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Strada Ion Creangă
3.20:119   9 CĂRŢI

Bulevardul Constructorilor nr. 16 A, sector 6, Bucureşti, 
Librăria DarŞiCarte din incinta Auchan Crângaşi 
Tel.: 0737 22 55 09  
E-mail: office@9carti.ro  
http://www.9carti.ro; http://www.manuale-scolare.eu 

 

Director: Sebastian Anghel 
Vânzări: Ana Maria Iancu 
PR/Comunicare: Sebastian Anghel
Director: Daniel Barcaru
Vânzări: Daniel Barcaru
PR/Comunicare: Sebastian Anghel

Proiectul 9 cărţi reprezintă o iniţiativă tânără de promovare şi 
distribuire a cărţii, îndeosebi a cărţii pentru copii, în medii diverse, 
cât mai apropiate de cei care iubesc, de mici, cărţile.
Astfel, ne puteţi găsi în Galeriile Comerciale din Liberty Center, 
Grand Arena, Auchan Crângaşi, în micile noastre librării care 
integrează o ofertă completă pentru copii, precum şi o selecţie 
relevantă de carte pentru adulţi (best-seller, noutăţi, beletristică 
de top, carte cadou). De asemenea, vă aşteptăm on-line pe: 
www.9carti.ro şi www.manuale-scolare.eu.

The “9 Books” project represents a young book distribution and 
promotion initiative, especially in the field of books for children, in 
various environments, as closest as possible to those who love books, 
since they are very young. Thus, you can find us in the commercial 
galleries in Liberty Center, Grand Arena, Auchan Crângaşi, in our 
small bookshops integrating a complete offer of books for children, 
as well as a relevant selection of books for grown-ups (bestsellers, 
top fiction, gift books). You can also find us online at www.9carti.ro 
and www.manuale-scolare.eu.
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Director: Romulus Rusan 
Vânzări: Lucica Albinescu

Fundația Academia Civică (preşedinte Ana Blandiana), înfiinţată în 
anul 1994, este organizatoarea şi administratoarea Memorialului 
Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.  
Editează – prin Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului 
(director Romulus Rusan) - cărţi de istorie şi colecţii de documente, 
în opt importante colecţii.

The Civic Academy Foundation, set-up in 1994, is the organizer 
and administrator of the Victims’ and Resistance to Communism 
Memorial from Sighet. It publishes, through the International Centre 
for the Study of Communism (director Romulus Rusan) history books 
and document series organized in 8 major collections. 

Bulevardul Marconi
7.70: 367FUNDAŢIA  ACADEMIA CIVICĂ
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Str. J. L. Calderon nr. 66, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 312 98 52 
Fax: 021 312 58 54 
E-mail: acivica@memorialsighet.ro  
http://www.memorialsighet.ro  

Piaţa Romană nr. 6, 
Sector 1, cod 010374, Bucureşti 
Tel.: 021 319 19 00; 021 319 19 01 int. 132 
Fax: 021 319 18 99 
E-mail: rectorat@ase.ro; editura@ase.ro   
http://www.ase.ro; http://www.editura.ase.ro 

Rector: Prof. univ. dr. Pavel Năstase
Director Editura ASE: Dr. Simona Buşoi 
Vânzări: Dana Prejbeanu 
Copyright: Dana Prejbeanu  
PR/Comunicare: Director de Marketing și Comunicare 
conf. univ. dr. Florina Mohanu

Academia de Studii Economice din Bucureşti, înfiinţată în 1913, 
universitate cu grad de încredere ridicat conform evaluării calităţii 
academice efectuate de către Consiliul ARACIS, doreşte să rămână 
cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ economic superior 
şi de administraţie publică din România şi să se califice printre 
primele universități din Europa.

The Bucharest  University of Economic Studies, founded in 1913, 
highly trusted university, according to the ARACIS Council’s evaluation 
of academic quality, intends to remain the most prestigious high 
education institution in Romania, in the field of economy and public 
administration and to qualify among the top European universities.

Bulevardul Studia
7.70: 321ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
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Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
Str. Eroilor nr. 30, cod 210135, Târgu-Jiu, județul Gorj 
Tel.: 0253 214 307; 0253 218 222; 0253 211 160, int. 415 
Fax: 0253 215 794 
E-mail: editura@utgjiu.ro    
http://www.utgjiu.ro/editura/

Rector: Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Georgeta Popescu 
Șef Serviciu Editură, Biblioteci, Multiplicare: 
Nicoleta Iordănescu

Editura Academica Brâncuși funcționează ca un compartiment 
distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare 
din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. 
Acest compartiment reprezintă o structură profesională 
specifică fără personalitate juridică.  
A fost înființată în anul 2001, acreditată în anul 2007 și 
reacreditată CNCS începând cu anul 2010.

Academica Brâncuşi is a distinct division in the Publishing, 
Libraries, Multiplication Department  at “Constantin Brâncuşi” 
University in Târgu-Jiu. This department is a professional division 
without legal personality. It was established in 2001, was 
accredited in 2007 and received a CNCS accreditation in 2010.

Bulevardul Studia
7.70: 326EDITURA ACADEMICA BRÂNCUŞI

Str. Inclinata nr. 129, sector 5, Bucureşti   
Tel.: 0751 066 697
Fax: 021 337 35 18
E-mail: office@actsipoliton.ro    
http://www.actsipoliton.ro 

Director: Adrian Hotoiu  
Vânzări: Alexandru Codreanu 
Copyright:  Marian Iordache 
PR/Comunicare: Alexandra Andrei

ACT şi Politon este o editură românească specializată în producţia 
de audiobook-uri care lansează şi publică versiuni audio şi print 
în limba română a titlurilor semnate de autori de renume din 
industria de dezvoltare personală, literatură motivaţională de 
calitate, business, meditaţie şi spiritualitate.

Act şi Politon is a Romanian Publishing House specialized in 
audio-books that issues Romanian audio and print versions of 
books authored by well-known writers of personal development, 
as well as high quality motivational, business, meditation and 
spirituality books.

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 223ACT SI POLITON 



Str. Copou nr. 3, Iaşi,  judeţul Iaşi 
Tel./fax: 0232 277 998 
E-mail: office@adenium.ro  
http://www.adenium.ro 

Director: Adriana Nazarciuc
Vânzări: Elena Crețu, director comercial
Copyright: Florin Iancu, director de dezvoltare
PR/Comunicare: Roxana Petraru

Principiile care marchează activitatea Adenium sunt: pasiunea și 
atenția pentru cartea bine scrisă, pentru superlativul în cultură și 
știință, pentru implicarea în viața socială a comunității și pentru 
educația în spiritul valorilor morale. Adenium parcurge, în fiecare 
zi, un exercițiu al excelenței.

The principles that guide Adenium’s activity are the passion and 
attention for well-written books, for cultural and scientific superlatives, 
for involvement in the social life of the community and for moral 
education. Adenium performs, an a daily basis, an exercise of 
excellence.

EDITURA ADENIUM - ADENIUM PRINT Bulevardul Mihail Jora
4.50: 229
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Tel.:  0729 063 162     
E-mail: contact@adantis.ro 
http://www.adantis.ro 

Persoană de contact: Aneta Perianu

Cărţile Editurii Adantis prezintă publicului iniţiat în tainele lecturii, 
autori de succes, care îmbină în cărţile lor psihologia, filosofia şi 
cunoaşterea legilor succesului, punând la dispoziţia cititorului 
instrumente simple şi eficiente de dezvoltare personală şi de 
împlinire de sine.

Adantis Publishing House introduces to experienced readers 
successful authors whose books combine psychology, philosophy 
and the knowledge of the laws of success, providing its public 
simple and efficient instruments of personal development and 
self-fullfillment.

EDITURA ADANTIS Bulevardul Marconi
7.70: 361
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Str. Rumeoara nr. 31, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 212 35 67; 0722 527 876 
Fax: 021 610 37 92 
E-mail: adlibri@adlibri.ro; adlibri2@adlibri.ro    
http://www.adlibri.ro 

Director: Florin Andreescu 
Vânzări: Dana Susanu

Editură cu tradiție pe piața de turism din România, Ad Libri are o ofertă 
apreciabilă de albume foto dedicate tuturor regiunilor din România 
(de la Maramureș la Delta Dunării), tipărite în condiții grafice 
ireproșabile, și de ghiduri turistice (colecția „Călător pe Mapamond ©”) 
despre cele mai căutate destinații de vacanță din lume, de la Paris și 
Moscova la Islanda și Malta.  
De la an la an, înglobăm noi titluri în catalogul Ad Libri, în funcție de 
cerințele călătorilor împătimiți, și vrem în continuare să facem dovada 
faptului că Passion for travel este deviza noastră!

With a long tradition on the tourism market in Romania, Ad Libri has 
a considerable offer of photo albums devoted to all Romanian regions 
(from Maramureş to Delta Dunării), printed in impeccable graphic 
conditions, as well as tourist guidebooks (the collection “Călător pe 
Mapamond ©”) presenting the most exciting vacantion destinations 
in the world, from Paris and Moscow to Island and Malta. Year after 
year, we include new titles in the Ad Libri catalogue, according to the 
requests of the passionate travelers, and we constantly thrive to live 
up to our motto: Passion for travel!

