăătt  ppăăcciiii,,  aauuttoorr::  MMaarrggaarreett  MMaaccMMiillllaann  

33  PPrriizzoonniieerrăă  îînn  ppâânnzzăă  ddee  ppăăiiaannjjeenn,,  MMiilllleennnniiuumm  IIVV,,    

aauuttoorr::  DDaavviidd  LLaaggeerrccrraannttzz  

44  RRăăzzbbuunnăăttoorruull,,  LLeeggeennddaa  lluuii  HHuugghh  GGllaassss,,  aauuttoorr::  MMiicchhaaeell  PPuunnkkee  

55  DDeesspprree  bbuunnăăttaatteeaa  iinniimmiiii,,    

66  PPrriieetteennaa  mmeeaa  ggeenniiaallăă,,    

77  BBăărrbbaațțiiii  vviinn  ddee  ppee  MMaarrttee..  FFeemmeeiillee,,  ddee  llaa  ccooaaffoorr,,    

aauuttoorrii::  SSiimmoonnaa  TTaacchhee,,  MMiihhaaii  RRaadduu  

88  DDeesspprree  aarrttaa  ffeerriicciirriiii,,  aauuttoorr::  CChhrriissttoopphhee  AAnnddrréé  

99  SSppyy  tthhee  lliiee  

1100  GGrreeyy,,  aauuttoorr::  EE..  LL..  JJaammeess  

  

MMoottiivveellee  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  Noutăți editoriale 

22  Oferte speciale de preț 

33  Ofertă diversă de carte 
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EEddiittuurraa    

TTRROOVVAANNTT  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

TROVANT este o editură recent înființată în cadrul Companiei ie-

șene SEDCOM LIBRIS Iași. Primul său proiect editorial este concretizat 

la LIBREX 2016 prin Colecția de volume bilingve „LIBREX” care își 

propune să îi publice pe autorii invitați la acest târg cu tradiție. JEAN 

PORTANTE – Les quatre tremblements du jardin / Cele patru cutremurări 

ale grădinii, traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016; 

DRAŽEN KATUNARIĆ – Poème éphémère / Poem efemer, traducător: 

Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016; CLAUDIO POZZANI – La 

realtà della speranza / Realitatea speranței, traducător: Valeriu Stancu, Edi-

tura Trovant, Iași, 2016. 

  

DDiirreeccttoorr:: dr. ec. Petru RADU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Şos. Moara de Foc nr. 4,  

cod poştal 700527, Iaşi, România  

TTeell..::  + 40 232 242 877 

+ 40 232 234 582  

+ 40 742 769 772  

FFaaxx::  + 40 232 233 080  

EE--mmaaiill::  editurasedcomlibris@gmail.com 
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura TROVANT 
 

TTOOPP  33  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  
Jean PORTANTE – Les quatre tremblements du jardin / Cele patru 

cutremurări ale grădinii, traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, 

Iași, 2016  

22  
Dražen KATUNARIĆ – Poème éphémère / Poem efemer, traducător: 

Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016  

33  
Claudio POZZANI – La realtà della speranza / Realitatea speranței, 

traducător: Valeriu Stancu, Editura Trovant, Iași, 2016  

  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  
Pentru că am demarat o colecție unică și inedită, dedicată invitaților 

unui târg de carte de prestigiu 

22  Pentru că dorim să te cunoaștem și să ne spui ce ai dori să citești 

33  Pentru că îți așteptăm cu interes manuscrisul la redacție 

44  Pentru că avem multe proiecte, iar tu faci parte dintre ele 

55  

Pentru că oferim o formulă completă de editare prin background-ul 

oferit de oportunitatea de a face parte dintr-o companie puternică, în 

cadrul căreia funcționează o rețea de librării, o tipografie și un studio 

de înregistrări 
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSS  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

Cu o istorie neîntreruptă de 45 de ani, Editura UNIVERS a publi-

cat atât ficțiune, cât şi nonficțiune, de la traduceri fundamentale din 

literatura universală până la lucrări de critică şi teorie literară, albume 

şi enciclopedii. Editura UNIVERS a adus în bibliotecile cititorilor mai 

mult de 5.000 de titluri, traducând scriitori de primă mărime ai literatu-

rii universale. 

  

DDiirreeccttoorr:: Laura SAVU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Suvenir nr. 4, ap. 3,  

sector 2, București, România  

TTeell..::  +40 21 315 33 08 

FFaaxx::   +40 21 315 33 07  

EE--mmaaiill::  office@edituraunivers.ro 

WWeebb::  www.edituraunivers.ro  
  

DDoommeennii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare cărți şi e-books 
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Editura UNIVERS 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  MMoottaannuull,,  aauuttoorr::  PPaatt  GGrreeyy  

22  EERRAALL,,  aauuttoorr::  LLiivviiuu  SSuurruuggiiuu  

33  OO  ssăă  ttee  țțiinn  îînn  bbrraațțee  ccââtt  vvrreeii  ttuu  șșii  îînnccăă  oo  sseeccuunnddăă,,    

aauuttoorr::  IIooaannaa  CChhiicceett--MMaaccoovveeiicciiuucc  

44  CCrreeaattoorriiii  ddee  mmaanneecchhiinnee,,  aauuttoorr::  CCrraaiigg  CClliiffff  

55  HHeennddrriikk  ddee  MMooll  șșii  PPllaanneettaa  ddee  AAuurr,,  aauuttoorr::  KK..JJ..  MMeecckklleennffeelldd  

66  CCăăţţeeii  ppiieerrdduuţţii  şşii  ooaammeennii  ssiinngguurrii,,  aauuttoorr::  LLuuccyy  DDiilllloonn  

77  BBăăiiaattuull  ccaarree  aa  ffuurraatt  ccaalluull  lluuii  AAttttiillaa,,  aauuttoorr::  IIvváánn  RReeppiillaa  

88  LLeeggeennddee  ddeesspprree  IIssuuss,,  aauuttoorr::  SSeellmmaa  LLaaggeerrlloo   ff  

99  ZZiiuuaa  rreeccuunnooşşttiinnţţeeii,,  aauuttoorr::  AA..  MM..  HHoommeess  

1100  ÎÎnnddrrăăggoossttiirriillee,,  aauuttoorr::  JJaavviieerr  MMaarriiaass  
  



 
 

