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TÂRGUL DE CARTE LIBREX 2015 

Primăvara cărţilor la Iaşi 
 

 

Sute de poveşti, 
Mii de cărţi, 

Milioane de pagini,  
Miliarde de cuvinte =  
23 de ani de istorie:  

LIBREX 2015 
 
 
 

Prin longevitate, amploare, dinamică, valoare şi tradiţie, Târgul de Carte LIBREX s-a impus 
în memoria colectivă ca un eveniment cultural recunoscut, apreciat şi aşteptat cu multă bu-
curie, în egală măsură, de expozanţi şi de publicul cititor ieşean, şi nu numai, la acest eveniment 
fiind prezenţi cititori de toate vârstele. În fiecare an, pe fundalul desfăşurării acestui eveniment, 
Iaşul devine un punct de atracţie pentru editori, difuzori şi autori din întreaga ţară care vin aici 
cu dorinţa de a-şi prezenta oferta editorială recentă şi pentru a stabili contacte cu publicul ci-
titor, cu bibliotecile, librăriile, autorii, traducătorii şi toate categoriile profesionale conexe.  
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LIBREX 2015 reuneşte 172 de expozanţi cu un profil axat pe tematica complexă a Târgului 

(carte, artă, muzică, papetărie, birotică, jucării), după cum urmează: edituri din întreaga ţară, 
companii distribuitoare de carte românească şi străină, papetărie, jucării, birotică şi muzică, instituţii 
şi asociaţii de cultură, autori, artişti plastici etc., publicul având astfel oportunitatea de a alege 
produse şi cărţi din diverse domenii de specialitate: artă, beletristică, ştiinţă şi tehnică, calcu-
latoare, mass-media şi comunicare, medicină, psihologie, dezvoltare personală, religie, istorie, 
drept, economie, resurse umane, management, marketing, limbi străine, cărţi pentru copii, en-
ciclopedii, dicţionare şi ghiduri, manuale şi auxiliare didactice, cărţi pentru timpul liber, medi-
taţie 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 cărţi frumoase şi valoroase, 
scrieri autohtone sau traduceri aproape sincrone operelor originale apărute la diverse case edi-
toriale din întreaga lume. 
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LIBREX 2015 în cifre 
 

Pentru a vă crea o opinie mai nuanţată asupra impactului pe care îl are Târgul de Carte 
LIBREX, vom menţiona, în cele ce urmează, o serie de coordonate numerice ale ediţiei prezente. 

Ediţia LIBREX 2015 se desfăşoară pe nivelele 1 şi 2 ale Palas Mall, iar la aceasta participă 172 
de expozanţi, dintre care 136 de edituri din întreaga ţară, 12 importatori/distribuitori de carte 
românească şi străină şi 24 importatori/distribuitori de papetărie, jucării, birotică, muzică, 
asociaţii, fundaţii, muzee, reviste culturale etc.. De asemenea, în Agenda LIBREX 2015, au fost 
înscrise peste 300 de evenimente culturale dintre cele mai diverse: lansări de carte, întâlniri cu 
autorii, momente artistice, recitaluri poetice, concursuri etc. 

172 de expozanţi, din care: 

136 edituri din întreaga ţară 

12 importatori/distribuitori de carte românească  
şi străină 

24 importatori/distribuitori de papetărie, jucării, bi-
rotică, muzică, asociaţii, muzee, reviste culturale etc. 

peste 
300 

de evenimente culturale dintre cele mai diverse: 
lansări de carte, întâlniri cu autorii, momente 
artistice, recitaluri poetice, concursuri etc. 
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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 ediţie 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, publicaţii culturale şi ştiinţifice 
Premiul IOAN PETRU CULIANU   pentru cea mai importantă editură  
      care promovează istoria culturii şi civilizaţiei 
Premiul MIHAIL KOGĂLNICEANU  pentru editarea cărţii ştiinţifice 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 
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Comisia de Jurizare şi Premiere LIBREX 2015  
are următoarea componenţă: 

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

MEMBRI: 
Petru RADU    doctor în economie, Preşedinte al Organizaţiei Patronale „AGORA“  
    a Societăţilor 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 Naţionale Iaşi 
Valeriu STANCU  scriitor, redactor-şef al Revistei „Cronica“ 
Valentin CIUCĂ   scriitor, critic de artă 
 

SECRETAR:  
Alina HUCAI   redactor-şef al Editurii Sedcom Libris 

 

Premiile LIBREX 2015 stabilite de Comisia de Jurizare şi Premiere LIBREX 2015, constituită din personalităţi culturale ieşene şi 
reprezentanţi ai difuzorilor de carte din România, se vor acorda editurilor şi companiilor de difuzare a cărţii străine participante la acest 
eveniment cultural în semn de recunoaştere a celor mai valoroase programe şi direcţii editoriale, precum şi a celor mai bine vândute 
cărţi de cultură din anul precedent, având drept scop susţinerea şi promovarea acţiunii de editare şi difuzare a cărţii din România. 
Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă după o atentă analiză a programelor şi direcţiilor editoriale ale participanţilor, potrivit 
voturilor exprimate de membrii Comisiei de Jurizare şi Premiere, care evaluează şi departajează editurile/companiile nominalizate. 
Criteriul de acordare a Premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel valoric, conform titulaturii şi motivaţiei acestora. 
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REGULAMENTUL DE ACORDARE A PREMIILOR TÂRGULUI DE CARTE LIBREX 2015 este 
următorul: 

1. Comisia de Jurizare şi Premiere a Târgului de Carte LIBREX, constituită din personalităţi 
culturale ieşene şi reprezentanţi ai difuzorilor de carte din România, acordă anual premii edi-
turilor şi companiilor de difuzare a cărţii străine participante la acest eveniment cultural, în semn de 
deosebită recunoaştere a celor mai valoroase programe şi direcţii editoriale, precum şi a celor 
mai bine vândute cărţi de cultură din anul precedent, având drept scop susţinerea şi promo-
varea acţiunii de editare şi difuzare a cărţii din România. 

2. Premiile Târgului de Carte LIBREX se acordă după o atentă analiză a programelor şi di-
recţiilor editoriale ale participanţilor, potrivit voturilor exprimate de membrii Comisiei de Juri-
zare şi Premiere, care evaluează şi departajează editurile/companiile nominalizate. 

3. Criteriul de acordare a premiilor Târgului de Carte LIBREX este cel valoric, conform titu-
laturii şi motivaţiei Premiilor LIBREX. 

4. Voturile membrilor Comisiei de Jurizare şi Premiere sunt secrete şi se exercită în cadrul 
reuniunii care are loc anual, într-una dintre zilele Târgului de Carte LIBREX. 

5. Pentru a asigura deplina obiectivitate, membrii Comisiei de Jurizare nu pot fi repre-
zentanţi 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 fie-
care dată, candidatura care întruneşte cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de ju-
mătate plus unu din totalul voturilor exprimate. 



16 
 

7. Când nu se obţine minimul voturilor „pentru”, votarea se reia doar asupra acelor can-
didaturi 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 funcţie 
de resursele financiare existente. 

9. Premiile constau în diplome şi bani, cuantumul sumelor fiind alocat anual, în funcţie de 
resursele financiare existente. 

10. Premiile sunt mediatizate pe plan local, dar şi naţional, reprezentând o recunoaştere 
cultural-valorică importantă. 
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Cui se adresează LIBREX? Aria de impact a evenimentului 

 
Grupul căruia se adresează LIBREX 2015 este reprezentat de publicul cititor de toate vârstele, 

de profesioniştii cărţii: editori, traducători, autori de carte consacraţi şi debutanţi, difuzori de carte, 
bibliotecari, artişti plastici, tipografi etc., de instituţiile şi asociaţiile culturale, copiii şi tinerii talentaţi 
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 pasionaţii de cultură, lectură şi evenimente artistice, de profesioniştii din domeniul 
editorial şi cultural, dar acest efect se va răsfrânge, prin contaminare, practic, asupra întregii 
comunităţi, în general, prin efectele culturale şi psihologice create şi rezultatele obţinute (mai 
multe cărţi citite, rezultate profesionale şi/sau educaţionale mai bune, amplificarea interesului pen-
tru cultură, lectură şi dezvoltare personală, cultură generală mai bogată, formarea şi cultivarea 
simţului artistic şi critic, recunoaşterea, selecţia şi aprecierea adevăratelor valori şi, nu în ultimul 
rând, socializarea susţinută, în mod concret, de contactul direct cu editorii, autorii şi prietenii într-un 
spaţiu public rafinat). 
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ADENIUM 
 
Director general: Adriana NAZARCIUC 
 

Adresa: Aleea Copou nr. 3, cod poştal 700460, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 277 998; E-mail: office@adenium.ro; Web: www.adenium.ro 
 

Domeniu de activitate: activităţi de editare a cărţilor 
 

ADENIUM: un exerciţiu al excelenţei! Principiile care marchează activitatea Adenium sunt: pasiunea și 
atenţia pentru cartea bine scrisă, pentru superlativul în cultură și știinţă, pentru implicarea în viaţa socială a 
comunităţii și pentru educaţia în spiritul valorilor morale. De la alegerea domeniilor editoriale, trecând prin 
procesul de selectare a titlurilor și până la cele de corectură, tehnoredactare, ilustrare, promovare și 
distribuţie, Adenium parcurge, în fiecare zi, un exerciţiu al excelenţei. Adenium propune o ofertă de carte 
care conţine peste 100 de titluri publicate în format print, ePub și PDF, în 18 colecţii: Punct RO. Poezie, Punct 
RO. Proză, Punct RO. Eseu, Punct RO. Interviu, Punct RO. Debut, Punct RO. Publicistică, Punct RO. Reportaj, 
Anthropos. Teorii literare, Anthropos. Istorii literare, Anthropos. Istorie, Colloquium. Esențial, Colloquium. 
Original, Action, Christia, Universalis, O Inimă de Broscuță, BD Junior și Căsuța Fermecată. Oferta editorială 
Adenium se regăsește în cele mai importante lanţuri de librării din ţară, în marile magazine și pe cele mai 
accesate platforme online de book retail din România și străinătate. Participarea constantă la cele mai 
importante târguri de carte naţionale și internaţionale a însemnat realizarea unor evenimente de excepţie și 
obţinerea unor importante premii. Ca proces care ne preocupă în permanenţă, dezvoltarea editorială 
trebuie abordată din perspectiva actuală, dar cu luarea în considerare a începuturilor: pasiunea pentru 
carte, cultură și știinţă. În consecinţă, Adenium rămâne fidelă principiilor de la care a plecat și își construiește 
activitatea pe baza ideii de excelenţă.  

mailto:office@adenium.ro
http://www.adenium.ro/
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ORGANIZAŢIA PATRONALĂ „AGORA” A SOCIETĂŢILOR PENTRU  
DIFUZAREA TIPĂRITURILOR ŞI A ALTOR BUNURI CULTURALE DIN ROMÂNIA  
 

Preşedinte: dr. ec. Petru RADU 
 

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 252 378; E-mail: patronatulagora@yahoo.com 
Web: www.patronatulagora.ro 
 

Organizaţia Patronală „AGORA” a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale 
din România este o societate nonprofit, nonguvernamentală, care are drept scop reprezentarea intere-
selor agenţilor economici din ramura profesională: „difuzarea tipăriturilor şi a altor bunuri culturale“. 
Organizaţia Patronală funcţionează în scopul realizării următoarelor obiective principale: desfăşurarea 
unui larg schimb de informaţii vizând dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi conlucrare între membri, 
adoptarea unor noi metodologii de reproiectare a sistemului de management al agenţilor economici din 
ramura „difuzare tipărituri şi alte bunuri culturale” (structura organizatorică, sistemul informaţional, 
procesele decizionale, metodele şi tehnicile de management şi marketing cultural), cunoaşterea prin-
cipalelor tendinţe în managementul mondial de profil etc.; relevarea modalităţilor de bază prin care poate 
fi evaluată eficienţa sistemului de management şi marketing cultural a societăţii comerciale şi regiei 
autonome, atât cuantificabilă, cât şi necuantificabilă, în condiţiile economiei de piaţă; efectuarea, prin 
efort financiar comun, a unor studii de marketing pe piaţa internă şi externă a tipăriturilor şi a altor 
bunuri culturale; dezvoltarea unor politici comerciale specifice pe terţe pieţe; diversificarea şi optimi-
zarea reclamei comerciale, combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de mo-
nopol; organizarea periodică a unor activităţi comune, destinate, pe de o parte, sporirii eficienţei eco -

mailto:patronatulagora@yahoo.com
http://www.patronatulagora.ro/
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nomice a membrilor Organizaţiei Patronale, pe de altă parte, creşterii contribuţiei unităţilor de difuzare 
a tipăriturilor şi altor bunuri culturale la îmbunătăţirea climatului spiritual al ţării (saloane de carte şi alte 
bunuri culturale cu vânzare, târguri de carte, simpozioane de profil cu participare internaţională, întâlniri 
de lucru cu agenţi economici, creatori şi alţi factori implicaţi în procesul realizării tipăriturilor şi celorlalte 
bunuri culturale; realizarea, prin contribuţie financiară comună, a unor spoturi şi a altor materiale pu-
blicitare destinate informării cumpărătorilor, cultivării interesului acestora pentru produsele culturale 
oferite de membrii Organizaţiei; asigurarea unei prezenţe active în presă şi în celelalte mijloace de in-
formare în masă; dezvoltarea dialogului cu sindicatele, constituirea, în acest scop, a unei comisii mixte 
patronat – sindicate, precum şi sprijinirea sau, după caz, reprezentarea membrilor în cadrul unor even-
tuale negocieri cu sindicatele la nivel de ramură sau în plan teritorial; apărarea intereselor cu caracter 
comun ale membrilor în faţa organelor de stat, inclusiv a Guvernului; colaborarea cu alte organizaţii 
similare din ţară sau străinătate. Pe lângă Târgul de Carte LIBREX pe care îl organizează, alături de ceilalţi 
parteneri şi colaboratori, în fiecare primăvară, la Iaşi, Organizaţia AGORA este partener în Proiectul 
DECULT alături de Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România, iniţiind implementarea pro-
iectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali din domeniul culturii scrise”, în ca-
drul căruia s-a afirmat prin realizarea unui Studiu asupra pieței de carte din România – Harta difuzării de 
carte din România; de asemenea, Organizaţia AGORA s-a implicat, în timp, în diverse acţiuni şi întâlniri la 
care a fost antrenată şi mass-media, făcând apel la instituţiile statului în vederea sublinierii necesităţii de 
a sprijini cultura scrisă, prin îmbunătăţirea condiţiilor de publicare a cărţilor şi revistelor de cultură, reali-
zându-se astfel şi un îndemn la respectarea dreptului de autor, indiferent de domeniul în care se manifestă. 
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STRUCTURA ORGANIZAŢIEI PATRONALE „AGORA“ 
A SOCIETĂŢILOR PENTRU DIFUZAREA TIPĂRITURILOR ŞI 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  
 

Membri: 
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 / Director: Doina STĂNESCU 
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 
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 
S.C. BIBLIOPOLIS-PETRODAVA S.A. Aleea Viforului, nr. 14, cod 610258, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, România / 
Tel.: + 40.233.22.28.39; Fax: + 40.233.22.62.35; E-mail: secretariat@bibliopolis.ro / Director: Vasile ROPCIAN 
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 
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 
S.C. COMPANIA DE LIBRĂRII – BUCUREŞTI S.A. Bdul Uniri 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 

mailto:patronatulagora@yahoo.com
mailto:ateneu@slatina.ro
mailto:secretariat@bibliopolis.ro
mailto:cartgosa@yahoo.com
mailto:clb@rdsnet.ro
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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 
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 
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 
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, www.librarul.ro / Director: Gigi ALECU  
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  
S.C. EUROLIBRIS S.A. Piaţa 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 CRIŞAN 
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 
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  
S.C. EDITURA ICAR Str. Turda, nr. 90, sector 1, cod 011332, O. P. 32, Bucureşti, Tel.: + 40.21.224.46.60; 
Fax: + 40.21.222.31.92 / Director: Cătălin Petru NICOLESCU 
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  
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 
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:librariacorina@rdslink.ro
mailto:crist@crist.ro
mailto:gigi.alecu@meteorpress.ro
mailto:esoteratm@rdslink.ro
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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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  
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 
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 
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  
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 
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 
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 
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: Codruţa SĂCELEAN 
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 
S.C. PROLIBRIS S.A. Str. Plt. Ditescu Stan, nr. 6, cod 130015, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, România /  
Tel.: + 40.245.20.61.58; Fax: + 40.245.20.61.59; E-mail: office@prb.ro / Director: Tiberiu NIȚĂ 

mailto:librariauniversul@gmail.com
mailto:librariilesalajului@astralnet.ro
mailto:maralibris@rdslink.ro
mailto:libraria.alpha@gmail.com
mailto:panaitcerna_sa@yahoo.com
mailto:panaitistrati2004@yahoo.com
mailto:presauniversitara@easynet.ro
mailto:popfilip@easynet.ro
mailto:office@prb.ro
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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@raobooks.com /  
Director: Ovidiu Laurenţiu ENCULESCU 
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 
S.C. TIMLIBRIS S.A. Str. Simion Bărnuţiu, nr. 75, cod 300081, Timişoara, jud. Timiş, România/  
Tel.: + 40.256.20.53.58; Fax: + 40.256.20.53.64 / Director: Nicolae MICULESCU 
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 
S.C. TUTOCART S.R.L. Str. Episcopiei, Buzău, România /  
Tel.: + 40.742.437.061 / Administrator: Dan MOCANU 
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 
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 

mailto:office@sedcom.ro
mailto:o_gabriela2005@yahoo.com
mailto:vicovia@gmail.com
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EDITURA ALL 
 
Director: Gabriel SCÎNTEIA 
 

Adresa: Bdul Constructorilor nr. 20 A, et. III, sector 6, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 402 26 00 
Fax: + 40 21 402 26 10 
E-mail: info@all.ro 
Web: www.all.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Editura ALL se află în elita societăţilor din domeniul editorial şi tipografic din România, având un 
foarte larg spectru de publicaţii: carte universitară (medicină, carte umanistă, carte de business 
şi economie, informatică, ştiinţe), carte şcolară (manuale, auxiliare, dicţionare, atlase) şi carte 
generală (literatură română şi universală, albume color, carte practică), reviste şi publicaţii 
periodice proprii, precum şi alte publicaţii. 

mailto:info@all.ro
http://www.all.ro/
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ASOCIAŢIA CULTURALĂ „AMICII LUI PAVESE” 
EDITURA PAVESIANA 
 
Preşedinte: Mara CHIRIȚESCU 
 

Adresa: Aleea Romancierilor nr. 4, ap. 40, sector 6, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 723 153 436; + 40 720 542 530 
E-mail: asso.amicipavese@yahoo.it 
 

Domeniu de activitate: evenimente culturale create în jurul cărţilor editate de Pavesiana, în traducere din şi în limba italiană 
 

Ceea ce îşi propune Librăria italiană Pavesiana este exact să aducă laolaltă admiratorii unei 
culturi. Scopul intrinsec este departe de a vinde carte asemenea unei librării comune. Spaţiul 
intim, amenajat cu bun-gust, cu mobilier autentic adus din Italia, îţi oferă sentimentul că eşti în 
vizită la un prieten drag. Am regăsit în rafturile librăriei presă italiană actuală, cărţi ale unor 
autori italieni atât în original, cât şi traduse şi, nu în ultimul rând, cărţi ale unor autori români 
traduse în limba italiană. 
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EDITURILE ARAMIS şi MINERVA 
 
Preşedinte general: Sorin PENEŞ 
 

Adresa: Bdul Metalurgiei nr. 46 – 560, sector 4, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 461 08 08; Fax: + 40 21 461 08 09; E-mail: vera@edituraaramis.ro; Web: www.edituraramis.ro 
 

Domeniu de activitate: editarea, tipărirea manualelor, caietelor şi auxiliarelor şcolare 
 
 

Editura ARAMIS, membră a holdingului MEGAPRESS, este lider de piaţă pe segmentul de carte școlară 
pentru învăţământul primar și preprimar, având cele mai multe manuale și auxiliare aprobate de 
Ministerul Educaţiei. Alături de bogata ofertă de manuale și auxiliare școlare, culegeri și dicţionare, 
editura a dezvoltat în ultimii ani și bogate colecţii de carte pentru copii (Colecţia „Crești cu noi”, pentru 
0 – 3 ani, Colecţia de enciclopedii „Descoperim”, Colecţia de cărţi interactive, de activităţi – Copyright 
International). Cărţile publicate de Editura ARAMIS, în cei peste 20 de ani de activitate, s-au impus în 
conștiinţa publicului de toate vârstele prin calitatea și accesibilitatea lor. 
 