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 247AD LIBRI

Bulevardul Constructorilor nr. 20A, 
et. 3, corp A, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 021 402 26 00 
Fax: 021 402 26 20 
E-mail: info@all.ro  
http://www.all.ro 

Director: Mihail Penescu 
PR/Comunicare: Ana Androne

Grupul editorial ALL este format din editurile ALL, ALLFA, Galaxia 
Copiilor, Sian Books şi Helen-Exley România. A fost fondat în 1991 
şi reprezintă unul dintre editorii de top din România. În prezent, 
editurile ALL publică peste 200 de titluri anual, în peste 40 de serii 
şi colecţii de carte.

ALL Publishing Group includes: ALL, ALL Educational, ALLFA, 
Children Galaxy, Sian Books and Helen-Exley Romania. It was 
founded in 1991 and it represents one of the top Romanian 
publishers. At present, ALL Publishing Houses issue more than 
200 titles every year, in more than 40 series and collections.

Strada Nicolae Iorga
0.00:  48EDITURA ALL
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Bulevardul Marconi
7.70: 376

Şos. Colentina nr. 60, bl. 103, sc. A, ap. 42, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 0744 11 32 18; 021 687 68 85 
E-mail: amurg_sentimental@yahoo.com 

Director: Ion Machidon

Editura Amurg Sentimental a luat ființă în mai 1995 și are în componența 
sa revistă, cenaclu, tipografie proprie. A publicat până în prezent cărți de 
poezie, proză, teatru, eseu, traduceri din literatura universală, scenariu 
de film.

Amurg Sentimental Publishing House was established in May 1995 
and is formed of a magazine, book club and own printing house. 
Amurg Sentimental has issued books of poetry, prose, theatre, 
essays, and translations from universal literature, film scripts.

EDITURA AMURG SENTIMENTAL

Calea Griviţei nr. 158, sc. B, subsol, Bucureşti 
Tel.: 021 222 07 67 
Fax: 021 222 07 67
E-mail: ivo_print@yahoo.com  
http://www.editura-andreas.ro 

Director: Gheorghe Dumitru 
Vânzări: Andrei Nicolae Dumitru 
Copyright: Laura Ivona Dumitru 
PR/Comunicare: Andrei Nicolae Dumitru

Editura Andreas îşi propune să publice cărţi din toate domeniile, de 
o calitate ireproşabilă şi la un preţ foarte accesibil, cărţi care să fie în 
concordanţă cu gusturile cititorilor de toate vârstele, aparţinând 
diverselor categorii socio-profesionale. 
Aducem în faţa cititorilor lucrări de o calitate grafică şi tipografică 
cât mai mare, la preţuri mici, chiar foarte mici şi un conţinut redacţional 
cât mai corect. Cele mai multe dintre operele publicate fac parte din 
domeniile: beletristică, bibliografie şcolară, religie, cărţi gastronomice, 
cărţi ştiinţifice, enciclopedii, dicţionare etc.  Dintre colecţiile noastre 
enumerăm: „Dicţionarele Şcolarului“; „Piticul cu poveşti“; „Clasici 
români“; „Moby Dick“; „Romanul Mileniului III“; „Romantica“; 
„333 preparate culinare“; „Predestinare astrală“ etc.

Andreas Publishing House aims at editing books in all fields, of 
impeccable quality and accessibly priced, to match the taste of all 
ages readers, belonging to various socio-professional categories. 
We introduce to our readers works of high graphic and printing 
quality, at low and very low prices, and with correct content. 
Most of our published titles fall into the following editorial fields: 
literature, school readings, religion, gastronomy, science books, 
encyclopaedias, dictionaries. Some of our collections: 
“Dicţionarele Şcolarului“; “Piticul cu poveşti“; “Clasici români“; 
“Moby Dock“; “Romanul Mileniului III“; “Romantica“; 
“333 preparate culinare“; “Predestinare astrală“ and others.

Bulevardul Marconi
7.70: 368EDITURA ANDREAS 
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Str. Miron Costin nr. 9A, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 222 12 45 
Fax: 021 223 49 45 
E-mail: comenzi@antet.ro; editura.antet@gmail.com  
http://www.antet.ro 

Str. Pitar Moș nr.12, sector 1, București 
Tel./fax: 021 223 41 11 
(Editura Tracus Arte) 
E-mail: apler.apler@gmail.com 

Director: Crânguța-Maria Năstase 
Vânzări: Cristina Antonescu 
Copyright: Crânguța-Maria Năstase 
PR/Comunicare: Crânguța-Maria Năstase, Cristina Antonescu

Președinte: Ioan Cristescu 
PR/Comunicare: Cristina Ivăneț

Editura  Antet a luat ființă în anul 1994, orientându-se spre lucrări 
necesare pe piaţa de carte, scrise sau traduse de autori şi traducători 
consacraţi, acoperind domeniile: filosofie, social-politice, educație, 
psihologie, medicină alopată și neconvențională, esoterism. 
Cărţile au o ţinută grafică atrăgătoare şi un preţ de vânzare accesibil. 

Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România, prescurtat 
APLER, reprezintă publicaţiile literare şi editurile din România, pe 
suport classic şi electronic, şi din spaţiul cultural românesc în 
raporturile cu structurile guvernamentale, autorităţile de stat, 
organizaţii sindicale, cu persoane fizice şi juridice.
APLER este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit 
creată cu scopul de a realiza programe culturale, info-educaţionale, 
de cercetare şi de protecţie socială pentru editorii şi creatorii români.
Din APLER fac parte peste 50 de  edituri şi reviste:  Cultura, Caiete 
Critice, AgenţiadeCarte.ro, FNSA, Editura Aius, Revista Mozaicul, 
Editura Tracus Arte etc.

Antet Publishing House was founded in 1994 and focused on 
necessary titles on the book market, written or translated  by 
Romanian well-known authors and translators in the following 
fields: philosophy, social-political sciences, education, psychology, 
conventional and unconventional medicine, esoterism. Our books 
are print in appealing graphic conditions and are accessible in 
price.

The Association of Literary Magazines and Publishing Houses in 
Romania – APLER, represents literary magazines and publishing 
houses in Romania, print and electronic, as well as similar 
institutions active in the Romanian larger cultural area, in 
relationship with the government structures, the state authorities, 
syndical organizations, other physical and juridical persons. 
APLER is an NGO, apolitical and non-profit organization whose 
purpose is to unfold cultural, informative, educational, research 
and social protection programmes, for Romanian publishers and 
creators.
More than 50 publishing houses and magazines are members 
of ALPER: Cultura, Caiete Critice, AgenţiadeCarte.ro, FNSA, Aius 
Publishing House, Mozaicul magazine, Tracus Arte Publishing House 
and others.

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 230

Bulevardul Marconi 
7.70: 350

ANTET XX PRESS

APLER – ASOCIAŢIA DIFUZORILOR ŞI EDITORILOR PATRONAT AL CĂRŢII
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Str. Americii nr. 41, cod 410554
Oradea, judeţul Bihor 
Tel.: 0259 453 511 
Fax: 0259 414 885 
E-mail: office@edituraaquila93.ro    
http://www.aquilashop.ro 

Director: Cristina Voiţiu 
Vânzări: Cristian Ştef 
Copyright/PR/Comunicare: Diana Tăutan

Editura Aquila se impune pe piața de carte din România printr-o 
ofertă bogată și diversificată de albume, enciclopedii, gastronomie, 
medicină, hărţi şi planşe didactice. Editura Aquila este și importator 
al unor game de jucării produse de unele dintre cele mai 
importante firme de profil din lume.

Aquila Publishing House stands out on the Romanian book market 
through a rich and diversified offer (albums, atlases, tourist guides, 
encyclopedias, cuisine, medicine). Aquila is also an importer and 
distributor of several arrays of toys produced by some of the most 
important profile companies in the world. 

Strada Liviu Rebreanu
0.00: 50EDITURA AQUILA 

Bulevardul Metalurgiei nr. 46-56, 
cod 041833, sector 4, București 
Tel.: 021 461 08 08 
Fax: 021 461 08 09 
E-mail: office@edituraaramis.ro; 
edituraminerva@megapress.ro  
http://www.edituraaramis.ro; http://www.edituraminerva.ro 

Aramis, de un sfert de secol profesioniștii cărții didactice. Manuale, 
caiete și auxiliare școlare deosebite, calitate confirmată an de an 
de Ministerul Educației; în plus pentru copii: cărți de povești, 
enciclopedii, cărți de origami, legende istorice, cărți de Crăciun etc., 
pentru dascăli: colecția „Biblioteca cadrelor didactice” și 
pentru părinți: colectia „Tu și copilul tău”. 
Editura Minerva - cea mai veche editură românească (colecția 
Biblioteca pentru toți atestată din martie 1895) continuă să editeze 
literatură clasică și contemporană, română și universală. În plus, 
anul acesta editura va lansa platforma eLearning.edituraminerva.ro 
destinată tuturor elevilor pasionați de învățarea activă.