176 

EEddiittuurraa  

UUNNIIVVEERRSS  EENNCCIICCLLOOPPEEDDIICC    

BBOOOOKKSS  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC a luat ființă în 1994, în Bucureşti. Cele câteva 

mii de titluri apărute în perioada 1994 – 2016 acoperă domenii variate: dicționare, enciclo-

pedii, filosofie, religie, mitologie, antropologie, psihologie, antroposofie, pedagogie, isto-

rie, literatură, cărți pentru copii etc. („Dicționare şi enciclopedii”, „Dicționare bilingve”, 

„Dicționare domeniale”, „Cogito”, „Filosofie medievală”, „Biblioteca Rudolf Steiner”, 

„Biblioteca antroposofică”, „Arta de a trăi”, „Historia religiorum”, „Psihologie”, „Opere 

fundamentale”, „Cărți pentru copii”). Editura Univers Enciclopedic promovează o politi-

că editorială diversificată, primită cu mare interes de publicul cititor, carte de bună calita-

te, la un preț accesibil şi cu o prezentare grafică de excepție. Şi aceasta cu un număr re-

strâns de angajați, dar şi cu ajutorul unui colectiv valoros de colaboratori externi (traducă-

tori, consultanți ştiințifici). Începând cu anul 1995 am participat la toate târgurile impor-

tante de carte din România şi străinătate, unde s-au primit distincții şi premii importante. 

  

DDiirreeccttoorr:: Gabriela IANCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, 

sector 1, Bucureşti, România  

TTeell..::+40 736 36 41 64  

EE--mmaaiill::  ldobre@universenciclopedic.ro  

WWeebb::  www.universenciclopedic.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS 
 

TTooppuull  ttiittlluurriilloorr  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  DDiiccțțiioonnaarruull  EExxpplliiccaattiivv  aall  LLiimmbbiiii  RRoommâânnee,,  eeddiittaatt  ssuubb  eeggiiddaa  AAccaaddeemmiieeii  

RRoommâânnee,,  IInnssttiittuuttuull  ddee  LLiinnggvviissttiiccăă  „„IIoorrgguu  IIoorrddaann  ––  AAll..  RRoosseettttii””  

22  
DDiiccțțiioonnaarruull  OOrrttooggrraaffiicc,,  OOrrttooeeppiicc  șșii  MMoorrffoollooggiicc  aall  LLiimmbbiiii  RRoommâânnee,,    

eeddiittaatt  ssuubb  eeggiiddaa  AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee,,  IInnssttiittuuttuull  ddee  LLiinnggvviissttiiccăă    

„„IIoorrgguu  IIoorrddaann  ––  AAll..  RRoosseettttii””  

33  
GGrraammaattiiccaa  ddee  bbaazzăă  aa  lliimmbbiiii  rroommâânnee,,  eeddiițțiiaa  aa  IIII--aa,,  eeddiittaatt  ssuubb  eeggiiddaa    

AAccaaddeemmiieeii  RRoommâânnee,,  IInnssttiittuuttuull  ddee  LLiinnggvviissttiiccăă  „„IIoorrgguu  IIoorrddaann  ––    

AAll..  RRoosseettttii””  

44  DDiiccțțiioonnaarruull  LLiitteerraattuurriiii  RRoommâânnee,,  vvoolluummeellee  II  ––  IIII,,    

aauuttoorr::  AAccaaddeemmiiaa  RRoommâânnăă  
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRĂĂ  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura universitară s-a impus ca o prezență activă prin calitatea 

și diversitatea cărților editate destinate învățământului, științei și 

culturii românești. Editura universitară publică anual în jur de 225 de 

titluri, grupate în 16 colecții. Editură recunoscută de CNCS și inclusă 

de CNATDCU în categoria editurilor de prestigiu recunoscut. 

  

DDiirreeccttoorr:: Vasile MUSCALU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Bdul Nicolae Bălcescu  

nr. 33, sc. B, ap. 38, sector 1,  

Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 21 315 32 47 

EE--mmaaiill::  redactia@editurauniversitara.ro  

WWeebb::  www.editurauniversitara.ro   

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura UNIVERSITARĂ 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  MMEEMMOOMMEEDD  22001166,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  DDuummiittrruu  DDoobbrreessccuu  

22  LLiimmbbaa  RRoommâânnăă..  MMaannuuaall  ppeennttrruu  ssttuuddeennțțiiii  ssttrrăăiinnii  ddiinn  aannuull  pprreeggăăttiittoorr    

((NNiivveell  AA11  ––  AA22)),,  eeddiiţţiiaa  aa  IIIIII--aa,,  aauuttoorrii::  CCrriissttiinnaa  DDaaffiinnooiiuu,,  LLaauurraa  PPaassccaallee  

33  LLiimmbbaa  ggrreeaaccăă  vveecchhee..  SSiinnttaaxxaa  ccaazzuurriilloorr..  OO  nnoouuaa  tteeoorreettiizzaarree,,    

aauuttoorr::  MMaarriiaa  LLuuiizzaa  OOaanncceeaa  

44  PPuutteerreeaa  iimmaaggiinniiii  îînn  rreellaațțiiiillee  ppuubblliiccee..  NNoorrmmee  ddee  pprroottooccooll  șșii  ccoommuunniiccaarree  eeffiicciieennttăă,,  

aauuttoorr::  EElleennaa  CChhiirriițțăă  

55  MMaannaaggeemmeennttuull  ccaalliittăățțiiii  îînn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr,,    

aauuttoorr::  RReemmuuss  CChhiinnaa  

66  DDeesspprree  lleeaaddeerrsshhiipp..  CCuumm  aattiinnggii  rreezzuullttaattee  rreemmaarrccaabbiillee  pprriinn  ooaammeennii  oobbiișșnnuuiițții,,  

aauuttoorr::  KKeettiill  AArrnnuullff  

77  RRoommâânniiaa  șșii  ffeennoommeenneellee  mmaajjoorree  ddiinn  eeccoonnoommiiaa  eeuurrooppeeaannăă  șșii  gglloobbaallăă,,    

vvooll..  IIII,,  aauuttoorrii::  SSiimmoonnaa  MMooaaggăărr--PPoollaaddiiaann,,  NNaappoolleeoonn  PPoopp  