Anul acesta ARAMIS şi MINERVA se prezintă la LIBREX cu peste 500 de titluri. Dintre acestea mai mult 
de 75 de titluri au fost lansate în ultima parte a lui 2014 şi în primele luni ale acestui an.  
 
ARAMIS, unul dintre principalii câştigători ai licitaţiei din 2014 organizate de Ministerul Educaţiei pentru 
clasele I şi a II-a aduce în prim-plan, în cadrul târgului, setul complet de manuale şi caiete, în 
conformitate cu programele şcolare în vigoare, atât la manualele câştigătoare la clasele I şi a II-a, cât şi 
noutăţile pregătite pentru clasa pregătitoare, clasa a III-a şi a IV-a. În plus, ca în fiecare an, vă aşteaptă 

mailto:vera@edituraaramis.ro
http://www.edituraramis.ro/
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seriile de caiete pentru grădiniţă şi învăţământul primar la preţuri excepţionale. Aramis a pregătit o 
colecţie inedită – cărţi de poveşti, cărţi cu autocolante, cărţi din care să construieşti lumi minunate, cărţi 
de jocuri şi activităţi şi multe altele. De asemenea, în rafturile editurii vei găsi poveştile clasice, cărţi cu 
jocuri, cărţi de Origami – toate parcă special pregătite pentru vacanţa de primăvară. 
 
Editura MINERVA îşi aşteaptă cititorii să îşi aleagă titlurile preferate din colecţia Biblioteca pentru toți, să 
descopere ultimele noutăţi din literatura internaţională contemporană, precum şi superoferte de 
preţuri. Vino în standul Aramis şi Minerva în fiecare zi a târgului! 
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EDITURA ARPEGGIONE 
 
Director: Gabriel SCÎNTEIA 
 

Adresa: Str. Kövári nr. 53, cod 400217, Cluj-Napoca, România 
Tel.: + 40 722 315 901 
Fax: + 40 364 103 202 
E-mail: contact@arpeggione.eu 
Web: www.arpeggione.eu 
 

Domeniu de activitate: editură muzicală 

 
Activând din anul 1998, Arpeggione este o editură cu profil muzical, concepută pentru a suplini 
o carenţă puternic resimţită de către mediul școlar și universitar de specialitate și pentru a 
promova cultura muzicală din România atât între graniţele ţării, cât și în afara lor. În cei peste 
zece ani de activitate a publicat un număr semnificativ de lucrări (peste 170) – partituri și carte 
de muzicologie – de o diversitate unică în peisajul românesc. De asemenea a abordat și alte 
genuri: beletristică, eseu, dicţionare etc. Portofoliul editurii se îmbogăţește sistematic cu noi 
titluri, incluzând atât lucrări de referinţă în domeniu, cât și lucrări ale unor artiști la început de 
carieră. Pentru aceste motive, editura noastră este receptivă colaborărilor. 

http://www.arpeggione./
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EDITURA ARS LIBRI – S.C. POLICHROM INDUSTRY 2006 S.R.L. 
 
Director general: Grigore IULIAN 
Director editură: Adina GRIGORE 
Director de vânzări: Mihaela SAVINESCU 
 

Adresă: Str. Victoriei, bl. Z1, sc. D, ap. 1, oraş Costeşti, jud. Argeş, România 
Tel.: + 40 248 546 357 
Mobil: + 40 724 340 777, 0753 551 352 
E-mail: arslibri@yahoo.com, riana_sm@yahoo.com 
 

Domenii de activitate: servicii de tipografie şi editură 
 

Editura Ars Libri oferă un bogat portofoliu de titluri cuprinse în colecţii de carte, pe arii 
curriculare, pentru preşcolari şi şcolari de clasă pregătitoare, ciclul primar şi gimnazial, dascăli şi 
părinţi doritori să sprijine calitatea activităţii educaţionale a copilului. Cărţile Ars Libri sunt 
concepute şi semnate de autori cu prestigiu, profesori universitari, metodişti şi cadre didactice 
specializate şi cu o vastă experienţă în domeniu, garanţia calităţii fiind certificată inclusiv de 
avizele Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

mailto:arslibri@yahoo.com
mailto:riana_sm@yahoo.com
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EDITURA ARS LONGA 
 
Director: Brândușa TĂMAŞ 
 

Adresă: Str. Elena Doamna nr. 2, cod poştal 700398, Iași, România 
Tel./Fax: + 40 232 215 078 
Mobil: + 40 724 516 581 
E-mail: ars.longa@live.com 
Web: www.arslonga.ro 
 

Domeniu de activitate: editare şi publicare carte 
 

Înfiinţată în 1994, Editura ARS LONGA s-a impus publicului cititor prin câteva colecţii de pres-
tigiu: Alif (literatură arabă contemporană), Summa cum laude, Literatură Irlandeză Contempo-
rană, Teatru & Teatru, Ridentem dicere verum, Carmina, Arcadia, Española, Fizică teoretică şi apli-
cații ș.a. Prezentă chiar de la început la târgurile internaţionale de carte de la Frankfurt, Leipzig, 
Burgos, Paris, Bologna, editura colaborează cu instituţii de prestigiu din Franţa, Italia, Spania, 
Brazilia, Irlanda ş.a. Domenii: literatură (clasică şi contemporană); teorie şi critică literară; 
lingvistică; studii, eseuri, memorialistică; ştiinţă; ştiinţe umaniste; religie & spiritualitate. 

mailto:ars.longa@live.com
http://www.arslonga.ro/
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GRUPUL EDITORIAL ART 
 
Director: Dan IACOB 
 

Adresă: Splaiul Independenţei nr. 319, sector 6, cod 062650, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 224 30 89  
E-mail: office@editura-art.ro 
Web: www.editura-art.ro 

 

Editura ART s-a lansat în iunie 2007 cu şase colecţii care nu au rămas neremarcate de jurnalişti, 
de critici şi de public. Misiunea noastră este de a face posibil, prin cărţile pe care le publicăm, un 
schimb de idei şi de valori care pot susţine literatura românească şi care intermediază, 
deopotrivă, contactul dintre cititorii români şi cei mai reprezentativi scriitori ai lumii.  

mailto:office@editura-art.ro
http://www.editura-art.ro/
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EDITURA ARTES A UNIVERSITĂŢII DE ARTE „GEORGE ENESCU” Iaşi 
 
Director: Diana Beatrice ANDRON  
Director tehnic: Inf. Emilian POPA 
 

Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 29, cod poştal 700040, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 212 549 
Fax: + 40 232 212 551 
E-mail: artes@arteiasi.ro 
Web: www.artesiasi.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte în domeniile acreditate: artele spectacolului, arte vizuale 
 

Înfiinţată în 1997, Editura Artes a Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi are ca deziderat 
îmbinarea armonioasă a valorilor artei româneşti şi universale. Datorită filiaţiei universitare 
triplu direcţionate pe domeniile – muzică, teatru şi arte vizuale –, Editura Artes a reuşit să 
asigure apariţia şi difuzarea de publicaţii periodice cu caracter ştiinţific, didactic şi larg cultural, 
din domeniul artistic, şi nu numai: cursuri universitare, monografii, albume de artă, partituri mu-
zicale şi periodice de specialitate. Cele două direcţii complementare ale editurii vizează publi-
carea autorilor consacraţi şi promovarea tinerilor autori în cadrul următoarelor direcţii: Creație 
(Muzică, Arte vizuale, Teatru); Didactică; Istorie şi critică; Stilistică; Antologie de folclor; Bi-
zantinologie; Conferințele Universității; Lexicografie; Tehnologia informației şi Comunicării (Mu-
zică, Arte vizuale, Teatru). 

mailto:artes@arteiasi.ro
http://www.artesiasi.ro/
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EDITURA ASTRO 
 
Director: George HUZUM 
 

Adresă: Str. Iacob Negruzzi nr. 37A, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 722 353 889 
Fax: +40 21 222 71 62 
E-mail: astro.impex@yahoo.com 
Web: www.cartea-mea.ro, www.depozit-de-carti.ro, www.pro-librarie.ro 
 

Domeniu de activitate: editură, distribuţie carte, importator carte 

 

Editura ASTRO este prezentă pe piaţa de carte din România din anul 1993 şi are în portofoliu în 
special titluri dedicate şcolarilor: bibliografie şcolară (autori români şi străini), dicţionare, atlase, 
ghiduri de conversaţie, cărţi ilustrate pentru cei mici. De asemenea, compania ASTRO este 
principalul importator al Editurii Macmillan în România, dar şi al Editurii MM Publications. 
Aceste edituri oferă manuale şcolare de limba engleză, dicţionare, literatură clasică în limba 
engleză, cărţi pentru copii şi o gamă variată destinată predării limbii engleze în şcoli. Tot în 
cadrul companiei ASTRO IMPEX funcţionează un centru de vânzări en-gros şi en-détail pentru 
retail-uri, dar şi pentru librării virtuale. 

mailto:astro.impex@yahoo.com
http://www.cartea-mea.ro/
http://www.pro-librarie.ro/
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BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „GHEORGHE ASACHI” IAȘI 
 
Adresă: Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 10 (Galeriile Comerciale „Ştefan cel Mare”, mezanin), Iaşi, România 
Tel.: + 40 332 110 044 
E-mail: contact@bjiasi.ro 
Web: www.bjiasi.ro 

 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, înfiinţată la 1 octombrie 1920, a fost instalată, la început, 
împreună cu „Muzeul Oraşului Iaşi”, într-o clădire ce aparţinuse Direcţiei Societăţii 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 deţinut  (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 
Judeţeană Iaşi, iar din 1983 primeşte numele de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi. 
Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, care asigură 
egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi 
dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, 
apartenenţă politică, religie ori naţionalitate. 

mailto:contact@bjiasi.
http://www.bjiasi.ro/
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EDITURA BIZANTINĂ 
 
Director: Garoafa COMAN 
 

Adresa: Str. Sf. Voievozi nr. 2, S1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 310 86 07 
E-mail: tudor@editurabizatina.ro, garoafa@editurabizantina.ro 
 

Domenii de activitate: editare de carte (teologie, artă, artă culinară) 
 

Editura Bizantină este una dintre primele edituri de carte religioasă din România, care  în anul 1994 a 
început să publice atât lucrări originale, cât și traduceri orientate pe spaţiul răsăritean, ortodox. În 
noiembrie 2014 Editura a sărbătorit douăzeci de ani de la lansarea primului său titlu, Mâncăruri și dulciuri 
de post de Garoafa Coman, care, în toţi acești ani, s-a tipărit în patru ediţii și peste 170.000 de exemplare. 
În acest răstimp, Editura a ajuns să-și extindă activitatea, acoperind acum, prin publicaţiile sale, domenii 
precum teologia, arta, cartea duhovnicească, psihologia, filosofia, căsătoria și familia, arta culinară și 
literatura pentru copii. Editura Bizantină preţuiește cartea ca dar, și nu ca obiect de consum, și își 
propune, încă de la început, promovarea valorilor, tradiţiilor și personalităţilor din spaţiul românesc și, în 
general, din spaţiul răsăritean, punând accent pe prezentarea acestora în condiţii tipografice cât mai 
bune. În 2014 am sărbătorit, de asemenea, și zece ani de la deschiderea Librăriei Bizantine din București, 
librăria de casă a Editurii, care prin deschiderea sa și către lumea artei și literaturii laice, precum și prin 
nenumăratele evenimente organizate, a câștigat prestigiul și aprecierea pieţei de carte din București. 

mailto:tudor@editurabizatina.ro
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BYTON MUSIC 
 
Director: Costin Viorel CONAC 
 

Adresa: Str. Someşului nr. 12, bl. 1, ap. 2, Floreşti, jud. Cluj, România 
Tel./Fax: + 40 264 267 119 
Mobil: + 40 723 626 064 
E-mail: contact@byton.ro 
Web: www.byton.ro 
 

Domenii de activitate: multimedia, import, distribuţie şi comercializare colecţii de muzică 
 

BYTON MUSIC se ocupă cu importul, distribuţia şi comercializarea de produse muzicale. În acest 
an, venim la LIBREX Iaşi cu preţuri promoţionale la peste 2.000 de titluri din toate genurile 
muzicale: operă, simfonic, operetă, jazz, pop, rock etc. 

mailto:contact@byton.ro
http://www.byton.ro/
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EDITURA CARMINIS 
 
Director: Constantin IORDĂCHESCU 
 

Adresa: Str. Exerciţiu, bl. D22, sc. B, ap. 1, Piteşti, jud. Argeş, România 
Tel./Fax: + 40 248 253 022 
E-mail: editura_carminis@yahoo.com 
Web: www.carminis.ro 
 

Domenii de activitate: editarea cărţilor 

 
Editură particulară cu profil educaţional, având douăzeci de ani vechime. Publică manuale şi 
auxiliare şcolare: Seria „Preşcolari” (toate grupele), colecţiile „Vorbărici şi Socotici”, „Clasa pre-
gătitoare”, „Iepuraşii isteţi”, „Să dezlegăm tainele textelor literare”, Colecţia „Redactăm” (cla-
sele I – IV), „Secretele matematicii” (clasele I – VIII), „Evaluare clasele I – IV”, „Evaluare Na-
ţională”, „BAC. Admitere”, lucrări de limba română, limbi străine, metodică, dicţionare, ghiduri. 
Publică literatură pentru copii şi tineret, beletristică, memorialistică. 

http://www.carminis.ro/
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EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ 
 
Adresa: Calea Victoriei nr. 115, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 319 65 99 
E-mail: ecr@cartearomaneasca.ro 
Web: www.cartearomaneasca.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 
 

Editura Cartea Românească a fost înfiinţată în 1919 şi reprezintă cel mai vechi brand de carte din 
România. Ca deviză a avut „Promovarea scrisului românesc“. În luna mai 2005, editura este 
preluată în administrare de către Editura Polirom. Valorile noastre fundamentale sunt tradiţia, 
dinamismul şi relaţia cu lectorul. Iar scopul rămâne acelaşi din 1919: „Promovarea scrisului 
românesc“. 

mailto:ecr@cartearomaneasca.ro
http://www.cartearomaneasca.ro/
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EDITURA CARTEX 2000 
 
Director: Lucian PRICOP 
 

Adresa: C.P. 184, O.P. 4, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 323 41 30; Fax: + 40 21 322 25 11 
E-mail: office@edituracartex.ro 
Web: www.edituracartex.ro 
 

Număr de titluri editate anual: 100 
Domenii de activitate: editare şi distribuţie de carte 
 

Grupul de edituri Cartex a intrat pe piaţa de carte în anul 2000, într-un spaţiu editorial foarte 
dens. A început prin a edita literatură română canonică, dar, foarte curând, interesul publicului 
a determinat extinderea spre zona traducerilor. Astăzi, cititorii se pot întâlni cu o serie de autori 
fundamentali din spaţiul beletristicii româneşti şi universale apărute sub siglele Cartex şi Roxel. 
Unul dintre principalele obiective ale grupului de edituri este acela de a configura pentru pu-
blicul românesc o bibliotecă a cărţilor indispensabile în formarea oricărui intelectual. Titlurile sunt 
organizate în câteva serii de autor subsumate unei colecţii de literatură română clasică şi con-
temporană, unei colecţii de literatură universală, unei serii de cărţi pentru copii, unei colecţii 
de dicţionare ale limbii române corecte şi unor serii de auxiliare didactice pentru preşcolari şi 
şcolari mici. Din grupul de edituri Cartex, fac parte şi Editurile Roxel şi Liviu Rebreanu. 

mailto:office@edituracartex.ro
http://www.edituracartex.ro/
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CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ 
 
Director: Mircea TRIFU 
 

Adresa: Bdul Eroilor nr. 6 – 8, Cluj-Napoca, România 
Tel./Fax: + 40 264 431 920 
E-mail: editura@casacartii.ro 
Web: www.casacartii.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 

 
Cu peste două decenii de activitate, acreditată şi de Ministerul Educaţiei, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă este principalul partener editorial al instituţiilor clujene de învăţământ, cercetare 
ştiinţifică şi de cultură. Editura s-a impus în scrisul contemporan prin importanţa acordată 
constant şi profesionist lucrărilor de mare anvergură. Autorii noştri sunt personalităţi de seamă 
ale vieţii culturale şi ştiinţifice româneşti. Interesele editoriale s-au diversificat an de an, alături 
de cartea ştiinţifică propriu-zisă (medicină, biologie, tehnică) apărând carte literară, filosofică, 
religioasă, istorică şi de artă. 

mailto:editura@casacartii.ro
http://www.casacartii.ro/
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EDITURA CASA RADIO BUCUREŞTI – RADIO ROMÂNIA 
 
Preşedinte – Director general: Ovidiu MICULESCU 
Director al Centrului Cultural Media Radio România: Oltea ŞERBAN-PÂRÂU 
 

Adresa: Str. Gral Berthelot nr. 60 – 64, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 303 17 72 
Fax: + 40 21 303 18 84 
E-mail: edituracasaradio@radioromania.ro 
Web: www.edituracasaradio.ro 
 

Domenii de activitate: producţie editorială de carte, audiobook şi muzică, producţie pe suport multimedia 
 

Editura Casa Radio reprezintă binecunoscutul nume de marcă sub care Radio România 
valorifică cel mai important tezaur de bunuri media din spaţiul românofon. Beneficiind de 
experienţa dobândită de una dintre cele mai mari întreprinderi culturale autohtone – Radio 
România – polul editorial „Casa Radio” propune peste 30 de colecţii şi serii de cărţi, CD-uri şi 
cărţi cu CD încorporat, dedicate celor mai valoroase şi apreciate creaţii radiofonice din 
domeniile 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 
necesităţi de informare, educaţie şi divertisment ale unor cât mai diverse categorii de public.  

http://www.edituracasaradio.ro/
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EDITURA CETATEA DE SCAUN 
 
Director: Dan Iulian MĂRGĂRIT 
 

Adresa: O. P. 1, GH. 1, C. P. 38, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, România 
Tel.: + 40 736 516 108; + 40 371 135 349; + 40 721 209 519 
Fax: + 40 372 896 572 
E-mail: editura@cetateadescaun.ro 
Web: www.cetateadescaun.ro 
 

Domeniu de activitate: editură 

 

EDITURA CETATEA DE SCAUN a fost fondată în 2002, la Târgovişte. Colecţiile de bază sunt: 
Istorie si Arheologie. Promovăm valoarea, seriozitatea și probitatea știinţifică, a autorilor 
români, tineri debutanţi sau consacraţi în domeniile lor de activitate. 

http://www.cetateadescaun.ro/
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EDITURA REVISTEI „CONVORBIRI LITERARE” 
 
Director: Cassian Maria SPIRIDON 
 

Adresa: Str. I. C. Brătianu nr. 22, et. I, cod poştal 700037, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 260 390 
Fax: + 40 232 260 390 
E-mail: convlit95@yahoo.com 
Web: www.convorbiri-literare.dntis.ro 
 

Revista „Convorbiri literare” este o revistă literară de tradiţie, fondată de Societatea Culturală Junimea 
din Iaşi, la 1 martie 1867 (în martie 2015 va împlini 148 de ani, vârstă care oglindeşte o istorie vie a 
literaturii şi culturii naţionale). Aparţinând patrimoniului spiritual naţional, „Convorbiri literare” este, în 
prezent, o revistă care se plasează între cele mai valoroase reviste de cultură ale ţării, fapt atestat de 
colaboratori de excepţie, 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 ţară 
şi străinătate. Revista publică interviuri cu mari personalităţi culturale din România şi din lume, din toate 
domeniile culturale, articole şi comentarii specializate despre apariţiile editoriale cele mai importante, 
despre viaţa teatrală, cinematografică şi artistică, semnate de profesionişti. Sunt publicaţi tineri autori 
ale căror creaţii sunt apreciate la festivaluri specializate, dar şi scriitori debutanţi, care trimit redacţiei din 
creaţiile proprii. Anual, revista acordă propriile premii literare, în cadrul Zilelor revistei. Revista 
„Convorbiri literare” aparţine Uniunii Scriitorilor din România şi este editată de Asociaţia Revista 
Convorbiri literare din Iaşi. Apare lunar, în format carte, 19 x 26,5 cm, 200 de pagini. 

http://www.convorbiri-literare.dntis.ro/
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GRUPUL EDITORIAL CORINT 
 
Director: Roxana LIRITIS 
 

Adresa: Str. Teodosie Rudeanu nr. 21, ap. 2, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 319 47 97; E-mail: office@edituracorint.ro 
Web: www.grupulcorint.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