Aramis, the professional of educational books for over 25 years. 
Textbooks, workbooks and special school auxiliaries, whose quality 
is confirmed year after year by the Minister of Education; in additions, 
for children: storybooks, encyclopaedias, origami books, historical 
legends, Christmas books; for teachers: the collection Didactical 
Books for Teachers; for parents: the collection “You and Your Child”. 
Minerva Publishing House - the oldest Romanian publishing house 
(its collection “Library for All” being attested since March 1895) 
continues to publish classical and contemporary literature. 
In addition, this year, the publishing house will launch the 
eLearningedituraminerva.ro platform meant for all pupils 
passionate about active learning.

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 49EDITURA ARAMIS – EDITURA MINERVA

Preşedinte Director General: Sorin Peneș 
Vânzări: Corneliu Rociu



Str. G. Meniuc nr. 3, MD-2009, 
Chișinău, Republica Moldova 
Tel.: (+ 373 22) 73 36 19 
Fax: (+ 373 22) 73 36 23 
E-mail: info.edituraarc@gmail.com 
http://www.edituraarc.md 

Sat Şindrila nr. 45, 
Comuna Bisoca, judeţul Buzău 
Tel.: 0786 261 399 
E-mail: office@archeformare.ro 
http://www.archeformare.ro; 
http://www.la-sezatoare.ro 

Director: Iurie Bîrsa 
Vînzări: Stela Ieșanu 
Copyright: Lucia Ciocan 
PR/Comunicare: Lucia Ciocan

Director: Florina Stoica 

Fondată în 1994, Editura Arc publică o gamă largă de lucrări: 
manuale şcolare, studii în diverse domenii, albume de artă, 
dicţionare, publicistică, enciclopedii, beletristică etc. În strategiile 
editoriale, un loc aparte îl ocupă cartea pentru copii, cu caracter 
informativ, didactic şi distractiv. În prezent, lucrăm la un şir de 
adaptări ale unor titluri celebre din literatura universală pentru 
copii. 

Tineri entuziaşti care au cunoscut plaiurile bisocene şi au rămas 
fascinaţi de viaţa satului autentic, de portul, datinile, obiceiurile 
şi tradiţiile locului. Cu bucurie dorim să împărtăşim tuturor din 
experienţa acumulată în domeniul formării profesionale şi să 
extindem portofoliul prin oferirea unor programe autentice 
susţinute în parteneriat cu meşteri populari.

Founded in 1994, Arc Publishing House issues a wide variety of titles: 
textbooks, studies in various fields, fine art albums, dictionaries, 
journalism, encyclopaedias and fiction.  A special place is devoted to 
books for children: informative, educational and entertaining. At 
present, we are working on a series of adaptations for children of 
some famous world literature titles.

Young people who knew well Bisoca region and who remained 
fascinated by the life of the authentic village, the traditional 
costumes and the local traditions. We are happy to share with 
everybody our experience in the field of professional training and 
to expand our portfolio by providing authentic programmes, in 
partnership with popular craftsmen.

Bulevardul Eugen Preda
0.00: 25

Bulevardul Marconi
7.70: 327

EDITURA ARC

ARCHE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ
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Str. General H. M. Berthelot nr. 19, sector 1
Cod 010164, București 
Tel./fax: 021 201 54 70 
E-mail: editura.arcb@gmail.com    
http://www.editura-arcb.ro 

Editura ARCB publică lucrări cu caracter religios şi interdisciplinar, 
fundamentale pentru înţelegerea credinţei creştine şi pentru o 
temeinică formare lăuntrică. Primele publicaţii datează din perioada 
interbelică. După 1989, activitatea a crescut considerabil: alături de 
Magisteriul Bisericii, în catalog se regăsesc cărţi de exegeză biblică, 
filosofie, psihologie, spiritualitate, monografii, ghiduri practice pentru 
părinţi, copii şi tineri, vieţi ale sfinţilor, manuale, calendare şi anuare.

ARCB Publishing House issues religious and interdisciplinary works, 
fundamental for understanding the Christian faith, as well as for 
a thorough inner development. The first publications date back to 
the in-between-wars period. After 1989, its activity has increased 
considerably: along with the Church’s Magisterium, the catalogue 
also includes works of Biblical exegesis, philosophy, psychology, 
spirituality, monographs, practical guidebooks for parents, children 
and young people, Lives of Saints, textbooks, calendars and annual 
publications.

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 231EDITURA ARHIEPISCOPIEI ROMANO-CATOLICE DE BUCUREŞTI

Director: Preasfinţitul Cornel Damian, Episcop auxiliar 
de Bucureşti 
Vânzări: Tudor Rădulescu 
PR/Comunicare: Tereza Petres 
Relaţii internaţionale: Liana Gehl

Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel./fax: 0264 42 56 26
E-mail: editura_argonaut@yahoo.com  
http://www.editura-argonaut.ro 

Editură specializată pe carte ştiinţifică şi universitară. Serii: Juridica, 
Documente - Istorie – Mărturii, Filosofie – Sociologie – Politologie, 
Colocvii, Literatură, Medicină – Sănătate – Farmacie, Myrobiblion, 
Theologia. 
Revistele: Anuarul de Istorie Orală, Studia UBB – Historia (coeditor 
PUC), Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, The Scientific 
Journal of Humanistic Studies. 

Publishing house specialized in science and university books. 
Series: Juridica, Documents – History – Testiomonials, Philosophy 
– Sociology – Politology, Colloquia, Literature, Medicine – Health – 
Pharmacy, Myrobiblion, Theology. 
The magazines: The Oral History Annual Magazine, Studia UBB 
–Historia (co-editor PUC), the Transylvania Ethnographic Museum 
Annual Publication, The Scientific Journal of Humanistic Studies.  

Bulevardul Nobel
0.00: 18ARGONAUT

Director: Emil Pop



20

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, 
sector 5, cod 050013, Bucureşti
Tel.: 021 315 24 46
E-mail: revistaarhivelor@gmail.com 
http://www.arhivelenationale.ro

Director: dr. Ioan Drăgan

Arhivele Naționale pun la dispoziţia publicului volume de 
documente referitoare la diferite perioade și teme istorice. 
Pe lângă acestea, un număr consistent de imagini de documente 
aflate în administrarea instituţiei urmează să fie expuse prin 
proiecţie video.

The National Archives place at the public’s disposal several 
volumes including documents about various historical periods 
and themes. Besides these, an important number of documents’ 
pictures, administered by the institution, are about to be 
presented through video projection.

Bulevardul Marconi 
7.70: 303ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

E-mail: daniel_meze@yahoo.com 
http://www.kabb.ro 

Director: Daniel Meze (0729 203 752)
Vânzări: Elena Galupa (0745 389 373)
Copyright: Uri Laitman
PR/Comunicare: Adrian Cinciulescu (0749 644 195)

Editura ARI s-a înfiinţat recent pentru a publica în limba română, 
în special, cărţile şi textele autentice de Cabala ale Institutului de 
Educaţie şi Cercetare în Cabala “Bnei Baruch” condus de prof. dr. 
Michael Laitman. Această metodă spirituală milenară poate să fie 
definită succint ca şi „Întelepciunea unităţii şi conexiunii dintre 
oameni” sau cum putem atinge în relaţiile dintre noi legea 
dragostei şi dăruirii: „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”!

ARI Publishing House has been recently founded in order to publish, 
in Romanian, the authentic Kabbalah books and texts of the “Bnei 
Baruch” Kabbalah Research and Education Institute, led by professor 
dr. Michael Laitman. This ancient spiritual method may be briefly 
defined as the “wisdom of unity and connexion between people” or 
how we can reach, in our relationships, the law of love and devotion: 
“Love your neighbor as yourself”.

Bulevardul Marconi 
7.70: 307EDITURA ARI - CARTI DESPRE CABALA



Şoseaua Panduri nr. 94, sector 5, Bucureşti 
Tel./fax: 021 410 25 75 
E-mail: arsdocendi@yahoo.com  
http://www.arsdocendi.ro 

Director: Ioan Crăciun 

Ars Docendi este o editură cu profil academic şi cultural în cadrul 
Universităţii din Bucureşti, recunoscută de CNCS şi membră AER. 
Editura oferă şi servicii de tehnoredactare, machetare şi tipărire, 
având tipografie proprie. Colecţii: Ştiinţe sociale, Comunicare, 
Limbă, Literatură, Artă, Istorie, Monografii, Religie, Biologie, 
Chimie, Fizică, Geografie, Medicină, Tehnică, Informatică.

Ars Docendi is an academic and cultural publishing house within the 
University of Bucharest, recognized by CNCS and member of AER. 
The publishing house also provides DTP and printing services, as it has 
its own printing facilities. Collections: Social Sciences, Communication, 
Language, Literature, Art, History, Monographs, Religion, Biology, 
Chemistry, Physics, Geography, Medicine, Technical Sciences, IT.

Bulevardul Studia 
7.70: 334EDITURA ARS DOCENDI – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Director: Dan Iacob
Vânzări: Răzvan Florea 
Copyright: Maria Tasoti
PR/Comunicare: Evelina Bidea

Splaiul Independenţei nr. 315 - 317 - 319
Sector 6, cod 062650, Bucureşti 
Tel.: 021 224 30 89 
E-mail: office@editura-art.ro  
http://www.edituraart.ro 

Editura Art doreşte să-şi câştige cititorii prin alegerile sale: de autori, 
de traducători, prin calitatea grafică a cărţilor sale, prin preţurile lor 
decente. Oferta noastră îşi propune să fie - în toate sensurile - 
accesibilă. 
Singura restricţie va fi aceea dictată de exigenţa calităţii.  
Veţi înţelege de ce.