88  
DDrreeppttuull  llaa  uunn  pprroocceess  eecchhiittaabbiill..  AAssppeeccttee  ppeennaallee..  HHoottăărrâârrii  aallee  CCuurrțțiiii  EEuurrooppeennee    

aa  DDrreeppttuurriilloorr  OOmmuulluuii  pprroonnuunnțțaattee  îînn  ccaauuzzeellee  îîmmppoottrriivvaa  RRoommâânniieeii,,    

ccoooorrddoonnaattoorr::  CCrriissttiiaann  GGhhiigghheeccii  

99  PPssiihhoollooggiiee  ppoozziittiivvăă  aapplliiccaattăă  îînn  eedduuccaațțiiee,,  aauuttoorr::  VVaalleerriiaa  NNeeggoovvaann  

1100  FFiilloossooffiiaa  ccoommuunniiccăărriiii,,  aauuttoorr::  CCoonnssttaannttiinn  SSttrrooee  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  
  

11  AAvveeţţii  aacccceess  ddiirreecctt  şşii  iimmeeddiiaatt  llaa  nnoouuttăăţţiillee  nnooaassttrree  eeddiittoorriiaallee  

22  PPoossiibbiilliittaatteeaa  ddee  aa  vveeddeeaa  ppoorrttooffoolliiuull  eeddiittoorriiaall  aall  EEddiittuurriiii  UUnniivveerrssiittaarree  

33  AAffllaaţţii  ccaarree  ssuunntt  ccoonnddiiţţiiiillee  ddee  ppuubblliiccaarree  llaa  EEddiittuurraa  UUnniivveerrssiittaarrăă  

44  PPuutteeţţii  ffaaccee  oo  ccoommppaarraaţţiiee  îînnttrree  ooffeerrtteellee  ddee  eeddiittaarree  

55  NNee  ppuutteeţţii  pprrooppuunnee  lluuccrrăărrii  ppeennttrruu  eeddiittaarree  şşii  ttiippăărriirree  

66  AAcchhiizziiţţiioonnaaţţii  ccăărrţţiillee  ddoorriittee  ccuu  oo  rreedduucceerree  sseemmnniiffiiccaattiivvăă  

77  VVăă  iinnffoorrmmaaţţii  aassuupprraa  ttiittlluurriilloorr  ccaarree  ssee  ppuubblliiccăă  şşii  ccuumm  ssuunntt  pprriimmiittee  ddee  cciittiittoorrii  
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UUnniivveerrssiittaatteeaa  ddiinn  CCrraaiioovvaa    

EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  
  

  
 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 
Înființată în anul 1992, ca un 

departament specializat al Universi-

tății din Craiova, participă activ la procesul de instruire a studenților și de 

sprijinire a cercetării științifice din principalele universități din țară, prin 

tipărirea a peste 5000 de cursuri, tratate, dicționare, monografii, elaborate de 

cadre didactice și cercetători științifici. Datorită prestigiului editurii și calității 

lucrărilor efectuate, editura a reușit să atragă din ce în ce mai mulți autori din 

alte centre universitare (București, Iași, Pitești, Galați, Constanța, Petroșani, 

Târgu Jiu etc.), fiind singura din zona Olteniei care prezintă o largă acoperire 

a celor mai variate domenii științifice. Editura a participat la principalele 

târguri de carte organizate în România, fiind o prezență constantă și valoroasă, 

recunoscută prin premiile obținute la aceste participări (Cluj, Iași, Constanța, 

Academia Română). 

  

DDiirreeccttoorr:: Sorin TUDOR  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Str. Alexandru Ioan Cuza 

nr. 13, Craiova, jud. Dolj, România  

TTeell..::  + 40 744 549 971  

EE--mmaaiill::  

editurauniversitaria@yahoo.com  

WWeebb::  www.editurauniversitaria.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare şi tipărire de carte 
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Editura UNIVERSITARIA 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  
  

11  JJooccuull  ttăăcceerriiii  îînn  aarrttaa  aaccttoorruulluuii,,  aauuttoorr  RReemmuuss  VVllăăsscceeaannuu  

22  BBaazzeellee  pprrooggrraammăărriiii,,  aauuttoorr  CCoonnssttaannttiinneessccuu  NNiiccoollaaee  

33  FFaannttaassttiiccuull  îînn  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă  șșii  ssuudd--aammeerriiccaannăă,,  aauuttoorr::  AAnnddrreeeeaa  IIlliieessccuu  

44  AArriissttiiddee  BBrruuaanntt  eett  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss,,  aauuttoorr::  LLaauurreennțțiiuu  BBăăllăă  

55  
AAmmoouunntt  rreellaattiivvee  ccllaauusseess  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  RRoommaanniiaann,,    

aauuttoorr::  AAlliinnaa  RReesscceeaannuu  

66  DDiiccțțiioonnaarr  mmeeddiiccaall  rroommâânn  ––  eenngglleezz  ––  aarraabb,,  ccoooorrddoonnaattoorr::  GGaabbrriieellaa  BBiirriișș  

77  PPoolliittiiccaa  ffiinnaanncciiaarrăă  aa  ffiirrmmeeii..  TTeeoorriiee  șșii  pprraaccttiiccăă,,  aauuttoorr::  DDoorreell  BBeerrcceeaannuu  

88  BBuuggeett  șșii  ttrreezzoorreerriiee  ppuubblliiccăă,,  aauuttoorrii::  MMaarrcceell  DDrrăăcceeaa,,  NNaarrcciiss  EEdduuaarrdd  MMiittuu  

99  MMooddeellaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannțțeeii  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaanncciiaarree  aa  îînnttrreepprriinnddeerriiii,,    

aauuttoorr::  MMiirreellaa  GGaanneeaa    

1100  TTuurriissmm  iinntteerrnnaațțiioonnaall..  AAssppeeccttee  eeccoonnoommiiccee  șșii  ssoocciiaallee,,  aauuttoorr::  GGhheeoorrgghhee  PPîîrrvvuu  
  

55  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Multe noutăți editoriale 

22  Domenii științifice variate 

33  Calitatea lucrărilor publicate 

44  
Recunoașterea editurii de către Consiliul Național al Cercetării Științi-

fice din Învățământul Superior 

55  Prețuri atractive 
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII    

„„AALLEEXXAANNDDRRUU  IIOOAANN  CCUUZZAA””    

ddiinn  IIAAȘȘII  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” pu-

blică atât cursuri, manuale şi reviste necesare studenților, acoperind 

întreaga arie curriculară a disciplinelor studiate la Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza”, cât şi lucrări ştiințifice ale facultăților, depar-

tamentelor şi colectivelor de cercetare care au fost bine primite de 

comunitatea academică românească, dovadă în acest sens fiind nume-

roasele premii (ale Academiei Române sau ale Uniunii Scriitorilor din 

România, precum şi distincțiile primite la târgurile de carte la care a 

participat sau premiile presei româneşti) pe care editura le-a primit 

din 1990 până acum. 