GRUPUL EDITORIAL CORINT reuneşte sub o singură siglă editurile Corint, Corint Books, Corint 
Junior şi Corint Educaţional. De peste douăzeci de ani, grupul de edituri CORINT oferă cititorilor un 
portofoliu de lucrări generos: manuale şcolare, auxiliare şcolare, dicţionare, atlase şi tratate, lucrări 
de medicină, istorie, geografie, carte pentru copii şi tineret. Beletristica ocupă un loc important în 
cadrul editurii CORINT BOOKS, prin colecţiile de literatură străină clasică şi contemporană şi de 
scriitori români reprezentativi. CORINT EDUCAȚIONAL publică în fiecare an, de aproape două 
decenii, peste o sută de manuale pentru învăţământul 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: cărţi 
fantasy şi de ficţiune, aflate pe listele de bestselleruri internaţionale, literatură de autori 
contemporani, dar şi literatură clasică şi universală, atlase şi enciclopedii, cărţi ilustrate pentru toate 
categoriile de vârstă. GRUPUL EDITORIAL CORINT este un reper major al industriei de carte din 
România, o permanenţă a excelenţei şi inovaţiei şi preferatul a milioane de cititori de toate vârstele. 

mailto:office@edituracorint.ro
http://www.grupulcorint.ro/
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EDITURA C.E.C.C.A.R. 
CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA 
 

Director: Ec. Daniela VULCAN 
 

Adresa: Intrarea Pielari nr. 1, cod poştal 040293, sector 4, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 330 88 69 / 70 / 71, int. 143; Fax: + 40 21 330 88 88 
E-mail: edituraceccar@yahoo.com, edituraceccar@ceccaro.ro, Web: www.ceccar.ro 
 

Filiala IAŞI: Str. Barbu Lăutaru nr. 1, loc. Iaşi, jud. Iaşi, cod poştal 700399, România 
Tel.: + 40 232 216 716; Fax: + 40 232 264 584, E-mail: ceccariasi@ceccariasi.ro, filialaiasi@ceccar-iasi.ro 
Domenii de activitate: editare cărţi din domeniul financiar-contabil şi lunar, revista „Contabilitate, expertiza şi auditul afacerilor” 
 

Parte integrantă a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (organism cu o 
istorie de peste 90 de ani), Editura CECCAR a fost înfiinţată în anul 2000, fiind acreditată CNCSIS. Editând 
revista Corpului, a cărei primă apariţie a avut loc în anul 1908, Editura CECCAR publică lunar „Conta-
bilitatea, expertiza şi auditul afacerilor” împreună cu un „Supliment Legislativ”. Editura CECCAR vine în 
întâmpinarea publicului său (specialişti, profesori, studenţi) cu publicaţii din domeniul financiar-contabil 
(ghiduri, standarde profesionale), precum şi cu lucrări ce poartă semnăturile unor personalităţi mar-
cante. Editura CECCAR editează lucrări de referinţă pentru profesia contabilă elaborate de  IASB (Con-
siliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate), respectiv IFAC (Federaţia Internaţională a Con-
tabililor) şi traduse de specialiştii CECCAR în baza licenţelor pentru drepturi de autor.  Dintre publicaţiile 
CECCAR, enumerăm doar câteva: Manualul de Norme Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul 
Public, IFRS 2013, Contabilitatea financiară şi de gestiune, Ghid pentru pregătirea candidaţilor la exa-
menul de acces la stagiu. 

mailto:edituraceccar@yahoo.com
mailto:edituraceccar@ceccaro.ro
mailto:ceccariasi@ceccariasi.ro
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CRISIS PRESS 
 
Director: Gabriel Ioan BUMB 
 

Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A1, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 91 37 
Fax: + 40 21 317 91 43 
E-mail: gabriel.bumb@publicatiileflacara.ro 
 

Domenii de activitate: distribuţie şi editare presă 

 
CRIME SCENE PRESS este singura editură din ţară cu un program dedicat în exclusivitate literaturii 
mystery & thriller. Printr-o selecţie 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 contemporani, 
care reprezintă repere de valoare pentru timpul sau spaţiul cultural din care provin. ALIAS 
PUBLISHING, prin cele 70 de titluri lunare, trimestriale sau bianuale editate, având conţinut de 
divertisment, rebus, integrame, horoscop, culinar, umor, sudoku etc., este un nume de 
referinţă pe piaţa de presă din România. 

mailto:gabriel.bumb@publicatiileflacara.ro
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CURTEA VECHE PUBLISHING 
 
Director: Grigore ARSENE 
 

Adresa: Str. Aurel Vlaicu nr. 35, Corp B, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 222 57 26 
Fax: + 40 21 223 16 88 
E-mail: distributie@curteaveche.ro 
Web: www.curteaveche.ro 
 

Domenii de activitate: producţie editorială de carte 
 

Curtea Veche Publishing este o editură cu capital privat, în întregime românesc, ale cărei titluri 
de ficţiune şi non-ficţiune acoperă o arie largă de domenii editoriale grupate în aproape 60 de 
colecţii. Aflată în permanenţă între primele cinci edituri din România, Curtea Veche publică 
anual între 150 şi 250 de titluri. 

mailto:distributie@curteaveche.ro
http://www.curteaveche.ro/
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CASA EDITORIALĂ DEMIURG 

 
Conducere: dr. Alexandrina IONIȚĂ, drd. Irina CROITORU 

 

Adresa: Şos. Păcurari nr. 68, bl. 550, sc. B, et. IV, ap. 16, cod poştal 700547, Iaşi, România 
Tel.: + 40 745 378 150, 0727 840 275; E-mail: ceddemiurg@yahoo.fr 
Web: www.librariademiurg.com 
 

Domeniu de activitate: editare carte şi revistă 
 

Editură acreditată de CNCSIS în 2003, reacreditată în 2006, 2010, 2011 
Profil: carte universitară şi didactică. Mascota: căţelușa Botic (Shi tzu) 
Colecţii: Agora academica (simpozion, Prof. univ. dr. Mariana FLAIŞER), Anglo-Saxonica (coord.: Prof. dr. 
Adrian PORUCIUC), Ars Mathematica (coord.: Conf. dr. Răzvan LIȚCANU), Biblion (istoria cărţii, dr. 
Alexandrina IONIȚĂ), Biblion, Catagrafiile Vistieriei Moldovei (Prof. univ. dr. Mircea CIUBOTARU, cerc. șt. 
pr. Silviu VĂCARU), Consilier (pentru elevi, coord.: Conf. dr. Noemi BOMHER), Cos (Conf. univ. dr. Lidia 
ANDRIESCU), Dactile, Dicționar, Document, Dynamis (Prof. univ. dr. Ioan IACOB), Études canadiennes / 
Canadian Studies (coord.: Prof. univ. dr. Maria PAVEL, Conf. univ. dr. Rodica ALBU), Filocalia, Filologi 
ieșeni, Geoştiințe (coord.: Conf. dr. Dan STUMBEA), Germanica (coord.: Prof. dr. Cornelia CUJBĂ), Hexa-
gon (coord.: Prof. dr. Maria PAVEL), Interdisciplinaritate în medicina dentară (Prof. univ. dr. Norina 
Consuela FORNA), Istorici ieșeni, Înapoi în timp, Lingua (coord.: Prof. dr. Constantin FRÂNCU), Memorii, 
Nephros (Prof. univ. dr. Adrian COVIC), Pici, pitici voinici, Satul românesc, Sphera (filosofie, coord.: Conf. 
dr. Ilie FÂRTE), Technos (coord.: Prof. dr. Abdelkrim AZOUZ). 

http://www.librariademiurg.com/
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EDITURA DIANA 
 
Director: Diana NEACŞU 
 

Adresa:  Bdul Petrochimiştilor, bl. B3, sc. C, ap. 5, loc. Piteşti, Argeş, România 
 C.P. 20, O.P. 5, GH. 1, jud. Argeş 
Tel.: + 40 248 253 370 
Fax: + 40 248 255 555 
E-mail: comenzi@edituradiana.ro, info@edituradiana.ro, office@edituradiana.ro 
Web: www.edituradiana.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 

 

Editura Diana vă propune o gamă variată de auxiliare şi materiale didactice pentru învăţământul 
preşcolar şi primar, realizate la standarde europene, în condiţii grafice deosebite, în conformitate 
cu programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, având ca finalitate accesul 
fiecăruia la o educaţie de calitate; pentru că educaţia deschide drumuri în viaţă. 

mailto:comenzi@edituradiana.ro
mailto:info@edituradiana.ro
http://www.edituradiana.ro/
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EDITURA DIANA PRESS 
 
Director: Diana IONESCU 
 

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 228, Bl. 45, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 031 425 56 47; +40 722 350 220 
E-mail: editura.diana.press@gmail.com 
 

Domeniu de activitate: editare carte 

 

Editura Diana Press a luat fiinţă în anul 2005 şi face parte din grupul editorial ce deţine şi Editura 
România Press. Până în anul 2012, Editura Diana Press nu a fost promovată corespunzător, 
accentul fiind pus pe susţinerea activităţilor Editurii România Press. Datorită oportunităţilor pe 
care le-am întrezărit în ultimii ani, am luat hotărârea să dezvoltăm şi această a doua editură a 
grupului, dându-i o şansă egală pentru a intra în rândul editurilor valoroase care, prin titlurile 
editate, îmbogăţesc cultura românească. Scopul declarat al editurii este promovarea valorilor 
literaturii româneşti şi universale. Domenii de activitate: ediţii bilingve, carte istorică, filosofie, 
teatru, poezie, beletristică semnată de cunoscuţi autori români şi străini şi, nu în ultimul rând, 
literatură pentru copii. Sperăm ca noile titluri să confirme bunele impresii ale cititorilor şi, 
implicit, alegerile noastre. 

mailto:editura.diana.press@
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EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ 
 
Director: Dane KAROLY ANDRAS 
 

Adresa: Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 315 73 98 
E-mail: comenzi@edituradp.ro 
Web: www.edituradp.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte şi comercializare 

 

Fondată în 1951, editează şi comercializează manuale pentru învăţământul preşcolar, primar, 
gimnazial, universitar, lucrări auxiliare, tratate, lucrări metodice şi didactice, lucrări de 
pedagogie, medicină, materiale didactice (hărţi, atlase, planşe), beletristică, dicţionare şi alte 
lucrări de interes personal. 

mailto:comenzi@edituradp.ro
http://www.edituradp.ro/
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DINASTY BOOKS – PROEDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE 
 
Director: Nicolae ELEK 
 

Adresa: Str. Băiculeşti nr. 1, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 371 006 734 
Fax: + 40 21 667 51 70 
E-mail: difuzare@proeditura.ro 
Web: www.proeditura.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Dinasty Books Proeditură şi Tipografie este o firmă cu un profil editorial divers, de la carte de 
cuplu până la carte de copii, elementul central fiind calitatea. Este prima editură care a 
promovat curentul Feng Shui în România. Firma noastră şi-a extins activitatea de la an la an, 
formând astfel numeroase colecţii precum: Remedii naturale, Ghiduri practice, OSHO, Universuri 
secrete, ZEN, Proză, Albume, Enciclopedii. Vă aşteptăm la standul Dinasty Books Proeditură şi 
Tipografie pentru a descoperi noutăţile editoriale şi nu numai. 

mailto:difuzare@proeditura.ro
http://www.proeditura.ro/
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EDITURA DOXOLOGIA A MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI 
 
Director: Cătălin JECKEL 
 

Adresa: Str. Cuza Vodă nr. 51, cod poştal 700038, Iaşi, România 
Tel.: + 40 752 297 376; Fax: + 40 232 216 694 
E-mail: edituradoxologia@gmail.com; Web: www.editura.doxologia.ro 
 

Domeniu de activitate: editare cărţi 
 

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, printr-o ofertă editorială îmbunătăţită de la an la an se 
distinge pe piaţa mediatică prin deschiderea pe care o are către problemele societăţii contemporane, spre 
dialogul constructiv cu însăşi esenţa interioară a omului, cu sferele culturii şi ale vieţii sociale, lucru ce se 
poate constata prin simpla analiză a titlurilor publicate în colecţii sau independent de acestea. Ne-am propus 
să adunăm în colecţiile noastre lucrări de valoare ale spiritualităţii ortodoxe în ediţii unice pe piaţa 
românească. Unul dintre scopurile principale ale editurii noastre îl constituie promovarea excelenţei 
editoriale în domeniul cultural şi ştiinţific prin editarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice cu valoare deosebită 
în domeniile teologie, istorie, arhitectură, artă etc. Publicăm traduceri din mai multe limbi: engleză, franceză, 
sârbă, neogreacă, greacă veche, rusă, încercând să îmbogăţim patrimoniul cultural şi în acelaşi timp să creăm 
o punte de legătură între valorile europene. Încercăm să le oferim şi micilor cititori cărţi care să le 
înfrumuseţeze copilăria, tipărind în condiţii grafice deosebite autori consacraţi precum Spiridon Vangheli, 
Dumitru Vacariu sau alţii aflaţi la debut precum: Gabriel Poenaru, Dionis Spătaru, Dorin Bujdei sau Camelia 
Poenaru. Editura Doxologia şi Revista „Teologie şi viaţă” sunt recunoscute CNCS, iar revista este indexată în 
bazele de date naţionale şi internaţionale. 

mailto:edituradoxologia@gmail.com
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EDUCATIONAL CENTRE – „The experts on English Language Teaching Materials” 
 
Director: Ionela MIHAI 
 

Adresa: Str. Biserica Amzei nr. 27, ap. 4 – 5, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 311 05 56; Fax: + 40 21 311 05 57; E-mail: educationalcentre@oxford.ro; Web: www.educational-centre.ro 
 

Domenii de activitate: promovare şi distribuire materiale didactice în limbi străine 
 

Educational Centre este, în prezent, reprezentant exclusiv Richmond Publishing – ELT, Garnet Education – limba engleză 
pentru învăţământul academic, Mc Graw-Hill ELT, Brookmead ELT, distribuitor Oxford University Press, Delta Publishing 
şi Scholastic. Pe piaţa românească de carte existăm din anul 1993, promovând şi distribuind cursuri de învăţare şi predare 
a limbii engleze, dicţionare, gramatici, literatură clasică şi modernă, cărţi de interes academic şi cărţi de interes 
vocaţional (business, banking, communications etc.), precum şi manuale de limba engleză [Oxford] şi limba germană 
(Hueber), aprobate de M.E.N. pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Educational Centre este reprezentant 
autorizat al editurii Hueber – Germania, distribuind şi promovând manuale şcolare şi cursuri de învăţare a limbii germane 
şi reprezentant exclusiv Alma Edizioni – Italia/limba italiană. Educational Centre distribuie cărţi pentru copii de la editurile 
Oxford, Penguin [şi literatură clasică şi modernă], Ladybird, D.K., Garnet Education [cărţi pentru examenele Trinity]. În 
calitatea sa de „national manager” pentru examenele Trinity, Educational Centre organizează examene de limba 
engleză de la nivelul de incepători până la avansaţi. Prin intermediul centrului nostru puteţi comanda cărţi pentru 
învăţământul academic specializat [medicină, drept, business, economic, artă, religie, sociologie, psihologie, filosofie 
etc.] cu termen de livrare în maximum o lună, din toate domeniile, 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, Informa Health Care, Wiley, Thomson, Sweet & Maxwell Marston, Blackwell, Willan, Orca, Harper 
Collins, Kluwer, Aspen Publishers, Mosby, Academic Press, Churchill Livingstone, Saunders, Thieme etc. 

mailto:educationalcentre@oxford.ro


59 
 

EDITURA EGUMENIŢA 
 
Director: Lucreţia VOICU 
 

Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 29, Galaţi, România 
Tel./Fax: + 40 236 326 730 
E-mail: editura@egumenita.ro 
Web: www.egumenita.ro 
 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 

 
Editura Egumeniţa și-a propus, încă de la începuturile ei, să contribuie la promovarea credinţei 
ortodoxe și să sprijine misiunea creștină într-o lume tot mai vexată de secularism. Volumele 
editate de Editura Egumeniţa acoperă o paletă largă și diversificată a vieţii religioase. 

mailto:editura@egumenita.ro


60 
 

EDITURA EIKON 
 
Director: Valentin AJDER 
 

Adresa:  Str. Moldoviţa nr. 4, sector 4, Bucureşti, România 
 Calea Vitan nr. 242, corp C 2, et. 1, sector 3, București, România 
Tel.: + 40 728 08 48 02, + 40 733 13 11 45 
Fax: + 40 21 348 14 74 
E-mail: valentinajder@yahoo.com, mariatutunaru@yahoo.com 
Web: www.edituraeikon.ro 
 

Domenii de activitate: editare şi tipărire carte 
 

Înfiinţată în 2003, având profil enciclopedic, Editura EIKON s-a impus pregnant pe piaţa de carte 
românească, editând până azi titluri din diverse domenii: filosofie, religie, carte școlară și 
universitară, medicină naturistă, carte practică, albume de artă. Au fost editate până acum 
peste două mii de cărţi, scrise de autori români și străini, clasici și contemporani, consacraţi sau 
debutanţi. Începând cu anul 2006, Editura EIKON este acreditată de Consiliul Naţional al 
Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior. 

mailto:valentinajder@yahoo.com
http://www.edituraeikon.ro/
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EDITURA EMIA 
 
Director: Paulina POPA 
 

Adresa: Str. Mareşal Averescu nr. 20, cod 330011, Deva, jud. Hunedoara, România 
Tel./Fax: + 40 254 230 246 
Tel./Fax: + 40 364 117 246 
E-mail: office@emia.ro, edituraemia@yahoo.com 
Web: www.emia.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Casa de editare Emia este fondată în anul 1996 şi cuprinde Editura Emia şi Editura Paula. S -a 
evidenţiat pe piaţa cărţii în special prin colecţiile Credo, Universitaria şi Didactica, din cele 24 de 
colecţii ale editurii. Emia este condusă de poeta Paulina Popa. 

mailto:office@emia.ro
http://www.emia.ro/
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EDITURA EPIGRAF 
 
Director: Oleg BUJOR 
 

Adresa: Str. Bucureşti nr. 60, OF. 11, Chişinău, Republica Moldova 
Tel./Fax: + 37 322 228 587 
E-mail: epigraf@mtc.md 
Web: www.epigraf.md 
 

Domenii de activitate: activitate editorială 
 

Editura Epigraf, înfiinţată în 1998 la Chişinău, s-a impus pe piaţa românească prin cărţile editate 
în domeniile enciclopedic, economic, politic şi ştiinţifico-cognitiv. Are o bogată colecţie de car-
te pentru copii, dicţionare, materiale didactice şi metodice. A tradus şi a publicat titluri ale unor 
autori consacraţi în Europa şi în SUA, activitatea editurii şi accentul deosebit pe care îl pune pe 
calitate fiind menţionate în cadrul expoziţiilor de carte de la Chişinău şi Iaşi. 

http://www.epigraf.md/
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MEDIA ERC PRESS 

 
Director: Ciprian ENE 
 

Adresa: Str. Moldoviţa nr. 8, bl. EM6, sc. E, ap. 99, sector 4, Bucureşti, România 
Punct de lucru: Bdul Iuliu Maniu nr. 7, corp I, et. I, sector 6, Bucureşti 
Tel.: + 40 21 569 90 11 
Fax: + 40 21 569 90 12 
E-mail: office@ercpress.ro 
Web: www.ercpress.ro 
 

Domeniu de activitate: editură pentru copii 
 

Media Erc Press este locul în care găseşti tot ceea ce cauţi, începând de la alfabetare până la 
manuale, de la jocuri educative până la planşe didactice, de la renumitele colecţii cu jocuri pe 
calculator până la CD-uri şi DVD-uri cu desene celebre, cărţi cu poveşti de colorat, cursuri pentru 
învăţarea limbilor străine, reviste, poveşti pe CD audio! 

mailto:office@ercpress.ro
http://www.ercpress.ro/
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EDITURILE EUROBOOK şi EUROBOOKIDS 
 
Director: Constantin CREȚU  
 

Adresa: Piaţa Voievozilor nr. 12, Iaşi, România  
Tel.: +40 372 769 569, 0722 523 593 
Fax: +40 332 819 924 
E-mail: eurobook.ro@gmail.com 
Web: www.eurobookids.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte pentru copii 

 
S.C. Eurobook S.R.L. este o societate înfiinţată în anul 2008 în Iași și are în componenţă două 
edituri: Editura Eurobook, destinată celor mari și Eurobookids, editură destinată celor mici. 
Lucrările celor două edituri sunt înscrise în catalogul Bibliotecii Naţionale a României. Editura 
Eurobookids își îmbogăţește în permanenţă gama de lucrări editoriale, oferind o paletă largă de 
cărţi pentru copii. Oferta generală cuprinde o serie de cărţi de povești, cărţi de colorat cu 
povești și educative, cărţi cu autocolante, cărţi cu exerciţii grafice și cărţi didactice pentru 
grădiniţă. Toate apariţiile editurii sunt concepţii proprii și sunt realizate cu materiale de calitate 
în condiţii grafice deosebite. Ele se adresează categoriilor de vârstă preșcolară și a 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 descoperi și desluși. 