Art Publishing House aims at winning its readers thanks to its 
choices regarding authors, translators, to the graphic printing 
quality and decent prices. Our offer aims at being accessible, 
in every possible way. The only restriction will be dictated by the 
exigency of quality. 
You will understand why. 

GRUPUL EDITORIAL ART
Director: Dan Iacob 
Copyright: Maria Tasoti

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 1

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 34
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Str. Fierari nr. 5, sector 2, Bucureşti 
Tel./fax: 021 312 42 26 
E-mail: adriana.malureanu@ascendia.ro 
http://www.ascendia.ro; 
http://www.eduteca.ro 

Director: Cosmin Mălureanu 
Vânzări: Cătălin Drăghia 
PR/Comunicare: Adriana Mălureanu

Casă de software educațional și editură, Ascendia Design oferă 
o perspectivă nouă asupra învățământului românesc, dezvoltând 
manuale școlare și soluţii eLearning, produse educaționale 
multimedia. Manualele digitale, colecția de CD-uri educaționale 
interactive Eduteca, adresată preșcolarilor, jocurile si aplicațiile, 
dezvoltarea platformei SamsungTV, manuale ce educă copiii prin 
interactivitate și joc, spre deliciul celor mici.
 

Publishing and educational software house, Ascendia Design provides 
a new perspective of Romanian education, by developing textbooks 
and eLearning solutions, educational multimedia products. The digital 
textbooks, the Eduteca collection of interactive educational CD’s for 
preschool, the games and apps, the development of the Samsung 
TV textbooks platform provide playful and interactive education for 
children, much to their delight.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 240ASCENDIA DESIGN

Str. Petru Maior nr. 32, sector 1, Bucureşti
Tel./fax: 021 222 02 13
E-mail: adepc@adepc.ro 
http://www.adepc.ro 

Preşedinte: Lucia Ovezea
Vânzări: Tamara Sandu

Înființată în anul 1996, asociația cuprinde editori și difuzori de carte.  
Domenii de activitate: editare cărți ilustrate, cărți pentru copii 
(1-7 ani), cărți practice, dicționare, enciclopedii, ficțiune, instruire, 
manuale pentru învățarea limbilor străine, matematică, medicină, 
științe. 
Tip activitate: asociație, fundație, distribuitor de carte, editură. 
Produse: cărți, programe culturale, cursuri perfecționare. 
În standul ADEPC sunt expuse titluri ale membrilor editori ai 
asociației.

Founded in 1996, the association includes publishing houses and 
book distributors.
Covered fields: publication of illustrated books, books for children 
(1 to 7 years old), practical books, dictionaries, encyclopaedias, fiction, 
training, foreign language learning materials, math, medicine, sciences.
Profile: association, foundation, book distributor, publishing house
Products: books, cultural programs, training courses
Within our stand, we will exhibit titles edited by the members of our 
association.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 235ASOCIAŢIA DIFUZORILOR ŞI EDITORILOR PATRONAT AL CĂRŢII
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Str. Thomas Masaryk nr. 29, 
sector 2, cod 020984, București
Tel.: 021 212 09 22
Fax: 021 212 09 23
E-mail: asmacedonenilor@yahoo.com.sg
http://www.asociatia-macedonenilor.ro

Preşedinte: Constantina Dumitrescu
Persoană de contact: Laura Rogobete

În cadrul Asociației Macedonenilor din România funcționează încă 
din anul 2000 Editura Macedoneanul. Principalele obiective ale 
editurii sunt: păstrarea, exprimarea, aprofundarea și dezvoltarea 
identității culturale a etnicilor macedoneni, cunoașterii de către 
majoritate a culturii etnicilor macedoneni precum și afirmarea și 
transmiterea creațiilor etnicilor macedoneni din România.

Macedoneanul Publishing House has been a part of the Macedonians’ 
Association in Romania since 2000. Its main objectives are: keeping, 
expressing, deepening and developing the cultural identity of the 
Macedonian ethnics, expanding the knowledge regarding Macedonian 
culture to a larger public, as well as asserting and passing on the 
creations belonging to Macedonian ethnics in Romania.

Bulevardul Marconi
7.70: 358ASOCIAŢIA MACEDONENILOR DIN ROMÂNIA

Str. Nicolae Bălcescu nr. 33, 
Craiova, judeţul Dolj
Tel./fax: 021 253 29 87
E-mail: albfriend2001@yahoo.com 
http://www.alar.ro 

Director: Oana Manolescu

Asociația 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 populare albaneze, pentru păstrarea și 
promovarea identității etnice a albanezilor din România.

The Association League of Albanians in Romania publishes, in its magazine 
“Privirea” history, literature, various information in Romanian, bilingual 
works of Romanian Albanian ethnic writers or from Albania; it issues 
the cultural monthly magazine “Prietenul albanezului”, bilingual musical 
albums, Albanian popular motives, in order to preserve and promote the 
ethnic identity of Albanians in Romania.

Bulevardul Marconi
7.70: 370ASOCIAŢIA LIGA ALBANEZILOR DIN ROMÂNIA
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Str. Aurel Popovici nr. 6, Timişoara, judeţul Timiş  
Tel.: 0744 78 79 59 
E-mail: office@brumar.ro 
http://www.brumar.ro 

Şoseaua Sălaj nr. 2, Bucureşti  
Tel.: 0724 214 383   
E-mail: office@editura-atman.ro 
http://www.editura-atman.ro 

Asociaţia Memoria Culturii / Editura Brumar 
conturează o imagine artistică prin: 
- Susţinerea scriitorilor şi artiştilor; 
- Inițierea proiectelor editoriale ce pun în valoare opere ale 
scriitorilor români, proiecte editate sub egida Editurii Brumar;
- Organizarea de activităţi, proiecte şi programe de conservare şi 
transmitere a valorilor morale şi  artistice.

Înființată în 2013 și de două ori finalistă la Gala Bun de Tipar, 
Editura ATMAN își propune ca prin titlurile atent alese pe care 
le tipărește să se evidențieze în categoria editurilor cu specific 
motivațional - spiritual.

“Memoria Culturii” Association / Brumar Publishing House 
defines its artistic image through:
- supporting writers and artists 
- initiating editorial projects that focus on valuable titles authored 
by Romanian writers, unfolded by Brumar Publishing House 
- organizing activities, projects and programmes meant to preserve 
and pass on moral and artistic values.

Founded in 2013 and twice finalist in the Print Ready Gala, ATMAN 
Publishing House aims to stand out among the publishing houses in 
the motivational – spiritual field, thanks to the carefully chosen 
titles. 

Bulevardul Marconi 
7.70: 330

Bulevardul Marconi 
7.70: 362

ASOCIAŢIA MEMORIA CULTURII

EDITURA ATMAN

Director: Robert Şerban 
Vânzări: Loredana Târzioru 
PR/Comunicare:Robert Şerban

Director: Robert Tărniceanu
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Bulevardul Magheru nr. 27, ap. 24
Cod 010325, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 0744 569 195 
E-mail: asn.romania@gmail.com  
http://www.bahai.org.ro 

Secretar: Simina Rahmatian 
Vânzări: Simina Rahmatian

Credinţa Baha’I, cea mai tânără religie mondială independentă, 
recunoscută de ONU, acceptă toate religiile monoteiste şi aduce 
mesajul unităţii – Un singur Dumnezeu, o singură credinţă, 
o singură rasă umană.  
„O nouă viaţă” a declarat Bahá’u’lláh, „se trezeşte în această 
epocă, în toate popoarele. Pământul e o singură ţară şi toţi 
oamenii cetăţenii ei.” 

The Baha’I belief, the youngest world independent religion, 
recognized by UN, accepts all monotheistic religions and promotes 
a message of unity – One God, one belief, one human race. 
“A new life”, declared  Bahá’u’lláh, “awakens this era, within all 
peoples. The Earth is one country and all the people are its citizens.”

Bulevardul Marconi 
7.70: 356ASOCIAŢIA BAHA’I DIN ROMÂNIA

Str. Aviator Petre Creţu nr. 41, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 0734 438 988 
E-mail: office@baroquebooks.ro  
http://www.baroquebooks.ro 

Într-o lume a producţiilor masificate, Baroque Books & Arts 
oferă un deliciu editorial, volume cu grafică elegantă, pline de 
subtilitate, ironie şi imaginaţie, care se adresează unui public 
capabil să preţuiască micile comori din viaţa de zi cu zi.

In a world of massified productions, Baroque Books & Arts provides 
an editorial delight, elegant volumes, filled with subtlety,  irony and 
imagination, aimed at a public capable of appreciating the small 
tresures of every day life.