  

DDiirreeccttoorr::  
Prof. univ. dr. Andrei HOIȘIE  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  str. Pinului nr. 1A,  

Iași, România 

TTeell..//FFaaxx:: + 40 232 314 947 

EE--mmaaiill: editura@uaic.ro 

WWeebb::  www.editura.uaic.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare și tipărire de carte 



 
 

183 

  

Editura UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  IInnffaattuuaarreeaa  ffaattaallăă..  EErroorriillee  ssoocciiaalliissmmuulluuii,,  aauuttoorr::  FF..  AA..  HHaayyeekk  

22  CCiinnee  ccoonndduuccee  IIaaşşuull??,,  aauuttoorr::  VV..  SSttooiiccaa  

33  DDiipplloommaațții  îînn  VVeecchhiiuull  RReeggaatt..  FFaammiilliiee,,  ccaarriieerrăă  șșii  vviiaațțăă  ssoocciiaallăă  îînn  ttiimmppuull  

lluuii  CCaarrooll  II  ((11887788  ––  11991144)),,  aauuttoorr::  AAddrriiaann  BBooggddaann  CCiioobbaannuu  

44  EEffiiggiiii  iissttoorriiccee..  MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu,,  AA..  DD..  XXeennooppooll,,  VVaassiillee  PPâârrvvaann,,  

aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  ZZuubb  

55  FFiilloozzooffiiaa  lliimmbbiiii,,  aauuttoorr::  AA..  DDaauuzzaatt  

66  IIssttoorriiee  şşii  iissttoorriiccii  îînn  RRoommâânniiaa  iinntteerrbbeelliiccăă,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  ZZuubb  

77  VViiaaţţaa  şşii  ooppiinniiiillee  pprriinnţţuulluuii  GGrriiggoorree  MMiihhaaiill  SSttuurrddzzaa  ((11882211  ––  11990011)),,    

aauuttoorr::  AAll..  GGaavvrriișș  

88  VVaassiillee  PPâârrvvaann..  EEffiiggiiaa  ccăărrttuurraarruulluuii,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  ZZuubb  

99  LLiibbeerraallii  vveerrssuuss  ccoonnsseerrvvaattoorrii::  mmoonnuummeennttee  ppuubblliiccee  şşii  mmeemmoorriiii  ccoonnccuurreennttee  

îînn  RRoommâânniiaa  mmooddeerrnnăă  ((11886666  ––  11991144)),,  aauuttoorr::  LLiivviiuu  BBrrăătteessccuu  

1100  UUnn  ccoommiicc  vveeddee  lluummeeaa..  NNoottee  ddee  ccăăllăăttoorriiee  ((11993311  ––  11993322)),,    

CChhaarrlliiee  CChhaapplliinn  
  

  

MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Noutăți editoriale 

22  Lansări de carte 

33  Bogata ofertă de carte științifică 
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII    

DDIINN  BBUUCCUURREEȘȘTTII  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  
 

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREȘTI – tratate, mono-

grafii, dicționare domeniale, caiete de seminar și laborator, periodice 

științifice naționale și internaționale, acoperind oferta formativă a 

Universității din București; acreditată CNCS – B (filologie, filosofie, 

istorie și studii culturale, teologie); marcă înregistrată la OSIM. 

  

RReeddaaccttoorr--şşeeff:: Alexandru CALMÂCU   

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Şos. Panduri nr. 90 – 92, 

sector 5, cod poștal 050663, Bucu-

rești, România  

TTeell..//FFaaxx::  + 40 21 410 23 84  

EE--mmaaiill::  editura.unibuc@gmail.com 

WWeebb::  www.editura-unibuc.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editură – carte științifică (științele  

naturii, ştiințe exacte, litere române 

și străine, științe socio-umane) 
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Editura UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREȘTI 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  VViissee  îînn  ppaarraaggiinnăă,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu    

22  AArrttaa  mmooddeerrnnăă  ccaa  aarrttăă  aa  mmeemmoorriieeii::  EElliiaaddee  şşii  BBoorrggeess  ((SSeerriiaa  „„TTeexxtt  şşii  IImmaaggiinnee””  ––  

CCEESSII)),,  aauuttoorr::  GGaabbrriieell  BBaaddeeaa  

33  LLuuccrrăărrii  ddee  iissttoorriiaa  ffiilloossooffiieeii  rroommâânneeşşttii,,  vvooll..  11  ––  22,,  aauuttoorr::  VViioorreell  CCeerrnniiccaa,,    

eeddiiţţiiee  îînnggrriijjiittăă  ddee  CCoorrnneell--FFlloorriinn  MMoorraarruu  

44  AArriissttootteell..  PPrroobblleemmaa  aannaallooggiieeii  şşii  ffiilloossooffiiaa  ddoonnaaţţiieeii,,  aauuttoorr::  CCrriissttiiaann  IIffttooddee  

55  MMaalleeffiiccuull  ffeemmiinniinn  îînn  bbaassmmuull  ppooppuullaarr  rroommâânneesscc,,  aauuttoorr::  NNaaddiiaa--GGaabbrriieellaa  MMiirreeaa  

66  OOrrddiinneeaa  ccoonnssttiittuueennţţiilloorr  îînn  lliimmbbaa  rroommâânnăă::  OO  ppeerrssppeeccttiivvăă  ddiiaaccrroonniiccăă..  SSttrruuccttuurraa  

pprrooppoozziiţţiieeii  şşii  ddeeppllaassaarreeaa  vveerrbbuulluuii,,  aauuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  NNiiccoollaaee  

77  PPrroocceeddeeee  oommooffoonniiccee  şşii  aallttee  ssttrruuccttuurrii  ddee  rreeppeettiiţţiiee  îînn  ppooeezziiaa  oovviiddiiaannăă  aa  eexxiilluulluuii  

((CCoolleeccţţiiaa  „„LLCCII  ––  LLiimmbbii,,  CCuullttuurrii,,  IIddeennttiittăăţţii)),,  aauuttoorr::  CCrriissttiinnaa  PPooppeessccuu  

88  CCaarrtteeaa  lluuii  YYoonnaa,,  ttrraadduucceerree  ddiinn  eebbrraaiiccaa  bbiibblliiccăă,,  ttrraannsslliitteerraarree  şşii  nnoottee    

((SSeerriiaa  „„BBiibblliiaa  HHeebbrraaiiccaa””)),,  aauuttoorr::  MMaaddeeeeaa  AAxxiinncciiuucc  ((ccoooorrdd..  ––  eedd..))  