http://www.eurobookids.ro/
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Evenimentul Regional al Moldovei este singurul cotidian regional de informaţii şi publicitate din zona de 
Nord-Est a României, având o arie de distribuţie care cuprinde şase judeţe: Iaşi, Bacău, Botoşani, Neamţ, 
Suceava şi Vaslui. Apărut în 1991, reluând titlul unui ziar editat pentru prima oară la Iaşi în 1893 (nu şi 
orientările acestuia), Evenimentul Regional al Moldovei este editat de S.C. ZIARUL EVENIMENTUL S.R.L. Iaşi. 
Cotidianul nu este angajat politic, financiar sau de altă natură, singura politică a redacţiei fiind aceea de a 
asigura calitatea informaţiilor, prin promptitudine şi consistenţă. Echipa redacţională este formată din 
redactori şi colaboratori cu experienţă, dar şi din tineri, toţi având acelaşi mod profesionist de a trata 
informaţiile. Ziarul este recunoscut pentru echilibrul cu care abordează absolut toate subiectele. Prin 
specificul său, cotidianul prezintă zilnic note, ştiri, informaţii, comentarii, interviuri, analize cu caracter 
economic, social, cultural sau sportiv. Adresându-se tuturor categoriilor socio-profesionale, Evenimentul 
Regional al Moldovei editează pagini speciale, cu frecvenţă săptămânală: Luni: Piaţa Auto; Marţi: 
Învăţământ; Miercuri: Cultură; Joi: Dezvoltare personală; Vineri: Gadget; Sâmbătă: Nutriţie. Evenimentul 
Regional al Moldovei şi-a câştigat respectul cititorilor prin echilibrul cu care abordează subiectele de interes 
public. Este singurul cotidian din regiunea de Nord-Est capabil să relateze despre toate evenimentele din aria 
sa de distribuţie. Ediţia online (www.ziarulevenimentul.ro) este una dintre cele mai accesate pagini de 
internet din mass-media românească. Evenimentul Regional al Moldovei are calitatea de co-organizator sau 
partener media la manifestări cu caracter economic, social, cultural şi sportiv din regiunea de Nord-Est.  
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EDITURA FILOS 
 
General Manager: Ionuţ TRANDAFIRESCU  
 

Adresa: Piaţa Alexandru Lahovari nr. 1 A, sc. G, 13C, Bucureşti, România  
Tel.: +40 749 261 454; +40 723 972 847 
E-mail: office@grupulfilos.ro 
Web: www.grupulfilos.ro 
 

Domeniu de activitate: editarea cărţilor 
 

Având la bază o echipă tânără, Editura Filos şi-a propus încă de la apariţie să aducă o abordare 
nouă în contextul editorial românesc, adresându-se în special tinerilor dornici să se informeze 
prin mijloace alternative celor oferite de mass-media şi internet. Publicaţiile editurii tratează 
subiecte ce ţin de tradiţie, spiritualitate, artă și fotografie, istorie recentă, călătorii și turism, 
într-un mod firesc şi autentic, cu scopul de a recupera, păstra şi promova valorile româneşti și 
nu numai. Considerăm că într-o societate asaltată de informaţii dintre cele mai diverse, este 
esenţială oferirea unei alternative culturale care să susţină valorile autentice, informaţia serios 
documentată şi educarea discernământului, în special în rândul tinerilor. 

http://www.eurobookids.ro/
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FISCHER INTERNATIONAL 
 
Director: Daniela VĂDUVA 
 

Adresa: Bdul Lascăr Catargiu nr. 14, ap. 1, parter, sector 1, cod poştal 010661, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 310 88 89 
Fax: + 40 21 310 88 81 
E-mail: fedu@fedu.ro  
Web: www.cartiengleza.ro 
 

Domeniu de activitate: distribuţie carte străină 
 

Fischer International promovează şi distribuie toată gama de materiale de învăţare şi predare a 
limbii engleze: manuale, cărţi pentru copii, literatură, dicţionare, cărţi pentru examene. Fischer 
International este reprezentant exclusiv al editurilor National Geographic Learning şi Global. 
Alături de acestea, Centrul este importator direct şi distribuitor al Editurilor Cambridge, Oxford, 
Collins ELT, Penguin, Wordsworth Editions etc. 
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EDITURA GAMA 
 
Director: Diana MOCANU 
 

Adresa: Şos. Păcurari nr. 93 – 95, bl. 474, Tr. B, parter, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 230 212 
Fax: + 40 232 231 776 
E-mail: office@edituragama.ro 
Web: www.edituragama.ro 
 

Domeniu de activitate: editarea cărţilor 

 
Filosofia după care ne ghidăm este „educaţie prin joc”, iar cărţile noastre sunt atât educative, 
cât şi amuzante. De aceea, alegem întotdeauna subiecte interesante, ilustraţii de calitate şi su-
porturi adiţionale precum CD-urile audio şi multimedia. Cărţile pot fi comandate şi on-line, pe 
site-ul www.edituragama.ro. Filosofia după care ne ghidăm este „educaţia prin joc”, iar cărţile 
noastre sunt atât educative, cât şi amuzante. De aceea, alegem întotdeauna subiecte 
interesante, ilustraţii de calitate şi suporturi adiţionale precum CD-urile audio şi multimedia. 
Cărţile pot fi comandate şi online, pe site-ul www.edituragama.ro. 

mailto:office@edituragama.ro
http://www.edituragama.ro/
http://www.edituragama.ro/


69 
 

FUNDAŢIA GBV RO 
 
Director: Eugen COTOR 
 

Adresa: Str. Luigi Cazzavilan nr. 30, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 744 600 444 
Fax: + 40 21 311 20 05 
E-mail: contact@gbv.ro 
Web: www.gbv.ro 
 

Domeniu de activitate: editură 

 

EDITURĂ DE CARTE CREŞTINĂ 

mailto:contact@gbv.ro
http://www.gbv.ro/
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EDITURA GIRASOL 
 
Director: Aristotel CIOLACU 
 

Adresa: Str. I. L. Caragiale nr. 72, com. Chiajna, sat Dudu, jud. Ilfov, România 
Tel./Fax: + 40 21 436 12 34 
E-mail: office@edituragirasol.ro 
Web: www.edituragirasol.ro 
 

Domeniu de activitate: editare şi distribuţie carte pentru copii 
 

Înfiinţată în România, în anul 2008, Editura Girasol este membră a Grupului editorial spaniol 
Susaeta, cu o importantă tradiţie internaţională în editarea cărţilor pentru copii.  De la lansarea 
ei pe piaţa românească, Girasol a publicat peste 500 de titluri, devenind una dintre cele mai 
importante edituri pentru copii. Oferta sa cuprinde cărţi de colorat şi jocuri logice, poveşti 
clasice şi moderne, cărţi educative, atlase geografice şi cu animale, cărţi cu jocuri şi volume de 
colecţie, cărţi cu sunete, realizate în condiţii grafice de excepţie. Programul editorial se adre-
sează copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 10 ani şi acoperă o gamă foarte variată de formate: 
cărţi cu pagini cartonate, cu coperte pufoase, cărţi cu abţibilduri şi cu puzzle, cărţi de baie, cărţi 
cu creioane etc. Toate cărţile Girasol încurajează implicarea părinţilor şi a bunicilor în educarea 
copiilor, respectând misiunea editurii de a însoţi dezvoltarea intelectuală a copiilor chiar din 
primii ani de viaţă. 

mailto:office@edituragirasol.ro
http://www.edituragirasol.ro/
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COLECŢIA DE CARTE „HARNĂU” IAŞI 
 
Director: Cristian HARNĂU 
 

Adresa: Str. Romană nr. 4, cod poştal 700257, Iaşi, România 
Tel.: + 40 745 798 145 
E-mail: cristian.harnau@yahoo.com 
 

Domenii de activitate: colecţionare de cărţi vechi şi noi din orice domeniu; expunere, vânzare, cumpărare şi promovare 
 

Colecţia de Carte „Harnău” a fost constituită încă din anul 1970 de Cristian Harnău, o perso-
nalitate multilaterală a oraşului Iaşi. Aceasta cuprinde un fond de carte de peste 6.000 de vo-
lume din beletristica românească sau universală, carte tehnică, dicţionare şi antologii, cărţi de 
esoterism, paranormal, astrologie, ştiinţe oculte, conspiraţii şi ozenologie, dar şi cărţi vechi sau 
rare. Colecţia de Carte „Harnău” a putut fi vizitată în 2013 la cele două târguri de carte din ora-
şul Iaşi: LIBREX 2013 şi CARTFEST 2013. 
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EDITURA HASEFER  
FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA 
CENTRUL IUDAIC DE EDITURĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

 
Preşedinte: Dr. Aurel VAINER 
Director: Alexandru MARINESCU 
 

Adresa:  Str. Sfânta Vineri, nr. 9 – 11, sector 3, Bucureşti, România 
 Str. Maria Rosetti nr. 17, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 315 50 90; Tel./Fax:+ 40 21 308 62 08; Fax: + 40 21 312 08 69 
E-mail: editura@hasefer.ro; Web: www.jewishfed.ro 
 

Domeniu de activitate: editură 
 

Editura Hasefer publică lucrări despre istoria evreilor, contribuţia lor la cultura română și 
universală, opere ale Laureaţilor Premiului Nobel, lucrări de filosofie iudaică și dicţionare 
specifice, albume de artă. Întreaga activitate a editurii este îndreptată spre mai buna 
cunoaștere a valorilor specifice minorităţii evreiești și conlucrarea ei activă pentru dezvoltarea 
culturii și civilizaţiei românești pe baza respectului reciproc. Domenii de editare: civilizaţie, 
cultură, filosofie, etică, morală, religii necreștine, educaţie, învăţământ, etnografie, folclor, 
istoria artei, arte plastice, fotografie, muzică, turism, lingvistică, dicţionare, enciclopedii, teorie, 
critică literară, beletristică, memorii, jurnale, autobiografii, corespondenţă, jurnale de călătorii, 
literatură pentru copii, biografii, istorie, cărţi practice (cărţi de bucate, decoraţiuni, casă etc.). 

mailto:editura@hasefer.ro
http://www.jewishfed.ro/
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EDITURA HERALD – V & I HERALD GRUP 
 
Director: Victor SCRIMA 
 

Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 58, bl. 39, sc. 2, et. VIII, ap. 63, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 319 40 60 
Fax: + 40 21 319 40 59 
E-mail: office@edituraherald.ro 
Web: www.edituraherald.ro 
 

Domeniu de activitate: editarea cărţilor 
 

De douăzeci de ani, alături de iubitorii cărţilor de calitate, aducem la suprafaţă texte fundamentale 
validate atât de specialiști, cât și de trecerea timpului. Cu multă atenţie și discernământ, am 
selectat, în cele peste treizeci de colecţii ale editurii, instrumentele de care cititorul are atâta nevoie 
pentru o dezvoltare armonioasă și deplină în relaţia cu sine, cu ceilalţi și cu lumea în care trăieşte. 
Temele tratate acoperă o arie vastă de domenii: de la contactul nemijlocit cu întreaga moștenire pe 
care ne-au transmis-o culturile și civilizaţiile străvechi, la investigarea trăsăturilor psihice și 
emoţionale care ne definesc ca oameni moderni; de la dezvoltarea unei strategii personale de viaţă 
bazate pe confort și siguranţă afectivă la deschiderea către faptele exterioare nouă și formarea 
unei viziuni cuprinzătoare asupra modului prin care știinţa reușește să ne dezvăluie adevărul despre 
lumea în care trăim. Citește doar ce ţi se potrivește! 

http://www.edituraherald.ro/
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EDITURA ŞI LIBRĂRIILE HUMANITAS 
 
Director: Laura MAN 
 

Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, et. I, sector 1, cod poştal 013701, Bucureşti, O.P. 33, România 
Tel.: + 40 21 408 83 50; Fax: + 40 21 408 83 51; E-mail: secretariat@humanitas.ro; iasi3@humanitas.ro 
Web: www.humanitas.ro 
 

Domeniu de activitate: activităţi de editare a cărţilor 
 

Ai atâtea vieţi câte cărţi ai citit. 
 

Fondată în 1990 de Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas a devenit, în decurs de peste douăzeci 
de ani, Grupul Humanitas, un holding cultural care reuneşte Editurile Humanitas, Humanitas 
Fiction şi Humanitas Multimedia, lider pe piaţa românească în producţia de audiobook-uri, 
Librăriile Humanitas, o reţea de cincisprezece librării în toată ţara şi o librărie on-line, precum şi 
Humanitas Digital, o companie nou înfiinţată care oferă servicii de producere a e-book-urilor şi 
dezvoltare de aplicaţii pentru platformele iOs și Android. Profilul iniţial, de ştiinţe umaniste, al 
Editurii Humanitas este astăzi mult extins, editura publicând, în prezent, atât literatură, 
filosofie, ştiinţe sociale şi politice, istorie şi memorii, cât şi carte de religie, carte de ştiinţă, carte 
practică, albume de artă, carte pentru copii şi carte şcolară. Peste 300 de titluri pe an apar în 
mai mult de 50 de colecţii şi serii de autor ale editurii, al cărei portofoliu cuprinde cei mai 
importanţi scriitori clasici, moderni şi contemporani. 

mailto:cristina.popa@humanitas.ro
http://www.libhumanitas.ro/
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EDITURA JUNIMEA 
 
Director: Lucian VASILIU 
 

Adresa: Str. Păcurari nr. 4, Iaşi,România 
Tel./Fax: + 40 232 410 427 
E-mail: junimeais@yahoo.com 
Web: www.editurajunimea.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Scurt istoric al Societăţii Culturale „Junimea ‘90” 
 

■ 1990 – Martie. Este lansată ideea continuării şi susţinerii tradiţiilor junimiste în spaţiul muzeelor, instituţiilor 
culturale ieşene, prin fondarea Societăţii Culturale Junimea ‘90, primul O.N.G. din Iaşi după căderea zidului 
Berlinului… De asemenea, de Bunavestire se proiectează reapariţia revistei Dacia literară (sub auspiciile Uniunii 
Scriitorilor din România) – proiecte iniţiate de semnatarul acestei reconstituiri. Între susţinători (cofondatori): Val 
Condurache, Constantin Liviu Rusu, Corneliu Ştefanache, Aurel Andrei, Ana Blandiana, Maria Carpov, Alexandru 
Andriescu, Florin Cântic, Cătălin Turliuc, Ioan Holban, Constantin Parascan, Dumitru Vacariu ş. a.  
   12 octombrie. Procesul-verbal de constituire este întocmit de Olga Rusu. Preşedinte: Val Condurache. 
Vicepreşedinţi: Daniel Dimitriu şi Lucian Vasiliu. Contabil: Nela Gorovei 
   7 Noiembrie. Judecătoria Iaşi înregistrează Societatea Junimea ‘90 (preşedinte de sedinţă: Marieta Volovăţ; 
şedinţa civilă nr. 337). Sediul Societăţii: Str. I. C. Frimu, nr. 4 (Muzeul „Vasile Pogor”). Statutul va fi publicat în 
revista „Dacia literară” (nr. 1 – 2/1991). 

mailto:junimeais@yahoo.com
http://www.editurajunimea.ro/
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■ 1991 – 21 ianuarie. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi (Director general: Victorel Lupu) certifică 
înscrierea Societăţii în Registrul de Stat sub nr. 4745. Sediul se află la Muzeul Literaturii (Str. V. Pogor, nr. 4, fostă 
stradă I. C. Frimu până spre finalul anului 1990). 
■ 1992 – Consiliul director: Constantin Liviu Rusu (preşedinte); Ştefan Oprea şi Liviu Papuc (vicepreşedinţi), Carmelia 
Leonte (secretar); Maria Caras (preşedinte al Comisiei de Cenzori); în Comisia de validare: Mihai Ursachi.  
   Societatea cuprindea: 25 membri de onoare (între care Eugeniu Coşeriu – Germania, Ion Miloş – Suedia, Sorin 
Alexandrescu – Olanda, Paul Miron – Germania, Serafim Saka – R. Moldova), 41 membri activi şi 73 membri episodici. 
   Este republicat Statutul (cu modificări) în nr. 2/ 1992 al revistei „Dacia literară”.  
■ 1994 – Preşedinte: Constantin Savin. Societatea cuprindea 35 membri de onoare (între care, la cei iniţiali, s-au 
adăugat Constantin Ciopraga, Cezar Ivănescu, Mandache Leocov, Adrian Neculau, Alexandru Zub, Matei Vişniec  – 
Franţa, Horst Fassel, Mircea C. Carp, Christian W. Schenk – Germania, Bianca Marcovici – Israel, Mihai Cimpoi, Anatol 
Codru, Vladimir Beşleagă, Leo Butnaru, Gheorghe Erizanu, Emilian Galaicu-Păun ş. a. – Chişinău, Ştefan Hostiuc, Vasile 
Tărâțeanu – Ucraina), 41 membri activi şi 69 membri episodici. 
    Se tipăresc adeziuni noi, contracte de sponsorizare, agenda culturală a muzeelor literare ieşene. Revista „Dacia 
literară” apare trimestrial (din anul 2004 va apărea de şase ori pe an, din două în două luni). 
■ 1998. Aprilie – Este tipărit medalionul Junimii ²90. Între „medaliaţi”: Alexandru Husar, Dumitru Irimia, Liviu 
Leonte, Constantin Ciopraga, Gavril Istrate, Mircea Popovici, Ion Hurjui, Nicolae Turtureanu, Adrian Alui Gheorghe, 
Gellu Dorian, Constantin Dram ș. a. 
■ 1999 – 1 Decembrie. Urmare Adunării generale, structura de conducere este: Preşedinte de onoare: Corneliu 
Ştefanache. Consiliul director: Constantin Savin (preşedinte), Ioana Coşereanu şi Dan Jumară (vicepreşedinţi). 
Secretar: Carmelia Leonte. Contabilitate: Nela Gorovei. Comisia de cenzori: Maria Caras (preşedinte). Comisia de 
validare: Ştefan Oprea (preşedinte). Vicepreşedinţi: Horia Zilieru şi Cassian Maria Spiridon. Comisia de validare este 
coordonată de Stelian Baboi şi Emil Iordache. 
    Taxa de înscriere este de 20.000 lei, cotizaţia lunară 10.000 lei (pentru elevi şi studenţi: 5.000 lei). 
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    Se aprobă modificări ale Statutului (va fi tipărit în formula broşură). 
■ 2000 – Societatea cuprinde 190 de membri, dintre care de onoare 28, activi 25 (plus 41 de membri ai Clubului 
bârlădenilor şi 40 de membri ai Clubului bucovinenilor), episodici: 56. 
    Între sponsorii, finanţatorii, mecenaţii acelei perioade: Ministerul Culturii, Fundaţia SOROS, Fundaţia CONCEPT – 
România (pentru tipărirea revistei Dacia literară), RA Termoficare, Tipo Milx, Sedcom Libris, Asociaţia Scriitorilor, 
Polirom, RAJAC, Nivas Distribuţie ş. a. (pentru acţiunile culturale ale muzeelor literare, inclusiv pentru îngrijirea 
mormintelor scriitorilor înhumaţi la „Eternitatea” din Iaşi). 
    Între manifestările mai importante menţionăm: Mărţişoare la Bojdeucă, Zilele Bojdeucii, Colindători la 
Bojdeucă, Zilele „Sadoveanu”, Sărbătoarea Liliacului, Zilele „Mitropolit Dosoftei”, Sărbătoarea Poeziei, 
Bunavestire, Festivalul de literatură româno-canadian, Concursul naţional de poezie „Junimea”, Sărbătorile 
oraşului Iaşi, Festivalul naţional „Costache Conachi” (Tecuci), Zilele „Eminescu” (Botoşani – Ipoteşti) ş. a. 
■ 2001 – 29 Martie. Adunare generală (propuneri pentru modificarea statutului, alegeri, diverse). Noua legislaţie 
prevede că membrii Junimea ‘90 care au funcţii de conducere nu pot face parte din Consiliul Director. Structura de 
conducere: Florin Cântic (preşedinte); Val Condurache, Ioan Holban şi Lucian Vasiliu (departamentul programe – toţi 
trei fiind directori de instituţii culturale); 
    Vicepreşedinţi: Ioana Coşereanu şi Dan Jumară. Comisia de cenzori: Maria Caras (preşedinte). 
■ 2004 – 22 martie. Adunare generală. Societatea îşi modifică denumirea în Societatea Culturală Junimea ‘90 
(conform statutului modificat prin hotărârea nr. 380/ PJ/ 90 a Judecătoriei Iaşi). 
    Asistenţa juridică este asigurată (benevol) în continuare de avocat Mina Lozonschi. 
    Este publicat în formă nouă (broşură) noul Statut legiferat.  
Consiliul director: Florin Cântic (preşedinte-reales); Vicepreședinţi: Olga Rusu şi Ştefan Oprea; secretari: Cassian 
Maria Spiridon şi Liviu Papuc. Comisia de validare este coordonată de Cezar Ivănescu. 
■ 2007 – 7 decembrie. Adunarea generală (Galeriile „Pod Pogor – fiul”). Noul Consiliu director: Valentin Ciucă 
(preşedinte); Vicepreşedinţi: Olga Rusu şi Florin Cântic; secretari: Călin Ciobotari şi Lucian Vasiliu. Comisia de 
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cenzori: Maria Caras (preşedinte), Maricica Dascălu, Dan Semenov (asigură şi asistenţa juridică); Comisia de validare: 
Ioan Holban (preşedinte), Liviu Apetroaie, Ioana Coşereanu, Dan Jumară, Constantin Parascan; Contabilitate: Nela 
Gorovei. 
    Primul e-mail: societateajunimea@yahoo.com.  
    Următorul (în 2008): junimea90@hotmail.com. 
■ 2007 – 2009 – Între proiectele derulate prin Junimea ‘90 menţionăm: Almanahul revistei „Dacia literară” (2008); 
In memoriam Cezar Ivănescu (la TVR Iaşi); Volumele „Prelecţiunile Junimii”, „Oraşul Iaşi” (N. A. Bogdan), „Iguana 
neagră” (Constantin Simirad), „Oraşul amintirilor” (E. Herovanu), „Păcate mărturisite” (Nicolae Gane) ş. a. De 
asemenea, au fost susţinute, în parteneriat: Festivalul „Grigore Vieru” (Iaşi – Chişinău), Festivalul „Veronica Micle”, 
Concursul de sonete „M. Codreanu”, Simpozionul „Ioan Petre Culianu”, Amiezile culturale bucovinene, 
Prelecţiunile „Junimii” ş.a. 
■ 2010 – 20 ianuarie. Adunare generală (Galeriile „Pod Pogor – fiul”). Consiliul Director rămâne acelaşi. Olga Rusu 
(vicepreşedinte) coordonează toate proiectele Junimii ‘90. Contabilitate: Mădălina Daraban. Casierie: Elena 
Crîşmaru. Membri de onoare: 17. Activi: 94. Episodici: 158.  
■ 2011 – 28 aprilie. Adunare generală (Galeriile „Pod Pogor-fiul”). Olga Rusu aleasă președinte. Vicepreședinţi: 
Ștefan Oprea și Cassian Maria Spiridon. În comisia de cenzori: Liliana Drâmbei. În comisia de validare: Elena Leonte. 
■ 2012 – 25 aprilie și 5 decembrie. Adunări generale. 
■ 2013 – 27 martie. Adunare generală de alegeri. Reformulări organizatorice. Preşedinte ales: Călin Ciobotari. 