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 11BAROQUE BOOKS & ARTS

Director editorial: Dana Moroiu  
Copyright Manager: Andreea Radu 
Vânzări: Cornel Alexandrescu 
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Tel.: 0751 106 801 
Fax: 021 327 37 77 
E-mail: bogdan.dragnea@tobra.ro  
http://www.basilurtea.ro 

Director: Bogdan Dragnea

Ceaiurile Basilur conţin numai frunze de ceai atent selecţionate, 
amestecate cu bucăţi de fructe, muguri şi petale de flori, plante 
aromate sau condimente în combinaţii rafinate şi savuroase, 
menite să satisfacă cele mai exigente gusturi. Aceste ceaiuri sunt 
excelente cadouri pentru parteneri sau pentru cei dragi, cu 
diferite ocazii. 

Basilur products contains only attentively selected tea leaves, 
mixed with pieces of fruit, flower buds and petals, aromatic plants 
or spices, in refined and savoury combinations, meant for the most 
demanding tastes. These teas make excellent gifts for partners or 
loved ones, on different occasions.

Bulevardul Marconi
7.70: 360 BASILUR TEA

Boutique - ceainărie pentru oameni frumoşi 
Str. Toma Caragiu nr. 3, Bucureşti
Tel.: 021 310 47 88
E-mail: corina@bernschutz.com 
http://www.bernschutz.com 
https://www.facebook.com/BernschutzCo

Boutique - ceainărie pentru oameni frumoşi 

Brandul de ceai Bernschutz&Co a fost  lansat oficial în anul 2008, în 
Bucureşti, prin deschiderea boutiqului de ceai din Centrul Vechi. 
Datorită atmosferei, diversităţii şi calităţii ceaiurilor (peste 130 de 
tipuri de ceai), a devenit deja un punct de destinaţie pentru mulţi 
iubitori de ceai şi frumos.   
Deşi este perceput ca un brand internaţional, Bernschutz&Co este 
o initiativă locală 100%.  
În acest moment există două magazine ceainării Bernschutz&Co. 
Acum, experienţa ta la Gaudeaumus are gustul ales al ceaiurilor 
şi cărţilor bune!

The Tea brand Bernschutz&Co has been officially launched in 2008, in 
Bucharest, along with the opening of the tea boutique in the Old Center.
Thanks to its atmosphere, diversity and tea quality (over 130 types of tea), 
it has already become a known destination for those who appreciate tea, 
as well as beauty. 
Although it is perceived as an international brand, Bernschutz&Co is a 
100% local initiative.
At the  present, there are two Bernschutz%Co. houses/shops. 
This year, your GAUDEAMUS experience tastes like tea and good books!

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 215

Strada Bibliotecii
3.20:104BERNSCHUTZ & CO

Director: Corina Bernschutz
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Piața Libertății nr. 3, cod 300077, Timișoara, judeţul Timiș  
Tel.: 0256 430 746  
Fax: 0256 430 746  
E-mail: contact@bjt.ro 
http://www.bjt.ro 

Director: Tudor Crețu 
PR/Comunicare: Natalia Leț, bibliotecar

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” câștigătoare în 
2012 și 2013 a distincției de cea mai bună bibliotecă la Gala 
Bun de Tipar, împlinește 111 ani. Participarea la Gaudeamus, 
este un prilej de a prezenta câteva dintre cele mai inedite acțiuni 
de promovare a lecturii: Pătura care citește, LitVest, 
Lecturi aprinse.

“Sorin Titel” Timiș County Library, winner of the Best Library Award at 
the Print Ready Gala in 2012 and 2013, celebrates 111 years since its 
foundation. Exhibiting at GAUDEAMUS is a good opportunity to 
present some of its most unsual reading promotion projects: 
“The Reading Blanket”, “LitVest”, “Lit-up Readings”.

Bulevardul Marconi 
7.70: 310BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ „ SORIN TITEL”

Str. Tache Ionescu nr. 4, Bucureşti
Tel./fax: 021 316 36 25
Tel: 0722 374 533
http://www.bibmet.ro 
http://www.digibuc.ro 
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti

Biblioteca Metropolitană Bucureşti este o reţea de biblioteci publice 
destinată tuturor bucureştenilor. Misiunea ei este de a facilita accesul 
gratuit şi nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, 
servind ca un centru comunitar care susţine activ informarea, 
cercetarea, educaţia şi recreerea locuitorilor din Bucureşti şi judeţul 
Ilfov, şi care contribuie activ la îmbunătăţirea calităţii vieţii 
bucureştenilor prin oferta ei inovatoare şi programul integrat de 
servicii cu caracter public. Mai multe informaţii găsiţi pe 
www.bibmet.ro şi 
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti.

Bucharest Metropolitan Library is a network of public libraries 
devoted to people living in our capital city. Its mission is to facilitate 
free and undiscriminating access to fundamental cultural rights, 
serving as a community centre that actively supports the information, 
research, education and recreation of people in Bucharest and Ilfov 
county. It makes an active contribution to improving the life of people 
in Bucharest thanks to its innovative offer and integrated programme
of public services. 
Further details at www.bibmet.ro and 
www.facebook.com/BibliotecaMetropolitanaBucuresti.

Strada Bibliotecii 
3.20: 110bBIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREŞTI
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Str. Prof. Nicolae Radian nr. KB2/3, 
cod 130062, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa
Tel.: 0761 136 921
Fax: 0245 212 241
E-mail: biblioth@gmail.com  
http://www.bibliotheca.ro 

Director: Stan Mihai 
Director executiv: Ion Anghel
Vânzări: Alexandru Muscalu

Fondată în 1997, marcă înregistrată OSIM, cu distribuţie în toată ţara, 
este clasificată/acreditată CNCS, categoria B (2012), pe domeniile 
CNATDCU (Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare): Teologie, Istorie şi studii culturale, 
monografie, cod depunere PN-II-ACRED-ED-2011-0096 şi este 
prezentă în lista B – edituri clasificate de CNCS – Istoria economiei, 
istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi 
politică. Istorie militară. Limba şi literatura română. Mituri, ritualuri, 
reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie cod 
depunere PN-II-ACRED-ED-2011-0095; PN-II-ACRED-ED-2011-0096; 
PN-II-ACRED-ED-2011-0097. Membru SER. Cu tipografie proprie, 
„Bibliotheca” a publicat peste 1000 de titluri în colecţiile sale (Proză 
contemporană, Eseu, Lirica, Patrimonium, Restituiri, Ethnos, 
Historia), unele în colaborare cu Editura Cartdidact Chişinău. 
Caracterul enciclopedic este accentuat de colecţiile grupate în 
secţiunea Universitaria (vezi www.bibliotheca.ro), dedicată exclusiv 
învăţământului superior. Valoarea cărţilor este probată de premiile 
obţinute precum şi de statura colaboratorilor, nume recunoscute în 
lumea literară şi ştiinţifică. Editează, din 2000, „Litere. Revistă lunară 
de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni” precum şi 11 reviste 
ştiinţifice. 

Founded in 1997, registered trademark at OSIM, with a nation-wide 
distribution, the publishing house is accredited/classified CNCS in 
B category (2012), in the following CNATDCU fields (The National 
Council for Attestation of Titles, Diplomas and University Certificates): 
Theology, history and cultural studies, monographs, registration code 
PN-II-ACRED-ED-2011-0096 and it is mentioned in the B list – CNCS 
classified publishing houses, member of SER. Having its own printing 
house, Bibliotheca has issued more than 1000 titles in its collections 
(Proză contemporană – Contemporary Prose, Eseu - Essay, Lirica, 
Patrimonium, Restituiri - Restitutions, Ethnos, Historia), some of them 
in coedited with Cartdidact publishing house from Chisinau. The 
encyclopaedic profile is emphasized by the collections grouped 
into the Universitaria section (see www.bibliotheca.ro), dedicated 
exclusively to the higher education. The value of our books has been 
confirmed by the prizes we received, as well as by the statute of our 
collaborators, well-known names in the literary and scientific 
environments. Since 2000, it has been also publishing the magazine 
„Litere. Revistă lunară de cultură a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni” 
(Letters. Monthly Cultural Publication of the Targoviste Writers 
Society), as well as 11 scientific magazines.

Bulevardul Marconi
7.70: 301BIBLIOTHECA 



Str. Sfinții Voievozi nr. 2, ap. 2, București
Tel./fax: 021 310 86 07
E-mail: garoafa@editurabizantina.ro 
http://www.editurabizantina.ro  

Director: Garoafa Coman

Editura Bizantină este o editură privată, fondată în anul 1994. 
Este una dintre cele mai cunoscute edituri de carte religioasă din 
România. Colecții: Biblioteca Teologică Universitară, Nestemate ale 
Literaturii Patristice, Carte Duhovnicească, Duhovnici Români 
Contemporani, Căsătorie. Familie, Ghidul Practic al Creștinului 
Ortodox, Cartea de Rugăciune, Literatură Religioasă pentru Copii 
și Tineret. Deține, în exclusivitate, drepturile de publicare pentru 
lucrările celor mai importanți teologi greci contemporani. 
Colaborează cu mănăstiri și monahi de la Sfântul Munte Athos. 
Beneficiază de un colegiu editorial condus de cunoscutul teolog 
român contemporan, Preot prof. univ. dr. Constantin Coman, de 
la Facultatea de Teologie din București. Are o librărie proprie în 
București

Bizantina Publisher is a private publishing company established in 
1994. It is one of the best known publishers of religious books in R
omania. Collections: Theological University Library, Treasures of 
Patristic Literature, Spiritual Books, Romanian Contemporary 
Confessors, Marriage. Family, The Practical Guide of the Orthodox 
Christian, Prayer Book, Religious Literature for Children and Youth. 
Handles the copyrights for the publication of works authored by the 
most important Greek contemporary theologians. Collaborates with 
monasteries and monks from Mount Athos. The publishing activity is 
managed by an editorial board headed by the famous Romanian 
theologian Pr. prof. dr. Constantin Coman, from the Faculty of 
Theology in Bucharest. Holds its own bookstore in Bucharest. 