99  CCaarrtteeaa  lluuii  RRuutt,,  ttrraadduucceerree  ddiinn  eebbrraaiiccaa  bbiibblliiccăă,,  ttrraannsslliitteerraarree  şşii  nnoottee    

((SSeerriiaa  „„BBiibblliiaa  HHeebbrraaiiccaa””)),,  aauuttoorr::  MMaaddeeeeaa  AAxxiinncciiuucc  ((ccoooorrdd..  ––  eedd..))  

1100  CCaannoonnuull  şşii  vvoocciillee  uuiittaattee..  SSeeccvveennţţee  ddiinnttrr--oo  ttiippoollooggiiee  aa  ggâânnddiirriiii  ppoolliittiiccee  rroommâânneeşşttii,,  

aauuttoorr::  VViiccttoorr  RRiizzeessccuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  O largă ofertă de carte, acoperind nenumărate domenii cultural-ştiințifice 

22  
Calitatea ştiințifică a publicațiilor, la care contribuie existența unui corp de 

referenți pentru fiecare domeniu 

33  
Editură acreditată CNCS – B (filologie, filosofie, istorie şi studii culturale, 

teologie) 

44  
Un segment de piață bine delimitat şi fidel, format din studenți, profesori, 

specialişti, public cultivat 

55  Parte din producția editorială este organizată în colecții 

66  Prețuri accesibile 

77  Calitatea tehnică (tehnoredactare, grafică, tipărire) a publicațiilor 
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  DDEE  VVEESSTT  

  

  
 

 

 

 

 

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

Editura Universității de Vest, având un profil academic, este una 

dintre cele mai importante edituri universitare din România și a fost 

înființată în anul 2001, cu scopul de a contribui la creșterea prestigiu-

lui Universității de Vest din Timișoara. EUV pune accent pe valoarea 

științifică a cărților care aduc un plus în cercetarea românească și in-

ternațională, își propune să lanseze pe piață autori care să devină 

repere în domeniile de cercetare abordate, atât pentru comunitățile 

academice, cât și pentru cele profesionale. Pentru a asigura calitatea 

conținutului, cărțile publicate la EUV sunt selectate printr-un proces 

de peer-review riguros. Catalogul general al Editurii Universității de 

Vest cuprinde peste 600 de titluri ce acoperă numeroase domenii de 

studiu și de cercetare: Antropologie, Etnologie, Filologie, Filosofie, 

Fizică, Matematică, Psihologie, Sociologie, Studii Culturale, Științe ale 

Comunicării, Științe ale Educației, Științe Economice, Științe Politice, 

Teologie, Traductologie. 

  

DDiirreeccttoorr:: Radu COSMA 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  str. Paris nr. 1, Timișoara 

TTeell..//FFaaxx:: + 40 256 592 681 

EE--mmaaiill: editura@e-uvt.ro 

WWeebb::  www.editura.uvt.ro 
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
editare de carte 
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Editura UNIVERSITĂŢII DE VEST 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  DDiiccțțiioonnaarr  ddee  tteerrmmeennii  aarrgghheezziieennii,,  aauuttoorr::  SSiimmoonnaa  CCoonnssttaannttiinnoovviiccii  

22  RReețțeeaauuaa..  PPooeezziiaa  rroommâânneeaassccăă  aa  aanniilloorr  22000000,,  aauuttoorr::  GGrraațțiieellaa  BBeennggaa  

33  TTeerrmmiinnoollooggiiee  llaattiinnăă..  IIeerrii..  AAzzii,,  aauuttoorr::  DDaann  NNeeggrreessccuu  

44  FFoollcclloorruull  ccee  ffaacceemm  ccuu  eell??,,  aauuttoorr::  OOttiilliiaa  HHeeddeeșșaann  

55  LLiibbrrăărriiaa  ddee  nniișșăă,,  aauuttoorr::  VViioorreell  MMaarriinneeaassaa  

66  GGrraaffiittttii  ccuu  ȚȚuuțțeeaa,,  aauuttoorr::  DDaanniieell  VViigghhii  

77  IIddeeoollooggiiee  șșii  iissttoorriiooggrraaffiiee,,  aauuttoorr::  CCrriissttiiaann  RRooiibbaann  

88  
CCeelluulloozzăă  vvss..  cceelluullooiidd..  DDeesspprree  ccăărrțții  șșii  eeccrraanniizzăărrii,,    

aauuttoorrii::  CCrriissttiinnaa  CChheevveerreeșșaann  șșii  AAddiinnaa  BBaayyaa,,  

99  VViirraajj  îînn  iirreeaall..  MMooddeerrnniittăățții  ppaarrttiiccuullaarree  îînn  lliitteerraattuurraa  rroommâânnăă  iinntteerrbbeelliiccăă,,  

aauuttoorr::  GGaabbrriieellaa  GGllăăvvaann  

1100  GGhhiidd  ddee  bbuunnee  pprraaccttiiccii  EE--lleeaarrnniinngg,,  aauuttoorrii::  GGaabbrriieellaa  GGrroosssseekk    

șșii  LLaauurraa  MMaalliițțaa  
  

55  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  Oferta diversă de carte 

22  Deschidere către multiculturalitate și diversitate etnică 

33  Prețuri accesibile 

44  Ofertă editorială organizată pe colecții 

55  Calitatea științifică a publicațiilor 
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EEddiittuurraa    

UUNNIIVVEERRSSIITTĂĂŢŢIIII  DDEE  MMEEDDIICCIINNĂĂ  ȘȘII  

FFAARRMMAACCIIEE  „„GGRR..  TT  PPOOPPAA””  IIAAȘȘII  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PPrreezzeennttaarreeaa  eeddiittuurriiii  

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

„GRIGORE T. POPA” Iași a fost înființată în anul 2001 ca instrument 

operațional care să permită dezvoltarea valențelor profesionale aca-

demice la nivel instituțional. Din 2004, este recunoscută CNCSIS și 

urmărește concentrarea potențialului de concepere/redactare a cărții 

de specialitate de către cadrele didactice ale universității, promovarea 

valorilor proprii în publicistica specifică domeniului medical, stoma-

tologic, farmaceutic, cât și din domenii conexe.  