 
(Reconstituire documentară de Lucian Vasiliu) 
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KARPATY MUSIC 
 
Director: Ilie ROBU 
 

Adresa: Str. Oţelarilor nr. 54, bl. B, parter, ap. 8, Sibiu, România 
Tel.: + 40 724 704 985  
Fax: + 40 369 412 414 
E-mail: karpatymusic@yahoo.ro 
Web: www.karpatymusic.ro 
 
Domeniu de activitate: distribuţie media 
 

NO MUSIC… NO LIFE 
Distribuţie muzică de cea mai bună calitate 

mailto:karpatymusic@yahoo.
http://www.karpatymusic.ro/
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LEX HOBBY STORE 
 
Administrator: Alexandru TROFIN 
 

Adresa: Şos. Păcurari nr. 1, bl. 540, parter, Iaşi, România 
Tel.: + 40 744 433 149 
E-mail: office@lexgrupsrl.ro 
Web: www.lexshop.ro 
 

Domeniu de activitate: comerţ jocuri 
 

Magazin de jocuri de societate. Redescoperă magia jocurilor în familie sau cu prietenii. În 
magazinul din Şos. Păcurari nr. 1 sau on-line pe www.lexshop.ro poţi vedea mii de produse care 
vor aduce zâmbetul pe buze. 

http://www.lexshop.ro/
http://www.lexshop.ro/
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LIBRIS BRAŞOV 
 

Director: Virgil ONIȚĂ 
 

Adresa: Str. Mureşenilor nr. 14, Braşov, România 
Tel.: + 40 264 477 799; Fax: + 40 264 477 798 
E-mail: cultural@libris.ro; Web: www.libris.ro 
 

Domenii de activitate: comerţ carte şi muzică, editură, casă de producţie 
 

LIBRIS Braşov are peste două decenii de activitate în domeniul editării, promovării și difuzării de carte şi 
muzică. Dezvoltarea noastră a început încă din vremea în care cititorii trăiau dragostea la prima vedere cu 
libertatea de expresie și publicare. Am fost martori și actori în această poveste pe care am dus-o mai 
departe și am tradus-o în parteneriate dinamice și profesioniste cu marile nume editoriale din România și 
cu cititorii din toate generaţiile. Prin Librăria „Şt. O. Iosif”, am devenit un reper esenţial al vieţii culturale 
din centrul istoric al Brașovului și am dezvoltat un spaţiu activ pentru comunitate, prin nenumăratele 
lansări de carte cu invitaţi din ţară și străinătate, prin lecturile publice, simpozioanele dedicate diverselor 
aniversări. Pentru noi, cultura nu a fost niciodată limitată la anumite zone convenţionale, tocmai de aceea 
am derulat evenimente dedicate lecturii și muzicii care i-au surprins pe brașoveni și în afara librăriei: 
Festivalul de folk și poezie, Târgul Internațional de Carte și Muzică ajuns la ediția a XII-a, fEstivalul de cArte și 
Muzică din Piața Sfatului. Din respect pentru oameni și cărţi, pentru preferinţele diversificate ale cititorilor, 
am ales să ne adresăm pasionaţilor de lectură, film și muzică de pretutindeni, prin librăria virtuală 
www.libris.ro – un proiect care se îmbunătăţește în fiecare an, prin oferta cu zeci de mii de titluri livrate 
direct din stoc dar și prin echipa care mizează pe fidelitate, accesibilitate, profesionalism și originalitate. 

mailto:cultural@libris.ro
http://www.libris.ro/
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EDITURA LIDER 
 
Director general: Casandra ENESCU 
 

Adresa: Bdul Libertăţii nr. 4, bl. 117, et. III, ap. 7, sector 4, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 316 32 55 
E-mail: lider@e-xtreme.ro 
Web: www.edituralider.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Editura Lider a reuşit să se impună şi să se menţină, de aproape douăzeci de ani, în spaţiul cul-
tural, aducând mereu cititorilor cei mai buni autori şi cele mai interesante titluri. Aici găsiţi ro-
mane de toate genurile, inclusiv bestseller-uri internaţionale, cărţi de cultură generală, medi-
cale, biografii celebre, laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură şi, desigur, volume de dez-
voltare personală, care se încadrează perfect în trendul vremurilor. 

http://www.edituralider.ro/
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ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA 
 
Preşedinte: Oana MANOLESCU 
 

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr. 33, Craiova, jud. Dolj, România 
Tel./Fax: + 40 21 253 29 87 
Mobil: + 40 722 303 583 
E-mail: albfriend2001@yahoo.com 
Web: www.alar.ro 
 

Domeniu de activitate: cultural, editura, ONG de utilitate publică 
 

Asociaţia Liga Albanezilor din România, prin Editura sa, PRIVIREA, publică istorie, literatură, 
informare în limba română, lucrări bilingve ale scriitorilor români etnici albanezi sau din Albania, 
editează Revista culturală lunară „Prietenul albanezului”, albume muzicale bilingve, motive po-
pulare albaneze pentru păstrarea şi promovarea prin cultură a identităţii etnice a albanezilor 
din România. 

http://www.alar.ro/
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GRUPUL EDITORIAL LITERA 
 

Director: Marin VIDRAŞCU 
 

Adresa: Bdul Dimitrie Pompei nr. 5 – 7, et. VIII, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 319 63 90; Fax: + 40 31 425 16 20; E-mail: info@litera.ro; Web: www.litera.ro 
 

Domeniu de activitate: editare 
 

Editura Litera – O carte deschisă! Fondată în anul 1989, la Chişinău, Editura Litera s-a impus în ultimii 25 de ani în peisajul 
editorial din România şi a devenit, în prezent, lider de piaţă. Portofoliul editurii numără astăzi peste 1.000 de titluri, din 
cele mai variate domenii: enciclopedii, atlase, dicţionare, cărţi pentru copii, istorie, limbi străine, cultură generală, 
sănătate şi frumuseţe, dezvoltare personală, ficţiune, artă şi arhitectură, călătorii, familie, religie şi spiritualitate, timp 
liber. Între proiectele editoriale de anvergură ale editurii Litera se numără Enciclopedia Universală Britannica, colecţia de 
literatură Premium, colecţia Biblioteca pentru toți, Cronica ilustrată a omenirii în 16 volume, Dicționarul explicativ ilustrat al 
limbii române în 16 volume, Mari compozitori, carte şi CD în 40 de volume, Biblica – cel mai important atlas al Bibliei. În 
egală măsură, editura acordă o atenţie specială literaturii pentru copii, motiv pentru care în 2012 a fost creat inprintul 
Litera mică, o marcă dedicată exclusiv cărţilor pentru copii. Sub logo-ul Litera mică apar, printre altele, seriile Disney, 
Warner – Tom şi Jerry, Marvel, Discovery şi National Geographic. Din dorinţa de perfecţionare continuă şi de asimilare 
creativă a celor mai noi tendinţe din domeniul editorial, în ultimii ani, Litera se preocupă intens de dezvoltarea cărţii în 
format electronic, cu scopul declarat ca fiecare titlu tipărit să aibă disponibil pentru cititori şi varianta e-book. În aceeaşi 
linie se înscrie şi proiectul BookStop, propria reţea de distribuţie a cărţilor, care s-a dezvoltat permanent de la momentul 
lansării, în 2010. În prezent există 25 de Book Stop Litera, minilibrării localizate în incintele principalelor centre comerciale 
din Bucureşti şi din ţară. Dezvoltată în buna tradiţie a valorii cărţii, Editura Litera se distinge prin dorinţa constantă de a 
publica lucrări din domenii diverse, cărţi care au marcat progresul cunoaşterii şi care îmbogăţesc permanent viaţa 
noastră culturală. 

mailto:info@litera.ro
http://www.litera.ro/
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LIVIA STOIA LITERARY AGENCY 
http://www.liviastoiaagency.ro/ 
 
DS Rights and Co-Editions Ltd. Co-edition/rights agency in Central and Eastern Europe for Andrews McMeel, Arrowsmith 
Agency, Artemis Losange, I-5 Publishers, BBC Active, Combel Editorial, Editorial Everest, Brown Bear Books/Windmill Books, 
Chene, Garamond, Gibbs-Smith, Gallimard Loisir & Gallimard Jeunesse, Gresham Marketing, Hachette Jeunesse & Hachette 
Pratique, Hannacroix Creek Books, Hardie Grant Egmont, Ediciones Nowtilus, Lonely Planet, Orpheus, powerhouse 
Packaging, Quirk Books, Rockpool Publishing, Thames&Hudson, The Rights Company, Thema Media. 

 
Livia Stoia Literary Agency (formerly known as Sun Literary Agency) was founded in 2003 and gathered 
over the years a strong representation list of publishers, literary agencies and individual authors from 
Romania, UK, USA, Australia, Germany, France, Holland, Denmark, Italy, Israel, Spain, Latin America, 
Canada, Russia, Serbia, Turkey. We started our business in Romania and Republic of Moldova, but since 
autumn 2009, we have gradually extended it in all Eastern Europe. Moreover, we are now worldwide 
representatives for some of our clients, such as Creabooks and individual authors. Apart from the major 
international book fairs, held in Frankfurt, Bologna, London, we annually attend the local book fairs, in 
most of the markets where we are active. We can provide a well documented analysis on local book 
markets. We sell rights and we organize co-editions for illustrated books. Our agency exclusively 
represents DS Rights and Co-editions in the following countries: Romania, Poland, Croatia, Serbia, 
Slovenia, Bosnia & Herzegovina, Macedonia,Montenegro, Albania, Turkey. We provide market analysis 
on Romanian publishing field. 

http://www.liviastoiaagency.ro/
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EDITURA LUMEN 
 
Director: Antonio Ştefan SANDU 
 

Adresa: Str. Țepeş Vodă nr. 2, bl. V1, sc. F, et. III, ap. 2, Iaşi, România 
Tel.: + 40 332 141 134; Fax: + 40 332 811 551; E-mail: prlumen@gmail.com, edituralumen@gmail.com 
Web: www.edituralumen.ro, www.edituralumen.com, www.conferinta.info 
 

Domeniu de activitate: editare 
 

Editura Lumen s-a constituit în anul 2001 având ca scop promovarea excelenţei în domeniul 
ştiinţific şi cultural prin publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice şi creaţiilor culturale, cu 
precădere a culturii scrise, cu valoare deosebită în domeniile: umaniste, sociale etc. Editura 
Lumen este recunoscută ca editură academică şi ştiinţifică de către C.N.C.S. în domeniile 
umaniste, categoria B Istorie şi Studii Culturale. Editura Lumen, parte din Grupul Editorial 
Lumen, prin activitatea sa de înaltă calitate știinţifică, urmărește să îndeplinească obiective 
precum publicarea unor lucrări reprezentative în domeniile ştiinţelor sociale și umaniste; 
asigurarea calităţii la standarde de excelenţă, atât pentru conţinut, cât şi pentru formă; 
depunerea de eforturi constante pentru crearea unui nucleu de autori de valoare care să 
publice constant în cadrul Editurii Lumen şi publicaţiilor sale; prezenţa de carte publicată la 
Editura Lumen în cel puţin 70 % dintre bibliotecile universităţilor din ţară, în bibliotecile 
principalelor universităţi din Uniunea Europeană şi în Statele Unite; prezenţa volumelor Lumen 
pe piaţa online, îndeosebi distribuţie prin Amazon.  

mailto:prlumen@gmail.com
http://www.edituralumen.ro/
http://www.conferinta.info/
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EDITURA ŞI TIPOGRAFIA MAGIC PRINT 
 
Director: Maria DOHOTARU 
 

Adresa: Bdul Republicii nr. 45B, loc. Oneşti, jud. Bacău, România 
Tel./Fax: + 40 234 319 810 
E-mail: office@mgp.ro 
Web: www.mgp.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte (literatură, ştiinţă, juridic, pedagogie, etnografie) 

 
Înfiinţată în 1996, Editura MAGIC PRINT colaborează cu scriitori de renume şi deţine o largă 
ofertă editorială în domeniile: istorie, artă, beletristică, monografii, enciclopedii, ghiduri 
turistice şi cărţi pentru copii. Ne remarcăm nu numai prin conţinutul şi tematica lucrărilor 
publicate, ci şi prin execuţia tipografică de bună calitate asigurată în cadrul propriei tipografii. 

mailto:office@gmail.com
http://www.mgp.ro/
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EDITURA MEDICALĂ 
 
Director: Prof. Alexandru-Ioan OPROIU 
 

Adresa: Pache Protopopescu nr. 93, parter, ap. 2, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 252 51 86; + 40 21 252 92 29 
Fax: + 40 21 252 51 89 
E-mail: office@ed-medicala.ro 
Web: www.ed-medicala.ro 
 

Domeniu de activitate: editare cărţi medicale 
 

Editura Medicală a fost înfiinţată în 1954, având principal scop publicarea de literatură medicală 
de specialitate necesară documentării, formării şi informării profesionale ale medicilor din 
România. A fost prima editură cu profil medical din ţară, editând numeroase tratate de 
medicină, manuale pentru studenţi, monografii din toate specialităţile medicale şi farmaceutice. 

mailto:office@ed-medicala.ro
http://www.ed-medicala.ro/
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EDITURA METEOR PRESS 
 
Director: Gigi ALECU 
 

Adresa: Str. Bahluiului nr. 1, cod 011281, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 222 83 80 
E-mail: marketing@meteorpress.ro 
Web: www.meteorpress.ro 
 

Domeniu de activitate: editare cărţi 

 
Editura Meteor Press a luat fiinţă în 1999 şi, sub deviza „O CARTE PENTRU FIECARE”, are 
misiunea de a promova cultura scrisă, cu precădere lucrări de top şi noutăţi din diverse domenii 
de interes, precum Istorie, Religie, Dezvoltare personală şi profesională, Ghiduri turistice, Carte 
pentru copii, Beletristică, Legislaţie etc., oferindu-le cititorilor posibilitatea de a-şi îmbogăţi 
tezaurul de cunoştinţe. De asemenea, în atenţia noastră se află spre publicare autori de marcă, 
recunoscuţi atât în ţară, cât şi peste hotare. 

mailto:marketing@meteorpress.ro
http://www.meteorpress.ro/
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EDITURA MILITARĂ 
 
Director: Adrian PANDEA 
 

Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, Bucureşti, România 
Tel./Fax: +40 21 314 91 61 
Mobil: +40 721 767 813 
E-mail: adrian.pandea@edituramilitara.ro, pr@edituramilitara.ro 
Web: www.edituramilitara.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 

 
Prezenţă distinctă în peisajul cultural românesc, Editura Militară este specializată în publicarea 
lucrărilor de istorie, ştiinţă şi artă militară, relaţii internaţionale şi studii de securitate, 
memorialistică, medicină, beletristică ş.a. Marcă a profesionalismului şi eficienţei, instituţia 
editorială a armatei dispune de forţa şi flexibilitatea necesare pentru a răspunde exigenţelor de 
informare ale cititorilor interesaţi de fenomenul militar. 

mailto:adrian.pandea@edituramilitara.ro
http://www.edituramilitara.ro/
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EDITURA GRAAL – FUNDAŢIA „MIŞCAREA GRAALULUI ÎN ROMÂNIA” 
 
Director: Ionel CIUCURE 
 

Adresa: loc. Orţişoara nr. 362, cod poştal 307305, C.P. 39, O.P. 1, jud. Timiş, România 
Mobil: +40 722 344 922; +40 726 343 627 
Tel./Fax: +40 256 214 288 
E-mail: info@grall.ro 
Web: www.grall.ro 
 

Domeniu de activitate: difuzare cărţi 

 
Fundaţia Mişcarea Graalului în România are ca scop promovarea înălţării spirituale şi morale a 
omului prin mijlocirea şi cultivarea cunoştinţelor dobândite din opera În Lumina Adevărului – 
Mesajul Graalului de Abd-ru-shin. Sub autorizarea Editurii Fundaţiei „Mesajul Graalului din 
Germania”, deţinătoarea dreptului de autor a Mesajului Graalului, prin Editura Graal în România, 
se distribuie scrierile lui Abd-ru-shin şi, de asemenea, cărţi care au fost scrise pe baza Mesajului 
Graalului. 