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 244EDITURA BIZANTINĂ

Intrarea Sergent Apostol Constantin nr. 3, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 021 430 30 95  
Fax: 021 411 31 37 
E-mail: carte@booklet.ro  
http://www.booklet.ro 

Director: Monica Schmoll

Editura Booklet s-a impus ca prezenţă distinctă în domeniul 
educaţional din România prin cărțile dedicate învăţării limbilor 
străine, științelor precum și materialelor de pregătire pentru 
examenele naţionale. Dorim să venim în întâmpinarea intereselor 
de studiu ale elevilor şi să oferim un punct de reper în piaţa de carte 
educaţională din România.

Bulevardul Nobel 
0.00: 15EDITURA BOOKLET

Booklet Publishing House has gained a special place in the 
Romanian educational field through books in the following fields: 
foreign languages teaching, sciences and preparation for national 
exams. We want to meet pupils’ study interests and to provide a 
sound landmark on the Romanian educational book market.
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Calea Dorobanţilor nr. 14, 
sector 1, cod 010572, Bucureşti 
Tel.: 021 307 96 00  
E-mail: contact@britishcouncil.ro  
http://www.britishcouncil.ro 

Director: Nigel Townson 
PR/Comunicare: Alexandra Daringa 

British Council este organizația internațională a Marii Britanii pentru 
relații culturale și oportunități educaționale. Fie că vrei să înveți limba 
engleză sau pur și simplu să te bucuri de cultura britanică sub toate 
formele ei, acesta este punctul tău de plecare. Serviciile noastre includ 
cursuri și examene de limbă engleză, cluburi de conversație precum și 
biblioteca @British.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 206BRITISH COUNCIL ROMÂNIA

British Council is the international organization of the United Kingdom 
for cultural relations and educational opportunities. Whether you are 
looking to learn English or just enjoy British culture in all its forms, this 
is your starting point. Our services include English language courses 
and examinations, conversation clubs, as well as the @British library.

Str. Someșului nr. 12/2, 
Florești, județul Cluj 
Tel.: 0264 267 119; 0723 626 064 
Fax: 0264 267 119 
E-mail: contact@byton.ro   
http://www.byton.ro  

Director: Costin Conac
Vânzări: Costin Conac 

Byton Music se ocupă cu importul și comercializarea de produse 
muzicale: CD-uri și DVD-uri. Portofoliul nostru cuprinde o serie largă 
de CD-uri și DVD-uri cu interpretări istorice și nu numai, din diverse 
genuri muzicale.

Byton Music is an importer and seller of musical products: CDs 
and DVDs. Our portfolio comprises a wide range of CDs and DVDs 
reproducing classic interpretations and other works from various 
musical genres. 

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 227BYTON MUSIC
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DOI FRAŢI – cafeaua bună vorbeşte. 
Te invităm să-ţi pui sigla pe spuma cafelei şi mesajul tău pe pahare. 
O cafea din Guatemala, prăjită în România. 
Cheamă-ne la evenimente culturale şi de corporaţie şi 
campanii publicitare.  

DOI FRAŢI  – good coffee talks. 
We invite you to put your logo in the coffee foam and your 
message on the cups. 
Guatemala coffee, roasted in Romania. 
Call us for cultural and corporate events and for advertising 
campaigns.

Str. Frunzişului nr. 27, Bucureşti 
Tel.: 0744 794 455 
E-mail: arta.cafelei@gmail.com 
http://www.doifrati.ro 

Director: Corina Pândaru Rugină

Bulevardul Marconi 
7.70: 372CAFENEA DOI FRAŢI
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Str. Icoanei nr. 110, sector 2, cod 020459, Bucureşti  
Tel./fax: 021 211 00 88 
E-mail: editura.cadmos@yahoo.com 

Şoseaua Vitan – Bârzeşti nr. 7D, sector 4, Bucureşti 
E-mail: butnaruvicentiu@yahoo.co.uk

Director: Cristina Ţurlea
Vânzări: Daniel Frăţică
PR/Comunicare: Cristina Ţurlea

Administrator: Vicenţiu Butnaru

Fondată în 2007, editura publică albume, cărţi de arhitectură şi de 
istorie.

Founded in 2007, the publishing house issues albums, architecture 
and history books.

Bulevardul Marconi 
7.70: 355

Bulevardul Marconi 
7.70: 351

EDITURA CADMOS
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Editură particulară cu profil enciclopedic.    
Publică manuale şi auxiliare şcolare: Seria Preşcolari (toate grupele), 
colecţiile „Clasa pregătitoare”, „Să dezlegăm tainele textelor literare”, 
colecţia „Redactăm” (cls. I – IV), „Secretele matematicii” (cls. I – VIII), 
„Evaluare clasele I – IV”,  „Evaluare Naţională”, „BAC – Admitere”, 
lucrări de limba română, limbi străine, metodică, dicţionare, ghiduri, 
literatură pentru copii şi tineret, memorialistică.  

Private publishing house with an encyclopaedic profile.
Issues textbooks and education auxiliaries “Pre-School Series” 
(for all levels), “Preshool Grade”, “Let’s Write” collection (I-IV 
grades), “Secrets of Mathematics” (I-VIII grades), “National 
Evaluation”, “Evaluation I – IV grades”, “Baccalaureate – 
Admission”, Romanian and foreign languages compendiums, 
methodology works, dictionaries and guidebooks, children and 
youth literature and memoirs.

Str. Exerciţiu bl. D22, sc. B, ap. 1, 
cod 110242, Piteşti, județul Argeş 
Tel./fax: 0248 253 022 
E-mail: editura_carminis@yahoo.com     
http://www.carminis.ro  

Director: Carmen Iordăchescu 
Vânzări: Valentin Mincă 
Copyright: Cristina Diana Neculai

Strada Bibliotecii 
3.20: 114PE & JORDACHE S.R.L. - EDITURA CARMINIS
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Editura Cartea Copiilor publică titluri contemporane din literatura 
pentru copii română și internațională. Nivelul literar ridicat al 
textelor și valoarea ilustrațiilor, realizate de artiști profesioniști, 
sunt mijloacele prin care editura noastră urmărește stimularea 
creativității copiilor, dezvoltarea capacității de a gândi liber și 
formarea unei atitudini deschise și tolerante.

Cartea Copiilor Publishing House issues contemporary titles from 
Romanian and foreign children’s literature. The elevated literary 
level of the texts and the quality of illustrations, authored by 
professional artists, are the means by which our publishing house 
aims to stimulate children’s creativity, to develop their ability of 
free-thinking and to form an open and tolerant attitude.

OP 48, CP 25, București 
Tel.: 0721 149 670; 0749 114 721 
E-mail: editura@carteacopiilor.ro 
http://www.carteacopiilor.ro 

Director: Alexandru Călin 
Vânzări: Roxana Călin 
Copyright: Mihaela Groze 
PR/Comunicare: Alexandru Călin

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 243EDITURA CARTEA COPIILOR



Calea Victoriei nr. 133 
(intrarea prin str. Sfinţii Voievozi nr. 61), 
sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 319 65 99 
E-mail: ecr@cartearomaneasca.ro  
http://www.cartearomaneasca.ro 

Editura Cartea Româneascǎ a fost înfiinţatǎ în 1919 şi reprezintǎ cel 
mai vechi brand de carte din România. Ca devizǎ a avut „Promovarea 
scrisului românesc”. În luna mai 2005, editura este preluatǎ în 
administrare de cǎtre Editura Polirom. Valorile noastre fundamentale 
sînt tradiţia, dinamismul şi relaţia cu lectorul. Iar scopul rǎmîne acelaşi 
din 1919: „Promovarea scrisului românesc”.

Cartea Româneascǎ was established in 1919 and represents the 
oldest book brand on the Romanian book market. In May 2005, 
the House is taken over and managed by Polirom Publisher to be 
relaunched in October 2005. Its motto: 
“Promotion of the Romanian writings”.

Strada Dimitrie Gusti  
0.00: 40EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ

Str. București nr. 68, Chișinău, 
MD 2012, Republica Moldova   
Tel.: +373 022 20 34 90  
Fax:  +373 022 20 34 91  
E-mail: cartier@cartier.md  
http://www.cartier.md

Director: Gheorghe Erizanu 
Vânzări: Florin Ungureanu 
Copyright: Gheorghe Erizanu 
PR/Comunicare: Vasile Ernu

Fondată la 6 martie 1995, Editura CARTIER se impune de la bun 
început printr-o selecție riguroasă a titlurilor și a autorilor (primele 
apariții îi aduc și primele premii – al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România); printr-o 
diversitate de serii și colecții, pentru toate vârstele și nivelurile de 
pregătire; prin traducerile la zi ale celor mai importante cărți ale 
gândirii europene contemporane; prin elaborarea unor dicționare 
enciclopedice de referință; printr-o medie anuală de circa 70 de 
titluri și, nu în ultimul rând, printr-un sistem propriu de difuzare în 
cele mai bune librării din România și Republica Moldova. Profilul 
Editurii CARTIER este definit de colecțiile Cartier Popular, Cartier 
Istoric, Cartier Clasic, Poesis, Biblioteca deschisă, Rotonda, Verde, 
Codobelc ș.a.