  

DDiirreeccttoorr  EEddiittuurrăă::    
Prof. univ. Dr. Ursula STĂNESCU 

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  

DDiirreeccttoorr  BBiibblliiootteeccăă ::  
Prof. Viorica SCUTARIU   
AAddrreessaa::  Str. Universității nr. 16,  

Iași, România  

TTeell..::  + 40 723 321 832  

EE--mmaaiill::  viorica.scutariu@umfiasi.ro   

WWeebb::  www.umfiasi.ro 
  

DDoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee::  
învățământ superior, cercetare,  

editare – publicare –  

multiplicare publicații  
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Editura UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ 

ȘI FARMACIE „GR. T. POPA” IAȘI 
 

TTOOPP  1100  ttiittlluurrii  rreeccoommaannddaattee  llaa  LLIIBBRREEXX  22001166  

11  MMiioollooggiiaa  eexxttrreemmiittăăţţiiii  cceeffaalliiccee,,  aauuttoorr::  AAnnccaa  SSaavvaa  

22  MMaaggiișșttrrii  aaii  șșccoolliiii  iieeșșeennee  ddee  mmeeddiicciinnăă,,  aauuttoorr::  GGrriiggoorree  IIlliisseeii  

33  GGeerroonnttoossttoommaattoollooggiiee,,  aauuttoorr::  MMiihhaaeellaa  MMoonniiccaa  SSccuuttaarriiuu  

44  EEsssseennttiiaall  RRhheeuummaattoollooggyy  ffoorr  TTrraaiinneeeess  aanndd  MMeeddiiccaall  SSttuuddeennttss,,    

aauuttoorr::  EElleennaa  RReezzuușș  

55  BBaassiicc  iinn  mmeeddiiccaall  sseemmiioollooggyy,,  aauuttoorr::  PPaalloommaa  MMaanneeaa  

66  RReeppeerree  îînn  sseemmiioollooggiiaa  mmeeddiiccaallăă  ppeennttrruu  ssttoommaattoollooggii,,  aauuttoorr::  PPaalloommaa  MMaanneeaa  

77  DDiiaabbeettoollooggiiee::  gguuiiddee  pprraattiiqquuee,,  aauuttoorr::  LLaauurraa  MMiihhaallaacchhee  

88  DDrruuggss  aannaallyyssiiss::  vvoolluummeettrriicc,,  ccrroommaattooggrraapphhiicc,,  aauuttoorr::  AAnnddrreeeeaa  CCoorrcciioovvăă    

99  BBiioocchheemmiissttrryy  llaabboorraattoorryy,,  aauuttoorr::  CCoorrnneelliiaa  MMiirrcceeaa  

1100  FFoorreennssiicc  MMeeddiicciinnee,,  aauuttoorr::  DDiiaannaa  BBuullggaarruu  IIlliieessccuu  
  

77  MMOOTTIIVVEE  ppeennttrruu  ccaarree  aarr  ttrreebbuuii  ssăă  vviizziitteezzii  ssttaanndduull  

11  
Numărul mare de titluri, precum și prezența unor publicații apărute exclusiv  

în Editura „Gr. T. Popa” 

22  Importanța segmentului de populație interesată de publicațiile medicale 

33  Diversitatea domeniilor medicale abordate 

44  
Existența unui colectiv de redacție cu competențe în domenii care avizează publi-

cațiile editate din punct de vedere științific  

55  
Recunoașterea Editurii „Gr. T. Popa” de către Consiliul Național al Cercetării 

Științifice din Învățământul Superior ce conferă valoarea lucrărilor publicate  

66  Calitatea materialelor tipărite 

77  Editarea în limbile română, franceză și engleză a publicațiilor medicale proprii 
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ZZAABBUUNN  
IImmppoorrtt  ––  EExxppoorrtt  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DDiirreeccttoorr:: Liviu IANCOVESCU  

DDaattee  ddee  ccoonnttaacctt::  
AAddrreessaa::  Aleea Timişului de Jos nr. 2, 

bl. DVS, ap. 49, Bucureşti, România  

TTeell..::  + 40 723 685 955  

EE--mmaaiill::  liviu.iancovescu@gmail.com  
  

DDoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee::  
comerț produse de papetărie  

şi jucării 
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ORGANIZAŢIA PATRONALĂ  

„AGORA”  
a Societăţilor Pentru Difuzarea Tipăriturilor  

și a Altor Bunuri Culturale din România 
 

 

Organizaţia Patronală „AGORA” a Societăţilor pentru Difuzarea 

Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România este o societate non-

profit, nonguvernamentală, care are drept scop reprezentarea intereselor 

agenților economici din ramura profesională „difuzarea tipăriturilor şi a altor 

bunuri culturale“. Între obiectivele importante ale Organizației Patronale se 

regăsesc și cele referitoare la: adoptarea unor noi strategii care privesc siste-

mul de management al agenților economici din ramura „difuzare tipărituri şi 

alte bunuri culturale” (structura de organizare a sistemului informațional, 

procesele decizionale, metodele şi tehnicile de management şi marketing 

cultural), cunoaşterea principalelor tendințe în marketingul specializat al 

cărții etc.; relevarea modalităților prin care poate fi evaluată eficiența sistemu-

lui de management şi marketing cultural, în condițiile economiei de piață; 

efectuarea, prin efort financiar comun, a unor studii de marketing pe piața 

internă şi externă a tipăriturilor şi a altor bunuri culturale și, nu în ultimul 

rând, creşterea contribuției unităților de difuzare a tipăriturilor şi altor bunuri 

culturale la îmbunătățirea climatului spiritual al țării (târguri de carte, saloa-

ne de carte şi alte bunuri culturale cu vânzare, simpozioane de profil cu parti-

cipare internațională, întâlniri cu mari personalități ale culturii, creatori şi alți 

factori implicați în procesul realizării tipăriturilor şi celorlalte bunuri cultura-

le. Pe lângă Târgul de Carte LIBREX pe care îl organizează, alături de ceilalți 

parteneri şi colaboratori, în fiecare primăvară, la Iaşi, Organizația AGORA a 

fost și rămâne un partener important implicat în proiectele care vizează creș-

terea cantitativă și calitativă a pieței de carte din România.  
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Structura Organizaţiei Patronale  

„AGORA“ a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor și 

a Altor Bunuri Culturale din România 
 

SEDIUL Organizaţiei Patronale „AGORA”: 

Şos. Moara de Foc, nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România 

Tel./Fax: + 40.232.25.23.78 

E-mail: patronatulagora@yahoo.com  

Preşedinte: dr. ec. Petru RADU  

 