 

mailto:info@
http://www.grall.ro/
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COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL „MOLDOVA” IAŞI 
EDITURA PALATUL CULTURII 
 
Adresa: Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, cod 700028, Iaşi, România 
E-mail: contact@muzeul-moldova.ro 
Web: www.muzeul-moldova.ro, www.palatulculturii.ro 
 

Complexul Muzeal Naţional MOLDOVA Iași își are sediul central în clădirea cunoscută local sub numele de 
Palatul Culturii, în care sunt găzduite patru muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al 
Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Știinţei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, care coordonează activitatea 
muzeelor-satelit atât din municipiul Iași, cât și de pe raza judeţului: Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail 
Kogălniceanu”, Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași, Palatul „Al. I. Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul de sit 
arheologic de la Cucuteni, Muzeul Viei și Vinului de la Hârlău. În Palatul Culturii funcţionează, de asemenea, și 
Centrul de Restaurare – Conservare a Patrimoniului Cultural, precum și Editura Palatul Culturii. Aceasta din 
urmă, înfiinţată în 2009, publică periodicele elaborate de echipele de specialiști ai muzeelor, respectiv revista 
Cercetări istorice, „Ioan Neculce” – Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Anuarul Muzeului Etnografic al 
Moldovei, Monumentul. Lucrările Simpozionului Național „Monumentul– Tradiție și Viitor”, Buletinul Muzeului 
Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Buletinul Centrului de Restaurare – Conservare, dar și cataloage de artă, 
monografii, volume de specialitate, care valorifică patrimoniul Complexului Muzeal Naţional „Moldova”, 
precum și titluri semnate de profesioniști din exteriorul instituţiei.  

mailto:contact@
http://www.muzeul-moldova.ro/
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MULTICART COM 
 
Director: Iulian POPESCU 
 

Adresa: Str. Magnoliei nr. 36, oraş Pantelimon, jud. Ilfov, România 
Tel./Fax:+ 40 21 310 90 20 
Mobil: + 40 733 940 772 
E-mail: ionut@multicart.eu 
Web: www.multicart.eu 
 

Multicart Com este cel mai mare distribuitor de carte de pe piaţa românească. Înfiinţată în anul 
2004, firma noastră comercializează o gamă largă de cărţi din toate domeniile, având în por-
tofoliu peste 1.000 de edituri însumând aproximativ 20.000 de titluri. Multicart distribuie carte 
en-gros şi en-detail către toate reţelele de librării, difuzori de carte, biblioteci, universităţi, şcoli 
şi grădiniţe. Firma îşi desfăşoară activitatea cu personal tânăr, dinamic şi experienţă de aproape 
zece ani în piaţa de carte. 

http://www.multicart.eu/
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MUZEUL LITERATURII ROMÂNE IAŞI 
 
Director: Dan LUNGU 
 

Adresa: Str. Vasile Pogor nr. 4, cod poştal 700110, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 410 340 
Fax: + 40 232 213 210 
E-mail: muzeul.literaturii@gmail.com 
Web: www.muzeulliteraturiiiasi.ro 

 
Muzeul Literaturii Române Iași, cea mai mare instituţie de profil din ţară, administrează 
unsprezece muzee și case memoriale, reprezentând astfel un centru de promovare a literaturii 
române pe plan naţional și internaţional. Conservând și valorificând un patrimoniu 
impresionant, instituţia contribuie la integrarea literaturii române în circuitul valorilor culturale 
europene. Începând din 2013, Muzeul Literaturii Române Iași este principalul organizator al 
Festivalului Internaţional de Literatură și Traducere. În același an, în cadrul instituţiei, a fost 
înfiinţată Editura Muzeelor Literare. 

mailto:muzeul.literaturii@gmail.com
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NEMIRA PUBLISHING HOUSE 
 
Director general: Ana NICOLAU 
 

Adresa: Str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, Bucureşti, România 
Tel: + 40 21 201 79 64; Fax: + 40 21 222 16 56 
E-mail: office@nemira.ro 
Web: www.nemira.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 

 

NEMIRA, una dintre primele edituri particulare din România, se află de aproape un sfert de secol 
în topul preferinţelor cititorilor, prin prestigiul autorilor şi rafinamentul cărţilor. Iniţial asociată cu 
literatura science-fiction, Nemira s-a afirmat ulterior cu nenumărate colecţii, printre care Babel, 
Totem, Nautilus SF, Suspans, Bonton, Yorick, Bizantyvm, Biblioteca de Politică, Biblioteca de Istorie, 
Biblioteca de Psihologie etc. Atragerea unor autori de prestigiu, publicarea scrierilor unor nume 
mari în literatura universală, închegarea unui corp redacţional de elită şi consecvenţă în urmărirea 
unui program editorial elevat au dus la realizarea unor cărţi de înaltă ţinută intelectuală şi de o 
reală frumuseţe grafică: romane science-fiction, suspans, lucrări de eseistică şi filosofie, literatură 
universală, istorie, politică, religie, dicţionare, cărţi practice, cărţi pentru copii etc. 

mailto:office@nemira.ro
http://www.nemira.ro/
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EDITURA NESTOR – LIBRĂRIA MASONICĂ 
 
Director: Horia NESTORESCU-BĂLCEŞTI 
 

Adresa: Şos. Iancului nr. 17, bl. 106 C, sc. B, et. II, ap. 57, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 723 733 232 
E-mail: horia_nestorescu@yahoo.com 
Web: www.mason-shop.ro 
 

Domenii de activitate: editare şi difuzare carte 
 

Editura Nestor tipăreşte, cu precădere, carte esoterică şi masonică, lucrări originale şi traduceri 
destinate atât membrilor Confreriei, cât şi marelui public interesat de simbolism şi istoria franc-
masoneriei româneşti şi universale. Desfăşoară o activitate de difuzare carte, în regim de libră-
rie şi anticariat. Editura dispune şi de o librărie virtuală: www.mason-shop.ro. Este furnizor de 
obiecte de ritual masonic. 

http://www.nemira.ro/
http://www.mason-shop.ro/
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EDITURA NICULESCU 
 
Director: Cristian NICULESCU 
 

Adresa: Bdul Regiei nr. 60, cod poştal 060204, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 321 97 82 
Fax: + 40 21 312 97 83 
E-mail: editura@niculescu.ro 
Web: www.niculescu.ro 
 

Grupul editorial Niculescu a devenit, în cei peste douăzeci de ani de activitate, una dintre 
companiile private cu rezonanţă în domeniul editorial românesc, fiind cunoscut în domenii 
precum: auxiliare şcolare, dicţionare, beletristică, economie, enciclopedii, literatură pentru co-
pii, manuale şcolare etc. 

http://www.niculescu.ro/
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NOMINA GROUP EXPERT 
 
Director: Valentin RADU  
 

Adresa: Str. Calea Craiovei, bl. 22, sc. G, ap. 9, Piteşti, jud. Argeş, România 
Tel.: + 40 348 439 417  
Fax: + 40 348 439 416  
E-mail: redactie.nomina@gmail.com 
Web: www.edituranomina.ro 

 
Grupul editorial NOMINA a apărut în 2006. Încă de la început, ne-am concentrat efortul pentru 
a dezvolta un proiect de carte educaţională şi carte pentru copii, dar şi pentru formarea unui 
program prin care premiem elevii cu rezultate deosebite la concursurile şcolare. Prin 
programele ASOCIAȚIEI INTELIGENT, ne-am propus să premiem calitatea, să stimulăm 
competiţia şi efortul atât al profesorilor, cât şi al elevilor. 
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EDITURA ORIZONTURI 
 
Director: dr. Ioan ENESCU  
 

Adresa: Bdul Libertăţii nr. 4, bl. 117, et. VII, ap. 20, sector 4, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 76 79; + 40 744 531 333 
Fax: + 40 21 317 76 78  
E-mail: orizonturi@editura-orizonturi.ro 
Web: www.editura-orizonturi.ro 
 

Domeniu de activitate: activitate de editare a cărţilor 

 
EDITURA ORIZONTURI, înfiinţată în anul 1991, a reuşit să se impună în peisajul culturii române, 
într-o scurtă perioadă de timp, prin publicarea unor autori de renume, clasici şi contemporani, 
din peste 20 de ţări ale lumii, deschizând astfel noi orizonturi de cunoaştere pentru cititorul 
român. Colecţiile sale: „Cultură generală”, „Mari personalităţi ale istoriei”, „Titani ai literaturii 
universale”, „Biografii celebre”, „Laureaţi ai Premiului NOBEL pentru literatură”, „Romantica”, 
„Thriller”, „Bestseller”, „Carte social-politică” şi altele s-au bucurat de un deosebit succes pe 
piaţa de carte din România. În prezent, prioritatea editurii o constituie diversificarea tematică şi 
publicarea celor mai valoroase noutăţi editoriale din marile culturi ale lumii. 

http://www.editura-orizonturi.ro/


100 
 

EDITURA PANFILIUS 
 
Director: David NICOLAE 
 

Adresa: Str. Lascăr Catargi nr. 72, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 211 309; + 40 722 646 793; E-mail: tipografia_panfilius@yahoo.com, office@panfilius.ro 
Web: www.panfilius.ro 
 

Domeniu de activitate: editură 
 
 

În anul 1995 a luat fiinţă, la Iaşi, Editura Panfilius. Așadar, împlinim 20 de ani de existenţă. În aceşti ani, au 
văzut la noi lumina tiparului numeroase cărţi, reviste, manuale şcolare, lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, 
monografii, volume de poezii, beletristică, cărţi de spiritualitate şi alte tipuri de publicaţii. Deşi suntem în era 
Ebook-urilor, credem cu tărie că există încă mulţi cititori care nu au renunţat la plăcerea de a citi o carte 
tipărită. Sunt cei cărora le place să simtă hârtia între degete, să răsfoiască paginile cărţii și să savureze mirosul 
cernelii tipografice. Clienţii care ne-au acordat în repetate rânduri încrederea lor şi lucrările deosebite editate 
la noi sunt o mărturie vie şi incontestabilă a dăruirii şi consecvenţei noastre de a oferi celor interesaţi cărţi de 
calitate, care să contribuie la dezvoltarea personală. Pentru acest eveniment, am selectat câteva dintre 
apariţiile de excepţie editate în ultima perioadă, cele mai multe făcând parte din Colecţia noastră intitulată 
SAMADHI: In Principio Fuit Eminescu, Corezonanțe orfice, Ecouri din transposibil, Universul liric al lui 
Rabindranath TAGORE, Istoria Culturii şi a Civilizațiilor, Politeia Eminesciana, Nano-secunda infinitului, Pe Înălțimi 
şi altele. De remarcat că această colecţie specială de carte a fost realizată sub îndrumarea distinsului scriitor, 
o personalitate a culturii ieşene, dl prof. dr. George Popa. Îţi mulţumim că ne ești alături și te invităm să ne 
vizitezi ori de câte ori vei dori să citeşti ceva care să-ţi încânte cu adevărat sufletul! 

mailto:tipografia_panfilius@yahoo.com
http://www.panfilius.ro/
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EDITURA PARALELA 45 
 
Director: Călin VLASIE 
 

Adresa: Str. Fraţii Goleşti nr. 130, loc. Piteşti, Argeş, România 
Tel./Fax: + 40 248 214 533 
E-mail: office@edituraparalela45.ro, mmihai@edituraparalela45.ro 
Web: www.edituraparalela45.ro 
 

Domenii de activitate: editură şi tipografie 
 

Editura Paralela 45 a fost înfiinţată în noiembrie 1994, cunoscând o dezvoltare rapidă şi sub-
stanţială: în 1997, are deja tipografie proprie, în 1998, deschide filiale în Braşov şi Cluj-Napoca, în 
2001, în Bucureşti, în octombrie 2007, la Iaşi, iar din 1999, funcţionează într-un nou sediu cen-
tral. În prezent, Paralela 45 este lider naţional pe segmentul producţiei de auxiliare şcolare şi al 
beletristicii contemporane şi a ajuns, printr-o diversificare constantă a titlurilor publicate, la un 
profil enciclopedic. Cărţile editate de Paralela 45 ilustrează cinci domenii esenţiale ale producţiei de 
carte: literatură beletristică, literatură de informare, literatură didactică, literatură pentru copii, 
literatură de divertisment. 

mailto:mmihai@edituraparalela45.ro
http://www.edituraparalela45.ro/
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EDITURA POLIROM 
 
Director general: Silviu LUPESCU 
Director editorial (literatură universală): Bogdan-Alexandru STĂNESCU – e-mail: bogdan.stanescu@polirom.ro 
Director editorial (non-ficţiune, carte universitară): Adrian ŞERBAN – e-mail: adrian.serban@polirom.ro 
 

Sediul central: Bdul Carol I nr. 4, et. IV, C.P. 266, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 214 100; + 40 232 214 111; Fax: + 40 232 214 111 
Distribuţie: + 40 232 217 440; + 40 232 218 363 
E-mail: office@polirom.ro 
Web: www.polirom.ro 
 
Filiale:  
Bucureşti Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, sc. 1, et. 1, sector 4, cod 040031, O.P. 53, C.P. 15-728 

E-mail: office.bucuresti@polirom.ro 
Tel./Fax: + 40 21 313 89 78; Distribuţie: +40 21 313 89 77, 0722 379 449, 0788 360 650;  

Timişoara Piaţa Sf. Gheorghe nr. 3, Tel.: + 40 721 364 722; Distribuţie: + 40 722 548 785; 
Chişinău  B-dul Ştefan cel Mare nr. 200; Tel. + 37 322 295 425 (distribuţie) 

 
Polirom este o societate pe acţiuni cu capital privat, înfiinţată în februarie 1995, la Iaşi, una dintre 
cele mai mari edituri din România. Cu 6.550.000 de volume tipărite până în prezent şi o ofertă de 
peste 1.000 de titluri. Numeroase premii atribuite de Asociaţia Editorilor din România, Uniunea 
Scriitorilor, ASPRO, Academia Română, revistele „România literară”, „Cuvântul”, „Capital”, „Sfera 
politicii”, CEDU 2000+ ş.a. 

mailto:office@polirom.ro
mailto:office.bucuresti@polirom.ro
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PREMS LIBREXIM 
 
Administrator: Tudor BENGA 
 

Adresa: Str. Harmanului nr. FN, loc. Bod, Braşov, România 
Tel.: + 40 268 283 284; + 40 268 547 365; + 40 268 547 366 
E-mail: pearson@okian.ro 
Web: www.okian.ro 

 

OKIAN – PEARSON 
 

Distribuitor de carte cu peste optsprezece ani de experienţă și reprezentant oficial în România 
al Editurii Pearson Education din 1994, LIBRĂRIA OKIAN oferă astăzi peste 800.000 de titluri în 
limba engleză și română, adăugând, de-a lungul timpului, în oferta sa cărţi audio și electronice, 
jocuri pentru adulţi și copii, accesorii și cadouri. 

mailto:pearson@okian.ro
http://www.okian.ro/
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PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ 
 
Director: Codruţa SĂCELEAN 
Responsabil vânzări: Filip POP 
 

Adresa: Str. B. P. Hasdeu nr. 51, Cluj-Napoca, Cluj, România 
Tel.: + 40 264 597 401 
Fax: + 40 364 814 710 
E-mail: presa_universitara@easynet.ro, editura@editura.ubbcluj.ro 
Web: www.editura.ubbcluj.ro 
 

Domenii de activitate: editare cărţi 
 

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ are ca obiect principal de activitate editarea de cărţi şi 
periodice ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, realizarea de alte lucrări specifice în beneficiul 
Universităţii. În perioada 1997 – 2014, Presa Universitară Clujeană a editat peste 1.600 de titluri 
de carte, o mare parte fiind integrate în cele 11 colecţii ale universităţii. În această perioadă, 
zece cărţi apărute la Presa Universitară Clujeană au fost premiate de Academia Română, multe 
alte apariţii primind premii din partea Universităţii „Babeş–Bolyai” sau la diverse saloane şi 
târguri naţionale şi internaţionale de carte la care Editura a participat. 

 

mailto:presa_universitara@easynet.ro
http://www.edituraubbcluj.ro/
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EDITURA PRINCEPS MULTIMEDIA 
 
Director: Filomena CORBU 
 

Adresa: Bdul Chişinăului nr. 6B, Iaşi, România 
Tel.: + 40 332 409 829 
Fax: + 40 332 409 830 
E-mail: princepsmultimedia@gmail.ro 
Web: www.princepsmultimedia.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Editura PRINCEPS MULTIMEDIA vine în întâmpinarea cititorului prin editarea atât a operelor clasice, cât 
și a celor semnate de autori contemporani. Sub sigla editurii noastre, la standardele cerute de piaţa 
actuală a cărţii, au fost editate atât cărţi pe suport de hârtie, cât și titluri dintr-un amplu program de 
editare carte pe suport electronic. Enumerăm câteva titluri din colecţiile noastre – cartea pe suport de 
hârtie: CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ, EDIȚII CRITICE, SCRIITORI ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR, 
ESEU, ETNOS, BIBLIOTECA DE PROZĂ, GALAXII LIRICE, HOMO ESTHETICUS, HOMO RELIGIOSUS, 
UNIVERS EDUCAȚIONAL, COPILĂRIA TUTUROR, POEZIA MIRABILIS, DOCUMENT, BIBLIOTECA ION 
CREANGĂ, BIBLIOTECA LUCIAN BLAGA. În colecţia BIBLIOTECA VIRTUALĂ (audio-book-uri și CD 
Multimedia), a fost publicată prima serie ,,MARI POEȚI, MARI OPERE, MARI ACTORI” – Patrimoniu 
poetic naţional. Editura a avut și continuă să aibă în vedere cărţi de interes pentru toate categoriile și 
pentru toate vârstele. 

mailto:princepsmultimedia@gmail.ro
http://www.princepsmultimedia.ro/
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PRIOR MEDIA GROUP 

 
Director: Ion ARZOIU 
 

Adresa: Str. Răspântiilor nr. 32, cod poştal 020548, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 210 89 28; Fax: + 40 21 212 35 61 
E-mail: office@prior.ro; Web: www.prior.ro 
 

Domeniu de activitate: import şi distribuţie, editură, carte şcolară 
 
 

Prior Media Group este de peste 12 ani distribuitor oficial de carte străină academică şi 
educaţională 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 dicţionare generale sau tematice. În 
domeniul cărţii academice, Prior Media Group deţine un important stoc de carte şi, de asemenea, 
furnizează serviciul 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 soluţie pentru solicitările Dvs. de carte străină şi să vă 
informeze permanent asupra noutăţilor editoriale din domeniile dvs. de interes.  

mailto:office@prior.ro
http://www.prior.ro/
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EDITURA PRO UNIVERSITARIA 
 
Director: Marian BÂRGĂU 
 
 

Adresa: Bdul Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, et. III, sector 6, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 733 672 111 
E-mail: editura@prouniversitaria.ro 
Web: www.prouniversitaria.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Ne-am înfiinţat în anul 2004 şi am editat până acum peste 2.000 de titluri pentru o serie 
întreagă de facultăţi din toate domeniile de activitate şi din multe centre universitare atât din 
Bucureşti, cât şi din ţară. Activitatea pe care am desfăşurat-o până acum ne-a adus colaborarea 
unora dintre cei mai reputaţi autori, pe diverse domenii de specialitate de la filosofie până la 
ştiinţe economice, marketing, management şi aşa mai departe. Regăsirea editurii pe lista A2 a 
editurilor cu prestigiu recunoscut CNATDCU şi acreditarea din partea CNCS categoria B sunt o 
confirmare a eforturilor pe care în ultimii zece ani le-am făcut în activitatea pe care am 
desfăşurat-o. 

mailto:editura@prouniversitaria.ro
http://www.prouniversitaria.ro/
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PRODARTMEDIA 
 
Adresa: Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 64, bl. C3, demisol, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 234 582, + 40 332 418 458 
Fax: + 40 232 233 080  
E-mail: office@prodartmedia.ro 
Web: www.prodartmedia.ro 
 

Prodart Media este un studio de înregistrări, procesări şi multiplicări audio, parte a Grupului de 
firme Sedcom Libris Iaşi, pregătit să răspundă celor mai diverse solicitări şi preferinţe. Oferta de 
produse şi servicii este compusă din înregistrări dintr-o paletă largă de genuri muzicale: uşor 
(folk, etno, dance, pop, rock, reggae, latino, techno, trance, R&B etc.), popular (folclor auten-

tic, balade, vocal şi instrumental, prelucrări etc.), camera, jazz etc.; orchestraţii, negative, com-

poziţii muzicale, înregistrări de voci şi instrumente, mixare şi remixare, mastering; înregistrări şi 
compoziţii de muzică pentru copii; prelucrări audio pentru aplicaţii multimedia; spoturi publi -
citare audio; ilustraţii muzicale pentru orice gen de spectacol; înregistrări de basme şi poveşt i, 
cu efecte şi muzică originală; inscripţionarea şi multiplicarea materialului finit pe CD-uri; design 
şi imprimare de imagini şi text pe CD-uri finale; mediatizarea artiştilor pe site-ul propriu; reţea 
proprie de distribuţie. Oferim şi alte servicii specifice la cerere. 

mailto:office@prodartmedia.ro
http://www.prodartmedia.ro/
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EDITURA PROEMA 
 
Director: Marian BÂRGĂU 
 
 

Adresa: Str. Griviţei nr. 32, Baia Mare, România 
Tel.: + 40 262 278 280 
Mobil: +40 727 888 702 
E-mail: ema@proema.ro 
Web: www.proema.ro 
 

Domeniu de activitate: editare şi tipărire 
 

Editura Proema are în portofoliul său peste 180 de titluri publicate cuprinzând diverse domenii, 
în special: istorie, filosofie, sociologie, geopolitică; apariţii editoriale de prestigiu, premiate la 
diverse manifestări culturale; participări la diverse târguri de carte naţionale (Braşov, Iaşi, 
Timişoara, Cluj-Napoca) şi internaţionale: Madrid, Barcelona, Salonic, Bucureşti; titluri selectate 
pentru promovarea imaginii României la mari întruniri internaţionale desfăşurate la Bucureşti 
(Sommé-ul francofon, 2006; Summitul NATO, 2008); apariţii editoriale în diverse variante 
bilingve; patru colecţii editoriale consacrate: „Thesaurus” (albume de promovare a tezaurului 
cultural şi naţional), „Biblioteca Arabă” (titluri editoriale de prezentare a istoriei şi patrimonului 
cultural al lumii arabe), „Notabile Dictu” (volume cu tematică socio-politică), „Vox 
Septentrionis” (dedicată special autorilor maramureşeni). 