Founded on March 6th, 1995, Cartier Publishing House has stood 
out, ever since the beginning, through a rigorous selection of titles 
and authors (its first published books were also the first to re-
ceive awards granted by the Writers’ Union in both Moldova and 
Romania); through a diversity of series and collections for all ages 
and education levels and the up-to-date translations of the most 
important titles in European contemporary philosophy, by editing 
reference encyclopaedic dictionaries, and an average of 70 titles per 
year and last, but not least, thanks to its own distribution system in 
the best Romanian and Moldavian bookshops . The profile of Cartier 
Publishing House is defined by its collections: Cartier Popular, Cartier 
Istoric, Cartier Clasic, Poesis, Biblioteca deschisă, Rotonda, Verde, 
Codobelc and others.

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 21EDITURA CARTIER
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Editura Casa a fost creată pentru oamenii întreprinzători, harnici 
şi creativi şi vine în sprijinul dezvoltării şi răspândirii conceptului 
„do it yourself”. 
Cărţile noastre practice se adresează atât amatorilor cât şi 
specialiştilor, oferind acestora sfaturi profesionale, cărţile 
constituind adevărate ghiduri de specialitate. 

Casa Publishing House has been created for enterprising, hard 
working and creative people and it supports the development 
and spreading of the „do it yourself” concept. Our practical books 
address both amateurs and professionals, by providing professional 
advice in true speciality guidebooks.

Str. Sf. Apostol Andrei nr. 25, Oradea, judeţul Bihor  
Tel.: 0359 464 363 
Fax: 0359 800 941 
E-mail: info@edituracasa.ro  
http://www.edituracasa.ro 

Directori: Csiky Zoltàn 
Vânzări: Nicoleta Mocuţa 
Copyright/PR/Comunicare: Bökös Emese

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 212EDITURA CASA

Str. Stoian Militaru nr. 105, bl. 1, sc. A, et. 4, ap. 15, camera 1, 
sector 4, Bucureşti 
Tel.: 0726 349 303; 0726 407 349
E-mail: tudorbogdan.alexandru@gmail.com; 
un_cristian@yahoo.com  
http://www.cdpl.ro 

Persoană de contact: Tudor Bogdan Alexandru

Casa de pariuri literare a apărut în august 2010, câștigând 
premiul pentru Best New Entry Editorial la prima ediție a 
Galei Bun de Tipar (mai 2012).  
Sloganul editurii: „Literatura română scrie pe mine!” 
Editura organizează din iulie 2012 Festivalul lunar 
CDPL FEST, în Club A.

The House of Literary Bets was founded in August 2010 and has 
won the Best New Entry Editorial Award at the first edition of the 
Print Ready Gala (May 2012). 
Its motto: “Romanian literature is my game!”
The publishing house has been organizing, since July 2012, 
the monthly Festival CDPL FEST, in Club A.
 

Bulevardul Marconi 
7.70: 342CASA DE PARIURI LITERARE
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Str. G-ral Berthelot nr. 60 - 64, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 303 17 53 
Fax: 021 303 18 84 
E-mail: edituracasaradio@radioromania.ro  
http://www.edituracasaradio.ro 

Preşedinte Director General: Ovidiu Miculescu  
Director Centrul Cultural Media Radio România: Oltea Şerban-Pârâu 
Vânzări: Florentina Popescu 
Copyright: Gilda Rădulescu, Daria Ghiu 
PR/Comunicare: Gilda Rădulescu, Daria Ghiu

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 din 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.

Casa Radio Publishing House represents the well-known brand that 
designates Radio Romania turning to good account the most important 
collection of media assets in the Romanian speaking space.
Benefiting by the experience acquired by one of the biggest national 
cultural enterprises – Radio Romania, its editorial pole „Casa Radio” 
presents over 30 collections and series of books, CDs and books ac-
companied by CD, devoted to the most valuable and appreciated radio 
creations in the field of journalism, literature, theatre and music.
By providing a lasting support for all that is listened and then lost in 
ether, every Casa Radio product (book or CD) meets the legitimate 
needs of information, education and entertaining of various public 
categories.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 254EDITURA „CASA RADIO“ - RADIO ROMÂNIA

Bulevardul Eroilor nr. 6-8, cod 400129, 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
Tel./fax: 0264 431 920 
E-mail: editura@casacartii.ro  
http://www.casacartii.ro 

Director: Mircea Trifu 
Vânzări: Mircea Bâlc 
Copyright: Diana Pop 
PR/Comunicare: Teodora Cucuiet

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.

With over two decades of activity, accredited by the Minister of 
Education, Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House is the main editorial 
partner of educational, scientific research and cultural institutions in 
Cluj. The publishing house has gained a special place in contemporary 
writing thanks to the attention constantly and professionally paid to 
works of great amplitude. Our published authors are valuable 
personalities of Romanian cultural and scientific life. The editorial 
areas of interest have diversified year after year, adding to the 
scientific books (medicine, biology, technical sciences), fiction, 
philosophy, religious, historical and fine arts books.

Bulevardul Nobel 
0.00: 18CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ
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Str. Logofăt Tăutu nr. 67, 
clădirea CD Center, parter, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 021 337 37 37  
Fax: 021 337 37 57 
E-mail: office@cdpress.ro   
http://www.cdpress.ro  
facebook/ Editura CD PRESS 

Bulevardul Nobel 
0.00: 12EDITURA CD PRESS

Director: Costin Diaconescu 
Vânzări: Bogdan Dobrescu 
Copyright/PR/Comunicare: Simona Dobrescu

Cele mai bune manuale digitale şi reviste şcolare! De peste 20 de 
ani, prima alegere în domeniul proiectelor şi al produselor 
educaţionale româneşti de calitate pentru şcoală şi familie. 
Editor al celor mai citite reviste şcolare din România: PIPO® (3-7 
ani), DOXi® (7-11 ani), TERRA MAGAZIN® (12+ani). 
CITEŞTI. DESCOPERI. EVOLUEZI.

Best digital textbooks and school magazines. For more than 20 years, 
CD PRESS has been the first choice when it comes to quality Romanian 
educational projects and products for school and the entire family. 
Publisher of the most read Romanian educational school magazines: 
PIPO (3-7yo), DOXI (7-11yo), TERRA MAGAZIN (12+yo).
READ. DISCOVER. EVOLVE.

Bulevardul Dacia nr. 23, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 210 30 30; 0722 375 477 
Fax: 021 210 40 10 
E-mail: office@cartestraina.ro    
http://www.cartestraina.ro  

Director: Nicolette Tabără

Important furnizor de materiale didactice specializat pe predarea/
învăţarea limbilor moderne, partener al marilor edituri Cambridge 
University Press, Penguin, Cle International, Hachette, Didier, Klett, 
Hueber, Cornelsen, Sgel, Edelsa, Eli, Edilingua etc.  
Cunoscut în toată ţara de către cei interesaţi de cunoaşterea şi 
aprofundarea limbilor străine. 

Our company is an important provider of educational materials 
specialized in teaching/learning modern languages, we are a partner 
of important publishing houses such as Cambridge University Press, 
Penguin, Cle International, Hachette, Didier, Hueber, Klett, Cornelsen, 
Sgel, Edelsa, Eli, Edilingua etc. 
The House is well-known throughout the country among those 
interested in learning and improving their knowledge of foreign 
languages. 

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 12CENTRUL DE CARTE STRĂINĂ SITKA 
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Bulevardul Ion Mihalache nr. 124 – 126, sector 1, Bucureşti
Tel./fax: 021 224 26 34
E-mail: ctea_smg@yahoo.com   
http://www.defense.ro/edituractea 

Director: col. ing. Daniel Bucur

Prin cei 95 de ani de activitate, Centrul Tehnic -Editorial al Armatei 
este în prezent un promotor discret şi profesionist al excelenţei 
editoriale şi tipografice.  
Centrul Tehnic - Editorial al Armatei asigură sistemului militar 
necesarul de informaţii şi oferă culturii româneşti cărţi unicat prin 
tematică şi conţinut. 
Editura Centrul Tehnic - Editorial al Armatei este recunoscută de către 
CNCS/CNATDCU (Consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor 
şi certificatelor universitare), fiind încadrată în Panel 4 – Domeniul 
științe militare, informații și ordine publică. 

With 95 years of activity, CTEA (The Technical Editorial Centre of 
the Army) is, at present, a discrete and professional promoter of 
publishing and printing excellency. CTEA Publishing House is 
recognized by the CNCS/CNATDCU – Panel 4 – the field of military 
sciences, information and public order and provides the necessary 
information to the military system, while including into Romanian 
culture unique books, in theme and content. Our publishing house 
is recognized by CNCS/CNATDCU (the National Council for Titles, 
Diplomas and University Titles Attestation), being registered under 
Panel 4 – Military Sciences, Information and Public Order.