Membrii Organizaţiei Patronale AGORA: 

1. S.C. ARCADIA 2000 S.A.  

Calea Moşilor nr. 62 – 68, cod 030151, sector 3, Bucureşti, România  

Tel.: + 40.21.313.36.02; Fax: + 40.21.312.19.48 

E-mail: office@arcadia2000.ro, officearcadia2000@gmail.com  

Director: Doina CALOTĂ 

 

2. ATENEU S.R.L.  

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 14, cod 200038, jud. Olt, România 

Tel.: + 40.744.694.144 

E-mail: ateneu@slatina.ro  

Director: Gheorghe SCARLAT 

 

3. ATLAS GROUP DISTRIBUTION S.R.L.  

Bdul Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bucureşti, România  

Tel.: + 40.23.313.28.28; Fax: + 40.21.313.28.68  

Director: Alexandru COMAN 

 

4. S.C. BIBLIOPOLIS-PETRODAVA S.A.  

Aleea Viforului, nr. 14, cod 610258, Piatra Neamț, jud. Neamț, România 

Tel.: + 40.233.22.28.39; Fax: + 40.233.22.62.35 

E-mail: secretariat@bibliopolis.ro  

Director: Vasile ROPCIAN 

 

5. S.C. BIC ALL DISTRIBUŢIE S.A.  

Bdul Timişoara, nr. 58, cod 061333, sector 6, Bucureşti, România 

Tel.: + 40.21.402.26.10; Fax: + 40.21.402.26.32 

E-mail: info@all.ro  

Director: Constantin CIPRIAN 

 

mailto:patronatulagora@yahoo.com
mailto:ateneu@slatina.ro
mailto:secretariat@bibliopolis.ro


 
 

194 

 

 

 

 

6. S.C. CART GO S.A.  

Str. Tudor Vladimirescu nr. 40, cod 210132, Târgu-Jiu, jud. Gorj, România  

Tel.: +40.253.21.85.56; E-mail: cartgosa@yahoo.com  

Director: Ion NICA 

 

7. S.C. COMPANIA DE LIBRĂRII – BUCUREŞTI S.A.  

Bdul Unirii nr. 10, bl. B7, sector 4, cod poştal 040105, Bucureşti, România  

Tel.: + 40.21.315.56.74; Fax: + 40.21.312.40.00; E-mail: clb@rdsnet.ro  

Director: Marieta Veronica SEBA 

 

8. S.C. LIBRĂRIA CORINA  

Str. Mihai Eminescu nr. 2, ap. 13, loc. Arad, jud. Arad, România  

Tel.: + 40.257.28.47.49; E-mail: librariacorina@rdslink.ro  

Director: Corina MOLDOVAN 

 

9. S.C. CRIST 1 S.R.L  

Str. Ion Băiulescu nr. 50, cod 050221, sector 5, Bucureşti, România 

Tel.: + 40.21.335.41.57; Fax: 021.337.36.48 

E-mail: crist@crist.ro 

Director: Cristian TĂNĂSESCU 

 

10. S.C. DIFCART S.A.  

Str. Unirii, bl. O1, cod 120273, Buzău, jud. Buzău, România  

Tel.: + 40.238.71.94.52; Fax: + 40.238.71.71.53 

E-mail: livimihalcea@yahoo.com  

Director: Livioara MIHALCEA 

 

11. S.C. DULIMEX PLUS S.R.L.  

Str. Bahluiului, nr. 1, cod 011281, sector 1, Bucureşti, România  

Tel.: + 40.21.222.33.12; Fax: + 40.21.222.83.80 

E-mail: gigi.alecu@meteorpress.ro 

Site: www.librarul.ro 

Director: Gigi ALECU  

 

12. S.C. ESOTERA  

Str. Lucian Blaga, nr. 10, parter, ap. 1, cod 300002, loc. Timişoara, jud. Timiş, România  

Tel.: + 40.256.43.13.40 

E-mail: librariaesotera@yahoo.com  

Director: Florica PETREAN  

 

mailto:cartgosa@yahoo.com
mailto:clb@rdsnet.ro
mailto:librariacorina@rdslink.ro
mailto:crist@crist.ro
mailto:gigi.alecu@meteorpress.ro
mailto:esoteratm@rdslink.ro
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13. S.C. EUROLIBRIS S.A.  

Piața Unirii, nr. 10, Deva, jud. Hunedoara, România  

Tel.: + 40.254.21.15.97 

Fax: + 40.254.22.15.15; E-mail: horia.crisan@xnet.ro 

Director: Horia CRIȘAN 

 

14. S.C. FLOREI COM S.R.L. Str. Grigore Ureche 

nr. 12, C.P. 440271, jud. Satu Mare, România 

Tel.: + 40.261.763.490 

E-mail: floreicom@yahoo.com 

Asociat unic: Florica MATEI 

 

15. S.C. GLISSANDO S.R.L.  

Str. George Bacovia, nr. 68, sc. D, parter, ap. 2, Bacău, jud. Bacău, România 

Tel./Fax: 0234.58.66.77; E-mail: glissando_srl@yahoo.com 

Administrator: Carmen MAZILU  

 

16. S.C. EDITURA ICAR  

Str. Turda, nr. 90, sector 1, cod 011332, O. P. 32, Bucureşti, România  

Tel.: + 40.21.224.46.60; Fax: + 40.21.222.31.92  

Director: Cătălin Petru NICOLESCU 

 

17. S.C. ION CREANGĂ S.A.  

Str. Isaccei, nr. 20, cod 820241, Tulcea, România  

Tel./Fax: + 40.240.51.60.46 

E-mail: ioncreanga@tim.ro 

Director: Maria GÎSCĂ  

 

18. S.C. LEGEND COM S.R.L.  

Str. Tipografilor, nr. 3, sector 1, Bucureşti, România 

Tel.: + 40.21.490.61.05 

Fax: + 40.21.490.61.06 

E-mail: shams@legend.ro, www.legend.ro 

Director: Ali SHAMS 

 

19. S.C. LIBRA SAM S.A.  

Aleea Jiului nr. 1, Satu Mare, România  

Tel.: + 40.261.77.01.97; Fax: + 40.261.77.01.98 

E-mail: librasam2000@yahoo.com  

Director: Iuliana SABĂU 

 

mailto:horia.crisan@xnet.ro
mailto:floreicom@yahoo.com
mailto:glissando_srl@yahoo.com
mailto:ioncreanga@tim.ro
mailto:shams@legend.ro
mailto:librasam2000@
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20. S.C. LIBRĂRIA UNIVERSUL  