mailto:ema@proema.ro
http://www.proema.ro/
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EDITURA PRUT 
 
Administrator: Valentina MÎINEA 
Director executiv: Angela GÎRNEȚ 
 

Adresa: Str. Câmpia Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. C, et. 1, ap. 87, cod 030374, sector 3, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 324 74 45 
E-mail: editura@prut.ro, angela.garnet@prut.ro 
Web: www.prut.ro 
 

Domeniu de activitate: carte pentru copii 
 

Înfiinţată în 2003, Editura PRUT publică peste 70 de colecţii de carte pentru copii şi adolescenţi. 
Catalogul editurii cuprinde cărţi ilustrate, poveşti, cărţi-jucărie, cărţi de colorat, cărţi de activităţi 
pentru preşcolari, atlase, enciclopedii, cărţi din bibliografia şcolară, poezie, proză, critică 
literară. Parte dintre acestea sunt realizate în coproducţie cu o serie de edituri bine cunoscute 
din Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, S.U.A., Belgia, Germania. Este deschisă colaborării cu 
autori, traducători, ilustratori, editori din ţară şi din străinătate. 

mailto:editura@prut.ro
http://www.prut.ro/
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PUSH DESIGN 
 
Adresa: Str. Macazului nr. 11A, ap. 4, Iaşi, România 
Mobil: + 40 742 207 395 
E-mail: boutique.bijou@yahoo.com 
Facebook.com/Push.Design.art.and.crafts 
 

Domeniu de activitate: arte plastice şi decorative, paper art şi handmade art 
 

Push Design este format din Marcel şi Denisa Puşcaşu, doi absolvenţi ai Universităţii de Arte 
„George Enescu” din Iaşi. Pasiunea noastră pentru creaţiile handmade a început ca o poveste de 
Crăciun, într-o zi de decembrie. Întotdeauna am fost atraşi de frumos. Creaţiile noastre sunt 
originale şi dorim să le oferim clienţilor noştri produse unicat şi de calitate. Avem idei care prind 
viaţă şi se exprimă prin acest mod. Am învăţat din mers şi partea bună a acestei „meserii”, de a fi 
artist handmade: să nu te opreşti niciodată să înveţi lucruri noi, tehnici etc. Încercăm să păstrăm 
frânturi din povestea noastră în produsele create de noi, la fel cum încercăm să punem câte o 
bucăţică din sufletul nostru în fiecare „obiect” creat. Sperăm să vă încântăm ochii cu „lucruşoare” 
deosebite. Portofoliul nostru de lucrări îl găsiţi pe facebook: push.design.art.and.crafts. 
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EDITURA RAO 
 

Director: Ovidiu ENCULESCU 
 

Adresa: Str. Bargaului nr. 9 – 11, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 224 12 31 
E-mail: office@raobooks.com 
Web: www.raobooks.com 
 

Editura RAO a fost fondată în 1993, fiind, de la bun început, orientată spre publicarea de traduceri din limbi 
străine. Conceptele-cheie după care s-a orientat activitatea editorială au fost competenţa şi seriozitatea în 
alegerea unor titluri cât mai diverse propuse spre lectura cititorului, coerenţa în susţinerea unui program 
editorial ambiţios care să vizeze un public-ţintă foarte variat şi respectarea unor standarde de calitate 
(inclusiv grafice şi tipografice) ridicate, care să satisfacă exigenţele tot mai mari ale unei pieţe de carte în 
continuă creştere şi diversificare. Aceste principii care, într-un cuvânt, ar putea fi definite ca 
profesionalism, au fost respectate de-a lungul celor 15 ani de existenţă, ceea ce explică de ce, actualmente, 
RAO este una dintre cele mai bine cotate edituri din România. RAO publică, deopotrivă, ficţiune şi 
nonficţiune, în serii de autor sau în serii tematice atât pentru adulţi, cât şi pentru copii şi tineri. În ultima 
vreme, numărul de titluri noi publicate s-a ridicat la câteva sute anual. În domeniul ficţiunii, există câteva 
colecţii deja consacrate: „RAO Class”, „Opere XX”/”Clasici contemporani”, „RAO Contemporan”, thriller, 
aventuri, acţiune, mystery. Vă invităm să descoperiţi lumea cărţilor RAO, amintindu-vă totodată că puteţi 
comanda titlurile preferate on-line sau contactându-ne direct la editură. Vă aşteptăm să vă bucuraţi de 
ofertele speciale RAO şi vă urăm lectură plăcută! 

mailto:office@raobooks.com
http://www.raobooks.com/
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EDITURA FUNDAŢIEI „ROMÂNIA DE MÂINE” 
 
Director: Constantin FLOREA 
 

Adresa: Str. Fabricii nr. 469, sector 6, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 444 20 91; + 40 21 316 97 89; Fax: + 40 21 444 20 91; + 40 21 316 97 82 
E-mail: editurafrm@spiruharet.ro; Web: www.romaniademaine.ro 
 

Domeniu de activitate: editare cursuri universitare şi alte publicaţii 
 

Înfiinţată în 1992, Editura Fundaţiei România de Mâine s-a impus cu o personalitate distinctă în reţeaua 
editorială, profilul său, în prezent, cunoscut şi recunoscut, fiind preponderent didactic-universitar. Clasificată 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, categoria C, şi membră a 
Societăţii Editorilor din România, Editura desfăşoară o susţinută activitate pentru transpunerea în viaţă a 
orientărilor novatoare şi de largă perspectivă ale Fundaţiei România de Mâine şi Universităţii Spiru Haret, 
îndreptate spre afirmarea învăţământului modern, a valorilor ştiinţei, culturii şi artei în concordanţă cu 
cerinţele Procesului Bologna, cu interesele naţionale şi cu exigenţele dezvoltării contemporane. Apariţiile 
editoriale – cursuri, manuale, tratate, note de curs, cărţi cu destinaţie didactică (caiete de seminar, culegeri 
de probleme ş.a.) – acoperă tematic, la nivelul exigenţelor ştiinţifice şi didactice contemporane, o largă 
diversitate de domenii, discipline şi specializări pentru toate ciclurile de studii universitare din cadrul 
Universităţii Spiru Haret, printre care: drept, știinţe economice, sociologie, filologie, filosofie, psihologie, 
jurnalism, relaţii internaţionale, informatică, istorie, geografie, medicină veterinară, educaţie fizică și sportivă, 
muzică, teatru, arhitectură. 

mailto:editurafrm@spiruharet.ro
http://www.romaniademaine.ro/
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SAS TECH DEVELOPMENT – TREASURE TEA & COFFEE 
 
Director: Valentin STELEA 
 

Adresa: Bdul Schitu Măgureanu nr. 23, et. II, ap. 3, sector 1, Bucureşti, România 
Mobil: +40 762 643 145 
E-mail: treasureoffice@yahoo.com 
Web: www.treasureworld.ro  

 

Firma noastră este importatoare a celor mai renumite cafele din lume: Blue Mountain Jamaica, 
Ethiopia Sidamo, Nicaragua Maragogype, Guatemala Antigua, precum şi a unui sortiment de 
peste două sute de ceaiuri din India, China, Japan sau America, mai multe detalii sunt 
prezentate şi pe site-ul nostru: www.treasureworld.ro 

mailto:office@yahoo.com
http://www.treasureworld.ro/
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GRUPUL EDITORIAL SAECULUM I.O. 
 
Director: I. OPRIŞAN 
 

Adresa: Str. Teodosie Rudeanu nr. 29, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 222 85 97 
E-mail: saeculumio@yahoo.com 
Web: www.saeculum.ro 
 

Editurile Saeculum I.O., Vestala, Saeculum Vizual (din Grupul Editorial Saeculum I.O.) vă oferă: 
texte literare inedite, interzise, cenzurate; sinteze istorico-literare şi de istoria artelor; 
instrumente fundamentale de lucru (dicţionare, enciclopedii, ediţii critice, bibliografii); 
documente revelatorii asupra istoriei naţionale; cercetări etnologice; selecţii din miturile şi 
basmele popoarelor; ipoteze asupra enigmelor Universului şi ale istoriei omenirii; cărţi de 
iniţiere în religie; bibliografie şcolară etc. 

http://www.saeculum.ro/
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EDITURA SAPIENTIA – INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 
 
Director: Pr. Ştefan LUPU 
 

Adresa: Str. Theodor Văscăuţeanu nr. 6, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 225 228 
E-mail: sapientia@itrc.ro 
Web: www.editurasapientia.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 
 

Editura Sapientia este Editura Institutului Teologic Romano-Catolic Iaşi. Ea funcţionează şi îşi are sediul 
în cadrul aceluiaşi institut. Editura Sapientia are ca obiectiv primar promovarea literaturii teologice şi 
filosofice într-un dialog primar cu societatea contemporană. Apostolatul pe care îl desfăşoară în cadrul 
Bisericii, dar şi în afara ei, acoperă o gamă largă de sectoare: de la exegeză la teologie dogmatică, de la 
istoria Bisericii la teologie spirituală, de la omiletică la poezie şi proză creştină, de la teologie morală la 
studii despre ecumenism şi tratate de spiritualitate. Şi ca o încununare a tuturor acestor domenii este 
editarea însăşi a Cuvântului lui Dumnezeu, tradus în limba romană. Cele peste 500 de titluri editate până 
în prezent se adresează diferitelor categorii de oameni. Unele dintre ele cu un conţinut ştiinţific mai 
accentuat, fiind orientate spre specialişti, altele au un caracter mai popular, putând fi asimilate de cei 
care nu sunt experţi în teologie. Însă scopul lor este acela de a retrezi în om setea de Dumnezeu, de a 
face mai înţeles Cuvântul care „s-a făcut om“ (In 1,14), de a răspunde la multe întrebări care frământă 
lumea actuală. BUCURIA NOASTRĂ ESTE SLUJIREA CREDINȚEI DUMNEAVOASTRĂ! 

http://www.editurasapientia.ro/
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EDITURA SEDCOM LIBRIS 
 
Director: dr. ec. Petru RADU 
 

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 242 877; + 40 234 582; + 40 742 769 772;  
Fax: + 40 232 233 080 
E-mail: editurasedcomlibris@gmail.com 
Web: www.editurasedcomlibris.ro 
 

Domenii de activitate: editare, traducere, tipărire, difuzare 
 

Până în prezent, Editura SEDCOM LIBRIS a publicat peste 700 de titluri care se înscriu în diverse 
domenii de interes: carte didactică, ştiinţifică şi universitară, management, marketing, eco-

nomie, contabilitate, informatică, medicină, relaţii publice, psihologie, carte pentru copii, be-

letristică etc., impunându-se pe piaţa de carte ca o prezenţă constant activă prin repertoriul 
editorial cu profil enciclopedic. Cărţile noastre îi însoţesc pe cititorii din copilărie până la ma -

turitate, colecţiile propuse oferind soluţii optime tuturor celor care doresc să îşi perfecţioneze 
în permanenţă educaţia 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 fiinţe. În vederea reconfigurării noilor direcţii ale pro-

gramului editorial, dorim să aprofundăm şi să extindem actualele domenii prin publicarea unor 
titluri importante, editarea de carte electronică, precum şi prin constituirea unor noi colecţii de 

mailto:editurasedcomlibris@gmail.com
http://www.editurasedcomlibris.ro/
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interes pentru diverse segmente specializate de public-ţintă. Ne propunem, de asemenea, să 
dezvoltăm relaţii de colaborare cu diverse universităţi şi biblioteci, edituri, reviste din stră i-
nătate şi institute culturale pentru stabilirea unui cadru mai eficient şi mai armonios de comu-

nicare ştiinţifică între specialiştii din diverse domenii de specialitate din ţară şi din străinătate, în 
vederea publicării şi integrării în circuitul internaţional. Capitalul de imagine şi potenţialul de 
care se bucură editura noastră, în calitate de important jucător pe piaţa de carte din România, 
cu o reţea reprezentativă de difuzare (peste 20 de librării proprii şi alte peste 300 de librării cu 
care întreţinem relaţii de colaborare), profesionalismul, flexibilitatea şi competenţa cu care 
suntem cotaţi în toate relaţiile parteneriale reprezintă tot atâtea motive prin care sperăm să vă 
convingem să ne contactaţi în vederea stabilirii unor viitoare direcţii ale colaborării (traducere, 
publicare, difuzare).  
 

Pentru noi, Cartea este o pasiune, iar pasiunea se împarte… 
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LIBRĂRIILE SEDCOM LIBRIS Iaşi 
 
Director: dr. ec. Petru RADU 
 

Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România 
Tel.: + 40 232 234 582, + 40 232 234 572; Fax: + 40 232 233 080 
E-mail: carte@sedcom.ro 
Web: www.sedcom.ro 
 

Domenii de activitate: difuzare de carte, artă, muzică, produse de produse de papetărie, birotică şi jucării 
 

SEDCOM LIBRIS este o societate ieşeană cu o tradiţie de câţiva zeci de ani în difuzarea de carte, 
dar şi a unei game diversificate de produse 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 ţară. Se urmăreşte astfel aco-

perirea tuturor domeniilor cunoaşterii: de la cărţile pentru copii la literatura de specialitate, de 
la beletristică la albume de artă. Prezentarea unui fond variat de carte care răspunde cu efi-
cienţă exigenţelor clienţilor, stimularea plăcerii pentru lectură prin lansări de carte, precum şi 
prin organizarea Târgului de Carte LIBREX, receptarea şi focalizarea pe cerinţele pieţei, precum 
şi implicarea profesională a peste o sută de angajaţi sunt factori reali care au determinat im-

punerea societăţii în peisajul economic şi cultural ieşean şi naţional prin competitivitate, dina-

mism şi flexibilitate. 

mailto:carte@sedcom.ro
http://www.sedcom.ro/
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EDITURILE SEMNE – ARTEMIS 
 
Director: ing. Ştefan DULU 
 

Adresa: Str. Barbu Delavrancea nr. 24, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 311 49 36; 021 318 83 44 
Fax: + 40 21 310 74 59 
E-mail: semneartemis@yahoo.ro, difuzare@semneartemis.ro, office@semneartemis.ro 
Web: www.semneartemis.ro 

 
A fost fondată în anul 1994. În cei douăzeci şi unu de ani de activitate, a publicat sute de titluri 
din cele mai variate domenii tematice: literatură tehnico-ştiinţifică, drept, chimie, medicină, 
istoria României, etnografie şi folclor, artă, beletristică, poezie, proză, memorialistică, 
dicţionare diverse, carte şcolară şi multe altele. De asemenea, a oferit şi oferă celor interesaţi 
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 literaturii române contemporane, prin autori consacraţi, 
cât şi debutanţi. 

mailto:difuzare@semneartemis.ro
mailto:office@semneartemis.ro
http://www.semneartemis.ro/
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CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ SITKA 
 
Director: Nicolette TABĂRĂ 
 

Adresa: Bdul Dacia nr. 23, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 210 30 30 
Fax: + 40 21 210 40 10 
E-mail: office@cartestraina.ro 
Web: www.cartestraina.ro 
 

Domeniu de activitate: importator carte 
 

Partener al celor mai renumite edituri specializate pe publicaţii pentru învăţarea limbilor stră-
ine: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană. Reprezentant al editurilor Cambridge Uni-
versity Press, Hachette, De International, Didier, Huber, Eli, Langenscheidt, Klett, Edelsa, Sgel, 
Edilingua etc.  
 

mailto:office@cartestraina.ro
http://www.cartestraina.ro/
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STAND AGENŢIE DIFUZARE CARTE 
 
Director: Nicolae IONESCU 
 

Adresa: Str. Petru Rareş nr. 15, sector 1, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 223 26 60 
E-mail: office@cartea-ta.ro 
Web: www.cartea-ta.ro 
 

Domeniu de activitate: comerţ en-gros carte 
 

Stand Agenţie Difuzare Carte este cel mai mare distribuitor de carte din România. Dispunem de 
o bază de date de peste 40.000 de titluri structurată pe domenii. Colaborarea agenţiei noastre 
cu peste 1.000 de edituri din Bucureşti şi din întreaga ţară vine în întâmpinarea reseller-ilor şi a 
tuturor persoanelor interesate, oferind posibilitatea achiziţionării rapide, fără efort şi cheltuieli 
suplimentare, a titlurilor comandate. Agenţia noastră lucrează cu peste 15.000 de clienţi din 
întreaga ţară – firme de difuzare en-gros şi cu amănuntul, librării, biblioteci judeţene, orăşeneşti 
şi comunale. Stand Agenţie Difuzare Carte vine cu o concepţie nouă şi modernă în domeniul 
distribuţiei de carte. În toamna anului 2005, am deschis Târgul Permanent de Carte, primul 
centru comercial cu expoziţie şi vânzare de carte, venind astfel atât în sprijinul editorilor şi 
distribuitorilor de carte din întreaga ţară, cât şi a publicului larg.  

mailto:office@cartea-ta.ro
http://www.cartea-ta.ro/
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SOCIETATEA DE DIFUZARE SUPERGRAPH ŞI EDITURA SOPHIA 
 
Directori: Mihaela VOICU, Elena GHINCEA 
 

Adresa: Str. Ion Minulescu nr. 36, sector 3, cod poştal 031216, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 320 61 19 
Fax: + 40 21 319 10 84 
E-mail: editura@sophia.ro, contact@supergraph.ro 
Web: www.sophia.ro, www.librariasophia.ro 
 

SOPHIA, editură patronată de Societatea de Difuzare SUPERGRAPH, le oferă iubitor ilor de carte 
religioasă bucuria întâlnirii cu scrieri de spiritualitate ortodoxă. Între volumele publicate de Edi-
tura SOPHIA, puteţi găsi opere clasice ale Părinţilor Bisericii, îndrumare duhovniceşti ale 
sfinţilor, 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. 

mailto:editura@sophia.ro
http://www.sophia.ro/
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EDITURA ŞCOALA ARDELEANĂ 
 
Director: Vasile DÎNCU 
 

Adresa: Str. Mecanicilor nr. 48, cod 400210, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România 
Tel.: + 40 364 117 252 
Tel./Fax: + 40 364 117 246 
E-mail: editurascoalaardeleana@gmail.com, esadifuzare@gmail.com 
Web: www.editurascoalaardeleanacluj.ro 
 

Domenii de activitate: activităţi de editare şi tipar al cărţilor 
 

 
 

Editura Şcoala Ardeleană asumă deschis şi nuanţat idealuri şi perspective legate de numele 
istoric pe care a ales să-l poarte. Înfiinţată în inima Transilvaniei, ea îşi propune să continue 
tradiţia „renaşterii ardelene” (D. Popovici), dar şi să ţină pasul cu imperativele bulversatului 
prezent. Proiectele sale sunt legate de valorificarea patrimoniului cultural al Ardealului, cu 
deschidere spre toate zonele locuite de români. Echipa noastră crede în cunoaştere, în raţiune, 
în rostul cărţii. 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 ştiinţe şi de arte. Atentă 
cu precădere la ce se scrie şi se gândeşte în zona Transilvaniei, îşi deschide generos porţile 
autorilor din toate colţurile ţării. 

mailto:editurascoalaardeleana@
http://www.editurascoalaardeleanacluj.ro/
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ÎNTREPRINDEREA DE STAT EDITORIAL-POLIGRAFICĂ ŞTIINŢA  
 
Director: dr. ing. Gheorghe PRINI 
 

Adresa: Str. Academiei nr. 3, cod poştal MD-2028, mun. Chişinău, Republica Moldova 
Tel.: + 373 22 739 616 
Fax: + 373 22 739 627 
E-mail: prini@stiinta.asm.md, prini_stiinta@yahoo.com 
Web: www.stiinta.asm.md 
 

Domeniu de activitate: activitate editorială 
 

Întreprinderea Editorial-Poligrafică ȘTIINȚA, cea mai veche instituţie editorială din Republica 
Moldova (fondată în 1959), a publicat până în prezent peste 8.500 de titluri de cărţi cu un volum de 
cca 100.000 de coli editoriale, într-un tiraj de peste 22 mil. de exemplare, din diverse domenii: 
ecologie, biologie, geografie, agricultură, economie, chimie, tehnică, sociologie, literatură română 
și universală, clasică și contemporană, manuale și auxiliare didactice, dicţionare, enciclopedii etc. O 
parte considerabilă dintre ele apare în colecţiile de referinţă ale editurii: Managementul ecologic, 
Lumea animală și lumea vegetală a Moldovei, Mediul geografic al Republicii Moldova, Opera aperta, 
Strategia schimbării, Antologia unui autor, Literatura din Basarabia în secolul XX, Dicționare școlare, 
ACADEMICA, Personalități notorii, Moștenire, Câmpul de lectură ș.a. 