Str. Regele Ferdinand nr. 4, cod 400610, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România 

Tel.: + 40.364.142.908, Fax: + 40.364.142.905 

E-mail: librariauniversul@gmail.com 

Director: Rodica POP  

 

21. S.C. LIBRĂRIILE SĂLAJULUI S.R.L. (PHOENIX BOOK S.R.L.)  

Str. Iuliu Maniu nr. 4, cod 450016, Zalău, jud. Sălaj, România 

Tel.: + 40.260.66. 18.57; Fax: + 40.260.66.18.47 

E-mail: librariilesalajului@astralnet.ro 

Director: Adriana LABO 

 

22. S.C. LIBRIS S.R.L.  

Str. Mureșenilor nr. 18, Brașov, România  

Tel.: + 40.371.781.781; Fax: + 40.372.874.742 

E-mail: contact@libris.ro  

Director: Virgil ONIŢĂ 

 

23. S.C. LIBRIS ALBA S.A.  

Bdul Victoriei nr. 2 – 6, Alba-Iulia, jud. Alba, România  

Tel.: + 40.258.823.726; Fax: + 40.258.820.555  

Director: Iuliu Marin HADA 

 

24. S.C. MARALIBRIS S.A.  

Bdul Bucureşti, nr. 59, cod 430013, Baia Mare, jud. Maramureş, România 

Tel.: + 40.262.22.12.93; Fax: + 40.262.20.53.64 

E-mail: maralibris@rdslink.ro 

Director: Ana LIBOTEAN  

 

25. MIRACLAS S.R.L. (Librăria ALPHA)  

Str. Putna nr. 5, ap. 3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  

Tel.: + 40.264.571.005; Fax: + 40.264.433.034 

E-mail: libraria.alpha@gmail.com 

Director: Olimpia COSTANDA 

 

26. S.C. PANAIT CERNA S.A.  

Str. Trandafirilor, nr. 10, cod 820137, Tulcea, România 

Tel./Fax: + 40.240.51.53.44; E-mail: panaitcerna_sa@yahoo.com 

Director: Ion VÎLCEA 

 

 

mailto:librariauniversul@gmail.com
mailto:librariilesalajului@astralnet.ro
mailto:maralibris@rdslink.ro
mailto:libraria.alpha@gmail.com
mailto:panaitcerna_sa@yahoo.com
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27. S.C. PANAIT ISTRATI S.A. Str. 1 Decembrie 1918, nr. 133, bl. B 34,  

cod 810075, Brăila, România  

Tel.: + 40.239.61.23.48; Fax: + 40.239.61.24.13 

e-mail: panaitistrati2004@yahoo.com  

Director: Eleonora TRANDAFIR 

 

28. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ  

Str. Haşdeu, nr. 45 – 51, cod 400371,  

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, România  

Tel.: + 40.264.59.74.01; Fax: + 40.364.81.47.10 

E-mail: presauniversitara@easynet.ro, popfilip@easynet.ro 

Director: Codruța SĂCELEAN 

 

29. S.C. PRODART MEDIA S.R.L.  

Şos. Moara de Foc nr. 4, cod 700527 

Iaşi, jud. Iaşi, România 

Tel.: + 40.232.234.582; Fax: + 40.232.233.080 

Administrator: dr. ec. Petru RADU 

 

30. S.C. PROLIBRIS S.A.  

Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 6, cod 130015, Târgovişte, jud. Dâmbovița, România  

Tel.: + 40.245.20.61.58; Fax: + 40.245.20.61.59 

E-mail: office@prb.ro 

Director: Tiberiu NIŢĂ 

 

31. RAO DISTRIBUŢIE S.R.L. Str. Turda nr. 117 – 119, bl. 6, parter, sector 1, Bucureşti, 

România  

Tel.: + 40 21 224 14 72; Fax: + 40.21.224.12.31;  

E-mail: ovidiu.enculescu@rao.ro, office@rao.ro /  

Director: Ovidiu Laurențiu ENCULESCU 

 

32. S.C. SEDCOM LIBRIS S.A.  

Şos. Moara de Foc, nr. 4, cod 700527 

Iaşi, România / Tel.: + 40.232.23.45.82 

Fax: + 40.232.23.30.80 

E-mail: office@sedcom.ro, www.sedcom.ro 

Director: dr. ec. Petru RADU 

 

mailto:panaitistrati2004@yahoo.com
mailto:presauniversitara@easynet.ro
mailto:popfilip@easynet.ro
mailto:office@prb.ro
mailto:office@sedcom.ro
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33. S.C. TIMLIBRIS S.A. Str. Simion Bărnuțiu, nr. 75, cod 300081,  

Timişoara, jud. Timiş, România 

Tel.: + 40.256.20.53.58; Fax: + 40.256.20.53.64  

Director: Nicolae MICULESCU 

 

34. S.C. TIPOGRAFIA SEDCOM LIBRIS S.A.  

Şos. Moara de Foc nr. 4, jud. Iaşi, cod 700527, România  

Tel.: + 40.232.233.080; Fax: + 40.232.233.080  

Director: dr. ec. Petru RADU 

 

35. S.C. TUTOCART S.R.L.  

Str. Episcopiei, Buzău, România  

Tel.: + 40.742.437.061 

Administrator: Dan MOCANU 

 

36. S.C. VOG SERVICES S.R.L.  

Str. Dumbrava, nr. 33, cod 210109, Târgu-Jiu, jud. Gorj, România  

Tel.: + 40.253.22.32.68; Fax: + 40.353.81.05.71 

E-mail: o_gabriela2005@yahoo.com  

Administrator: Gabriela OGÂRLACI 

 

37. Editura VICOVIA  

Str. Calea Mărăşeşti, 110/D/14, cod 600073, Bacău, jud. Bacău, România  

Tel.: + 40.234.57.59.29; Fax: + 40.234.57.59.29 

E-mail: vicovia@gmail.com 

Director: Viorel CUCU 

 

38. ZABUN IMPORT-EXPORT S.R.L.  

Aleea Timișul de Jos nr. 2, sector 6, București, România  

Tel.: + 40.21.778.56.86 

E-mail: liviu.iancovescu@gmail.com 

Director: Liviu IANCOVESCU 
 

 

  

mailto:o_gabriela2005@yahoo.com
mailto:vicovia@gmail.com
mailto:liviu.iancovescu@gmail.com
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