mailto:prini@stiinta.asm.md
http://www.stiinta.asm.md/
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EDITURA TEHNOPRESS 
 
Director: Ionel SĂCĂLEANU 
 

Adresa: Str. Gheorghe Asachi nr. 13, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 260 092 
E-mail: tehnopress@yahoo.com 
Web: www.tehnopress.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 
 

Înfiinţată în anul 1997, Editura TEHNOPRESS îşi propune promovarea autorilor şi lucrărilor de 
valoare, publicând beletristică, monografii, cursuri universitare, lucrări de medicină, economie, 
tehnică, religie şi filosofie, cărţi pentru copii şi carte şcolară. 

mailto:tehnopress@yahoo.com
http://www.tehnopress.ro/
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EDITURA TIMPUL 
 
Director: Cassian Maria SPIRIDON 
 

Adresa: Str. I. C. Brătianu nr. 22, et. I, cod poştal 700037, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 260 390; E-mail: timpul90@yahoo.com; Web: www.editura-timpul.scriitor.org 
 

Editura TIMPUL, înfiinţată în 1991, este o societate cu capital privat, şi are un profil bine conturat, nu 
numai în rândul editurilor ieşene. De-a lungul timpului, editura a publicat sute de titluri, în special din 
domeniile: filosofie, eseistică, literatură clasică, poezie, ştiinţe umane, memorialistică, stilistică şi critică 
literară, cărţi document, religie. Editura 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 
Editura TIMPUL a apărut şi lucrarea fundamentală a marelui filosof creştin Petre Țuţea, OMUL – Tratat de 
antropologie creştină. În colecţia „Philosophia perennis”, au mai apărut Constantin Rădulescu-Motru, 
Ioan Petrovici, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, Louise Lavelle, Confucius. Colecţia „Critică şi eseu” este cea 
mai bine reprezentată şi a adunat în timp autori ca N. Steinhart, 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 
Creţu, Dan Ciachir, Oltiţa Cîntec, Emanuela Ilie, Cristina Scarlat, Leo Butnaru, Maria Şleahtiţchi, Nicolae 
Leahu, Adrian G. Romila, Florin Faifer. 

mailto:timpul90@
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TIPOTAIDA – EDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE (ALPHA GROUP) 
 
 

Director: Ioan Tudor TCACIUC  
 

Adresă (punct de lucru): Str. Holboca nr. 9 – 11, cod poştal 700384, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 270 250; + 40 232 270 260; E-mail: office@editurataida.ro, office@mimio.ro 
Web: www.editurataida.ro, www.mimio.ro. Domenii de activitate: editare şi tipărire 
 

 
 

Editura Taida s-a înfiinţat în anul 2000. În decursul acestor ani am editat numeroase lucrări pentru învăţământ 
primar, gimnazial şi liceal, pentru stimularea activităţii de lucru individual şi în echipă a elevilor, oferind situaţii 
de învăţare interactive bazate pe interesul specific vârstei. Editura Taida deţine o bogată colecţie de cărţi 
destinată să ajute elevii în procesul de aprofundare a materiei şcolare, pentru pregătirea examenelor 
naţionale, a evaluărilor iniţiale la începutul fiecărui nou an şcolar, dar şi celor care doresc şi au abilităţi de a 
face performanţă în matematică. Autorii noştri au transpus decenii de experienţă la catedră în paginile 
cărţilor care ajung pe băncile elevilor din întreaga ţară, iar rezultatele deosebite ale celor care apelează la 
cărţile noastre nu se lasă aşteptate, numeroasele ecouri favorabile primite din toate colţurile ţării fiind 
mărturie a acestui fapt. Începând cu anul 2005, Alpha Group vine în întâmpinarea tendinţei de înnoire a 
sistemului educaţional românesc cu o ofertă de echipamente didactice de excepţie: Table Interactive Mimio, 
Softuri Educaţionale, Echipamente Audio-Video profesionale. Mimio este, conform ultimelor statistici, 
liderul în table interactive portabile din România în ultimii şase ani! Ca o completare a acestei activităţi, la 
începutul anului 2013, Alpha Group a deschis una dintre cele mai moderne tipografii offset din Iaşi, unde se 
pot tipări cărţi, reviste, pliante, broşuri, cataloage, flyere, mape, foi cu antet etc. Vă îndemnăm să apelaţi la 
cărţile noastre şi să vă alăturaţi astfel miilor de cadre didactice, elevi şi părinţi pentru care Editura Taida este 
sinonimul calităţii şi performanţei. ALPHA GROUP – TOTUL PENTRU ŞCOALA TA! 

mailto:office@
http://www.editurataida.ro/
http://www.mimio.ro/
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EDITURA TREI 
 
Director: Silviu DRAGOMIR 
 

Adresa: Str. Sf. Constantin nr. 9, sc. 2, ap. 1, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 300 60 90 
Fax: + 40 372 25 20 20 
E-mail: comenzi@edituratrei.ro 
Web: www.edituratrei.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 

 

Grupul editorial TREI se află de peste douăzeci de ani în elita editurilor din România, publicând cărţi 
de valoare din domenii variate: psihologie, ficţiune şi non-ficţiune. Editura 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 colecţii ale editurii sunt: Psihologia pentru 
toți, Psihologie – Psihoterapie, Psihologie practică, Fiction Connection şi Eroscop. Din 2007, TREI a 
devenit un grup editorial care include alte două edituri: Pandora M şi Lifestyle. 

mailto:comenzi@edituratrei.ro
http://www.edituratrei.ro/
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TRITONIC GRUP EDITORIAL 
 
Consilier editorial: Bogdan HRIB 
 

Adresa: Str. Coacăzelor nr. 5, sector 2, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 736 818 470 
E-mail: editura@tritonic.ro, distributie@tritonic.ro 
Web: www.tritonic.ro 

 
TRITONIC GRUP EDITORIAL îşi priveşte cititorul ca pe un prieten, încercând să îi ofere fiecăruia o 
carte pe gustul sau. Colecţiile academice sunt susţinute de recunoașterea naţională (editură cotată 
A2 în știinţele socio-umane, management și de securitate) Comunicare Media, Sociologie, Istorie, 
Studii de Securitate, Psihologie, Sens. În zona ficţiunii literare Tritonic are colecţiile LIT – literatură 
contemporană, Cașmir – romane de dragoste, Mystery X Thriller (în parteneriat cu Festivalul 
internaţional Mystery & Thriller de la Rășnov, SFFH – Science Fiction Fantasy Horror. Din 1993 
suntem alături de cititorii noștri. Și nu uitaţi: Cititul nu dăunează sănătăţii! 

 

mailto:editura@tritonic.ro
http://www.tritonic.ro/
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EDITURA UNIUNII CINEAŞTILOR DIN ROMÂNIA 
 
Preşedinte: Laurenţiu DAMIAN 
Director editură: Bogdan HRIB 
 

Adresa: Str. Mendeleev nr. 28 – 30, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 316 80 83/84 
Fax: + 40 21 311 12 46 
E-mail: czucin@ucin.ro 

 

Încă de la înfiinţare Uniunea s-a preocupat de sprijinirea membrilor săi atât din punct de vedere 
profesional, cât şi al protecţiei sociale. Din numeroasele iniţiative şi activităţi putem enumera: 
participarea la elaborarea unor proiecte de legi cum ar fi: Legea privind integrarea cineaştilor în 
sistemul asigurărilor sociale de stat, Legea timbrului cinematografic, Norme pentru asigurarea 
asistenței medicale în sistemul ambulatoriu şi de spitalizare, acordarea de ajutoare sociale periodice, 
cât şi legile de organizare şi funcționare ale Centrului Național al Cinematografiei, Legea drept de autor, 
Legea audiovizualului în Romania; în paralel, Uniunea s-a ocupat de marcarea marilor momente 
aniversare ale cinematografului mondial şi naţional, valorificarea şi promovarea creaţiei 
cinematografice româneşti prin premii, organizarea de sesiuni academice şi profesionale, sprijinirea 
învăţământului superior de film şi televiziune, emisia de medalii jubiliare şi lansarea unui program 
editorial de cărţi dedicate unor personalităţi ale filmului românesc. 
 

mailto:czucin@ucin.ro
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EDITURA UNIVERS  
 
Director: Laura SAVU 
 

Adresa: Str. Suvenir nr. 4, ap. 3, sector 2, București, România 
Tel.: +40 21 315 33 08; Fax: +40 21 315 33 07; Mobil: +40 740 85 65 90 
E-mail: office@edituraunivers.ro 
Web: www.edituraunivers.ro 
 

Domeniu de activitate: editare cărţi şi e-books 
 

Cu o istorie neîntreruptă de 45 de ani, Editura Univers a publicat atât ficţiune, cât şi nonficţiune, 
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 literaturii universale. 

mailto:office@edituraunivers.ro
http://www.edituraunivers.ro/
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GRUPUL EDITORIAL UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD 
 
Director: Mihaela Elena POPA 
 

Adresa: Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 371 033 416; + 40 725 681 917 
Fax: + 40 378 105 718 
E-mail: difuzare@universenciclopedic.ro, giancu@universenciclopedic.ro 
Web: www.universenciclopedic.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte 

 

Editura Univers Enciclopedic a luat fiinţă în 1994, în Bucureşti. Cele câteva mii de titluri apărute în 
perioada 1994 – 2015 acoperă domenii variate: dicţionare, enciclopedii, filosofie, religie, mitologie, 
antropologie, psihologie, antroposofie, pedagogie, istorie, literatură, cărţi pentru copii etc. Dicţionare şi 
enciclopedii, Dicţionare bilingve, Dicţionare domeniale, Cogito, Filosofie medieval, Biblioteca Rudolf 
Steiner, Biblioteca antroposofică, Arta de a trăi, Historia religiorum, Psihologie, Opere fundamentale, 
Cărţi pentru copii. Editura Univers Enciclopedic promovează o politică editorială diversificată, primită 
cu mare interes de publicul cititor, carte de bună calitate, la un preţ accesibil şi cu o prezentare grafică 
de excepţie. Şi aceasta cu un număr restrâns de angajaţi, dar şi cu ajutorul unui colectiv valoros de 
colaboratori externi (traducători, consultanţi ştiinţifici). Începând cu anul 1995 am participat la toate 
târgurile importante de carte din România şi străinătate, unde s-au primit distincţii şi premii importante. 

mailto:difuzare@universenciclopedic.ro
http://www.universenciclopedic.ro/
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EDITURA UNIVERSITARĂ 
 
Director: dr. Vasile MUSCALU 
 

Adresa: Bdul Nicolae Bălcescu nr. 27 – 33, bl. Unic, sc. B, et. IV, ap. 38, sector 1, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 315 32 47, + 40 21 319 67 27 
E-mail: redactia@editurauniversitara.ro, secretariat@editurauniversitara.ro, editura.universitara@yahoo.com 
Web: www.editurauniversitara.ro 
 

Domeniu de activitate: editare de carte 
 

Editura Universitară s‐a impus ca o prezenţă activă prin calitatea şi diversitatea cărţilor editate 
destinate învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti. Editura Universitară publică anual peste 
350 de titluri structurate în 20 de colecţii. Începând cu anul 2007, editura a creat un 
departament de lucru – EU Print – menit a sprijini cadrele didactice care doresc să‐şi publice 
lucrările. Editură recunoscută de C.N.C.S. și inclusă de C.N.A.T.D.C.U. în categoria editurilor de 
prestigiu recunoscut. 

mailto:redactia@editurauniversitara.ro
mailto:secretariat@editurauniversitara.ro
http://www.editurauniversitara.ro/
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EDITURA UNIVERSITARIA Craiova 
 
 

Director:Conf. univ. dr. Ion BUZERA  
 

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 13, cod poştal 200585, Craiova, jud. Dolj, România 
Tel.: + 40 251 598 054; Fax: + 40 251 412 479 
E-mail: editurauniversitaria@yahoo.com 
Web: www.editurauniversitaria.ucv.ro 
 

Domeniu de activitate: editare carte academică 

 

Editura Universitaria din Craiova este specializată în editarea de carte academică. Domeniile 
sunt variate, acoperind, practic, întregul spectru de interes universitar general: drept, limbi 
moderne, filologie clasică, limba și literatura română, știinţe ale educaţiei, matematică, fizică, 
geografie, inginerie electrică, mecanică, informatică, teologie, jurnalism, sociologie, educaţie 
fizică etc. Cărţile apar în una dintre cele 19 colecţii sau în afara acestora.  Editura are patru 
puncte proprii de vânzare în Craiova. 

mailto:editurauniversitaria@yahoo.com
http://www.editurauniversitaria.ucv.ro/
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EDITURA UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI 
 
Rector: Prof. univ. dr. Vasile IŞAN 
Director Editură: Prof. univ. dr. Andrei CORBEA-HOIŞIE 
  

Adresa: Bdul Carol I nr. 11, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 314 947; E-mail: editura@uaic.ro 
Web: www.editura.uaic.ro 
 

Fondată în 1990, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” este un reper al lumii academice 
româneşti valorificând, de-a lungul anilor, potenţialul ştiinţific al universitarilor ieşeni după un model 
occidental verificat – Presse Universitaire sau University Press. Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza” publică, cu prioritate, cursuri, manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga arie 
curriculară a disciplinelor studiate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi traduceri ale 
unor lucrări de referinţă şi lucrări ştiinţifice ale facultăţilor, departamentelor şi colectivelor de 
cercetare care au fost bine primite de comunitatea academică românească, dovadă în acest sens 
fiind numeroasele premii (ale Academiei Române, ale Uniunii Scriitorilor din România, precum şi 
distincţiile primite la târgurile de carte la care a participat sau premiile presei româneşti) pe care 
editura le-a primit din 1990 până acum. În urma evaluării aplicaţiilor depuse pentru recunoaşterea 
de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a editurilor, colecţiilor şi revistelor din domeniul 
umanist, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut recunoaşterea CNCS, prin 
Comisia de Ştiinţe Umaniste a acestui for, categoria B, pentru cele 9 domenii pentru care a aplicat. 

mailto:editura@uaic.ro
http://www.universenciclopedic.ro/
http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=38
http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=38
http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=38
http://www.editura.uaic.ro/stiri.php?id=38
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EDITURA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ „GRIGORE T. POPA” IAŞI 
 
Director al Bibliotecii UMF Iaşi: Prof. Viorica SCUTARIU 
 

Adresa: Str. Universităţii nr. 16, cod poştal 700115, Iaşi, România 
Tel./Fax: + 40 232 218 224; Mobil: +40 723 321 832; E-mail: viorica.scutariu@umfiasi.ro 
Web: www.umfiasi.ro 
 

Domenii de activitate: editare, publicare, multiplicare publicaţii 
 

EDITURA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAȘI a fost înfiinţată 
în anul 2001 ca instrument operaţional care să permită dezvoltarea valenţelor academice la 
nivel uman și instituţional. Din 2001 și până în prezent, editarea de carte în cadrul Universităţii 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași se înscrie în ansamblul larg al activităţilor 
profesionale și știinţifice care definesc viaţa în mediul universitar, urmărind, prin concentrarea 
potenţialului de concepere/redactare a cărţii de specialitate, promovarea valorilor proprii în 
publicistica specifică domeniului medical, dar și a altor domenii conexe. Evaluarea 
manuscriselor este girată de un grup de referenţi principali și de un colectiv larg de referenţi 
asociaţi, cu diverse competenţe în toate domeniile de interes. Începând cu anul 2004, Editura a 
fost recunoscută CNCSIS. Activitatea Editurii se desfășoară în conformitate cu standardul SR EN 
9001:2008, funcţionând în conexiune directă cu Biblioteca Centrală a Universităţii și cu 
Tipografia UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.  

mailto:viorica.scutariu@umfiasi.ro
http://www.umfiasi.ro/
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EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI 
 
Redactor-şef: Alexandru CALMÂCU 
 

Adresa: Şos. Panduri nr. 90 – 92, cod 050663, sector 5, Bucureşti, România 
Tel./Fax: + 40 21 410 23 84 
E-mail: editura.unibuc@gmail.ro 
Web: www.editura-unibuc.ro 
 

Domenii de activitate: editură (carte universitară/ştiinţifică), tipografie, librărie 

 
Editura Universităţii din Bucureşti publică tratate, monografii, dicţionare domeniale, cursuri 
universitare, caiete de seminar şi laborator, periodice ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
acoperind oferta educaţional-formativ-profesională a Universităţii din Bucureşti (ştiinţe ale 
naturii, ştiinţe exacte, litere române şi străine, ştiinţe socio-umane). Este acreditată CNCS – B 
(filologie, filosofie, istorie şi studii culturale, teologie). Este marcă înregistrată la OSIM. 

mailto:editura.unibuc@gmail.ro
http://www.editura-unibuc.ro/
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EDITURA VICOVIA 
 
Director: Viorel CUCU 
 

Adresa: Str. Mărăşeşti nr. 110/D/14, cod poştal 600073, Bacău, România 
Mobil: +40 742 927 031 
Tel./Fax: + 40 234 575 929 
E-mail: vicovia@gmail.com 
Web: www.vicovia.ro 
 

Domenii de activitate: activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare 
 

Editura VICOVIA este specializată în domeniul creaţiei editoriale, tipăririi cărţilor, broşurilor şi 
periodicelor. Misiunea sa este de a favoriza difuzarea culturii şi ideilor prin cele zece colecţii de 
carte, împărtăşind astfel cu cititorii săi dragostea pentru cultura scrisă şi valorile autentice. 
Capabilă să intuiască şi să anticipeze schimbările, fără a renunţa la respectul valorilor care stau 
la baza rolului editorului în societatea civilă, Editura VICOVIA vă oferă cărţi cu un conţinut în 
strânsă legătură cu problematica acestui tulbure început de secol. 

mailto:vicovia@gmail.co
http://www.vicovia.ro/
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ZABUN IMPORT – EXPORT 
 
Director: Liviu IANCOVESCU 
 

Adresa: Aleea Timişul de Jos nr. 2, bl. DVS, ap. 49, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 723 685 955 
E-mail: zabun@upcmail.ro 
 

Domenii de activitate: comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
 

Societatea Zabun Import – Export S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2004 şi are sediul social în 
Bucureşti, România. A fost creată cu scopul de a deveni o platformă pentru operaţiuni de 
comerţ exterior. Asociaţii veneau în firmă cu experienţă în editarea şi distribuţia de carte şi 
publicaţii periodice, dar şi cu o plajă relaţională extinsă în această branşă atât în România, cât şi 
în alte ţări. Firma a derulat numeroase exporturi de carte şi publicaţii periodice în ţări 
comunitare şi extracomunitare. Pe lângă operaţiunile de export, firma efectuează importuri de 
felicitări, jucării, papetărie şi obiecte promoţionale din Federaţia Rusă şi China. 

mailto:zabun@u
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Redacţia şi administraţia: Str. Smârdan nr. 5, Iaşi, România  Tel.: 0232 271 333;  0332 106 179;  0745 651 637  
Fax: 0232 270 415; Telefonul cititorului: 0232 271 271;   Publicitate: 0232 252 294;  
E-mail: redactie@ziaruldeiasi.ro; marketing@ziaruldeiasi.ro  Web: www.ziaruldeiasi.ro; www.iasifun.ro 
 

Ziarul de Iaşi este liderul presei ieşene, cel mai important ziar al comunităţii şi un reper al presei scrise din România. 
Jurnalişti formaţi la şcoala sa de presă se află în poziţii de conducere în redacţiile ziarelor, televiziunilor şi posturilor 
de radio din întreaga ţară. Ziarul se distribuie în judeţul Iaşi, atât în mediul urban, cât şi în cel rural şi este primul 
cotidian ieşean al cărui tiraj este auditat de BRAT. De asemenea, este singurul cotidian ieşean inclus în Studiul 
Naţional de Audienţă, realizat de Departamentul pentru Studii de Audienţă din cadrul Biroului Român de Audit al 
Tirajelor. „Ediţie cu carte Ziarul de Iaşi”, proiect desfăşurat neîntrerupt de 5 ani, depăşeşte în longevitate cele mai 
multe dintre proiectele similare desfăşurate la nivel naţional. Suntem în acest moment singurul ziar local care se 
poate lăuda cu o asemenea performanţă şi vom continua să le oferim cititorilor cărţi excelente la preţuri bune, 
săptămână de săptămână. Ediţia tipărită a ziarului apare cu carte în fiecare marţi şi în prima şi a treia sâmbătă din 
fiecare lună. 

http://us.mc337.mail.yahoo.com/mc/compose?to=redactie@ziaruldeiasi.ro
mailto:marketing@ziaruldeiasi.ro
http://www.ziaruldeiasi.ro/
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