Bulevardul Marconi  
7.70: 304CENTRUL TEHNIC EDITORIAL AL ARMATEI

O.P. 1, Ghișeul 1, C.P. 38, 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
Tel.: 0736 516 108; 0721 209 519; 0371 135 349 
Fax:  0372 896 572 
E-mail: editura@cetateadescaun.ro 
http://www.cetateadescaun.ro

Director: Dan Iulian Mărgărit 
Vânzări: Claudiu Florin Stan  
Copyright: Dan Iulian Mărgărit 
PR/Comunicare: Dan Iulian Mărgărit

Editura Cetatea de Scaun a fost fondată în 2002 la Târgovişte. 
Colecţiile de bază sunt: Istorie și Arheologie. 
Promovăm valoarea, seriozitatea și probitatea științifică a 
autorilor români, tineri debutanţi sau consacraţi în domeniile 
lor de activitate.

Cetatea de Scaun Publishing House was established in 2002 in 
Târgovişte. Its main collections are History and Archaeology. 
We promote Romanian authors’ value, competence and scientific 
probity, whether they are young debutants or reputed names in their 
field of activity. 

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 228EDITURA CETATEA DE SCAUN
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Tel: 0741 096 944 
E-mail: marian.dinu@cewe.ro 
http://www.cewe-fotocarte.ro

Country Manager Romania: Marian Dinu

CEWE este cel mai mare procesator de fotografie din Europa. 
Categorii produse: 
·         CEWE FOTOCARTE 
·         CEWE Calendare 
·         CEWE Deco (canvase, acryl, aludibond) 
·         Produse cadou personalizate 
·         Fotografii şi postere 
Bucuraţi-vă de cele mai frumoase clipe printr-o CEWE FOTOCARTE 
realizată de dumneavoastră în câţiva paşi: selectaţi fotografiile; 
încărcaţi-le în software; aveţi propria CEWE FOTOCARTE cu cele mai 
dragi amintiri.

CEWE is the largest photofinisher in Europe 
Product categories: 
·         CEWE PHOTOBOOK 
·         CEWE Calendars 
·         CEWE Deco (Canvase, acrylic, aludibond) 
·         Personalized Gift Products 
·         Photos and Posters 
Enjoy the most beautiful moments in a CEWE PHOTOBOOK made by 
you in a few steps: select your photos; upload them in the software; 
enjoy your CEWE PHOTOBOOK with the greatest memories.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 253CEWE

Str. Sergent Nuţu Ion nr. 2, sector 5, Bucureşti
Tel.: 021 410 08 47
Fax: 021 410 08 48
E-mail: t.chiric@beck.ro 
http://www.beck.ro 

Director: Radu Dimitriu 
Vânzări: Theodor Chiric 
PR/Comunicare: Diana Ionescu

Editura C.H. Beck are ca obiect exclusiv de activitate editarea 
cărţilor şi revistelor cu tematică juridică şi economică. 
Începând din anul 2008, Editura oferă pentru practicieni o 
noutate în literatura de specialitate, şi anume prima bibliotecă 
juridico-economică exclusiv on-line, www.legalis.ro.

C.H. Beck Publishing House issues exclussively juridical and economic 
books and periodicals. Since 2008, it has been providing practictioners 
a new specialized instrument – the first juridical-economic online only 
library – www.legalis.ro.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 217EDITURA C. H. BECK 
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16 Gongti East Road, cod 100020, Beijing, China 
Tel.: +86-10-6506 6688 
E-mail: cnpeak@cnpiec.com.cn  
http://www.cnpeak.com 

China National Publications Import&Export (Group) Corporation 
(CNPIEC) este o importantă companie culturală de stat fondată 
în 1949. Fiind principala instituţie care derulează strategia de 
promovare internaţională a industriei de carte din China, 
CNPIEC a dezvoltat un sistem complex constând în activităţi de 
export, servicii de organizare de evenimente, editare şi distribuire 
în sistem outlet în străinătate; publicaţiile exportate care acoperă 
peste 300.000 de varietăţi editoriale, reprezintă circa 30% din piaţa 
de exporturi de profil a Chinei.

China National Publications Import&Export (Group) Corporation 
(CNPIEC) is a large state-owned culture enterprise founded in 1949. 
As the driving force of the state’s going-out stategy in Chinese 
publishing industry. 
CNPIEC has formed it working system consisting of export of 
publications,exhibition organizing service,overseas publishing and 
overseas outlets, with its exporting publications covering more than 
300,000 varieties, accounting for 30% of the export market share.

Bulevardul Nobel 
0.00: 3CHINA BOOKS

Str. Ion Călin nr. 18, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 0723 231 212 
E-mail: coloritoria@gmail.com 
http://www.coloritoria.ro 

Director: Ruxandra Adriana Popa 
Vânzări/PR/Comunicare: Ruxandra Adriana Popa

Coloritoria. Forme, culori, sentimente. Prăvălie de idei colorate. 
Realizăm obiecte decorative şi mărturii personalizate pentru 
evenimente, articole pentru birou şi biblioteci, decorăm sau 
redecorăm mobilier, organizăm ateliere creative pentru copii şi adulţi. 

Coloritoria. Shapes, colours, feelings. Colourful ideas shop.
We produce decorative items and personalized event favors, 
office and library articles, we decorate or redecorate furniture 
and organize creative workshops for children and adults.

Strada Ion Creangă 
3.20: 116COLORITORIA. FORME, CULORI, SENTIMENTE. PRĂVĂLIE DE IDEI COLORATE

Str. A. Cehov nr. 8, sector 1, cod 011998, Bucureşti  
Tel.: 021 231 13 33; 021 231 32 24   l   Fax: 021 230 76 36 
E-mail: cnr@cnr-unesco.ro  
http://www.cnr-unesco.ro

Misiunea Comisiei este aceea de a promova şi transpune în practică 
programele UNESCO relevante în România şi de a fructifica, în 
planul activităţii globale a UNESCO, valorile româneşti în domeniile 
educaţiei, ştiinţei, culturii, comunicării etc. 

The mission of the commission is to promote and apply the 
UNESCO programmes relevant for Romania, as well as to turn 
to good account Romanian values in the fields of education, 
culture, science and communication, in the UNESCO global 
activity plan.

Bulevardul Marconi 
7.70: 318COMISIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PENTRU UNESCO

Secretar General: Ani Matei 
Comunicare: Cristina Butescu

China National Publications Import&Export (Group) Corporation (CNPIEC)
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Str. Justiției nr. 7, Târgoviște, județul Dâmbovița  
Tel.: 0245 613 946 
Fax: 0245 612 877 
E-mail: contact@muzee-dambovitene.ro 
http://www.muzee-dambovitene.ro

Director: Dr. Ovidiu Cîrstina

Cu prilejul celei de-a XXII- a ediţii a Târgului Internaţional Gaudeamus - 
Carte de Învăţătură, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” 
Târgovişte organizează expoziţia „Şcoala de altădată”, ce ilustrează 
momente din istoria învăţământului românesc. Pe lângă o sală de clasă 
reconstituită după modelul uneia de secol al XIX- lea, vizitatorii vor pu-
tea admira în cadrul expoziţiei fotografii ale elevilor şi profesorilor de 
altădată, carnete de note, certificate de absolvire şi manuale şcolare 
din secolele al XIX -lea şi al XX -lea. 
 
Totodată, vă invităm să participaţi  la atelierul „Povestea scrierii” care 
va fi organizat în fiecare zi a târgului.

 
POVESTEA SCRIERII 
Care au fost primele forme de scriere? Drumul scrierii, începând 
de la scrierea pictografică, până la cea fonetică. 
Care au fost primele suporturi de scriere? Cum arată 
o tăbliţă de lut, un pergament, un papirus sau o hârtie 
manufacturată şi cum se obţineau ele? 
Cine erau scribii? Dar copiştii? 
Ce rol au avut aceştia în societate de-a lungul timpului? 

Vom răspunde la aceste întrebări în cadrul atelierului „Povestea 
scrierii”. Mai mult, veţi afla cât de grea era munca scribilor şi a 
copiştilor încercând şi voi să copiaţi texte vechi pe diferite 
suporturi (tăbliţe din lut, tăbliţe de lemn, hârtie) folosind cele 
mai vechi instrumente de scriere: beţigaşe din trestie, pene de 
gâscă sau tocuri cu peniţe. 

Coordonator: Anghelescu Luminiţa

On the occasion of the 22nd edition of GAUDEAMUS International 
Book and Education Fair, the “Curtea Domnească” National Museum 
Complex in Târgovişte organizes the exhibition “School in Older Times” 
illustrating several moments in the history of Romanian education. 
Visitors will have the chance to explore a 19th century classroom 
reconstruction, as well as old photographs of teachers and pupils, 
report cards, graduation certificates and school textbooks from the 
19th and the 20th centuries.

We would also like to extend an invitation to the 

“Story of Writing” 
workshops that will be organized daily, within the fair. 

What were the first forms of writing? 
The history of writing from pictures to phonetics.
What were the first writing supports? 
How did clay tablets, a pergament, a papyrus or handmade paper 
look like and how were they made?
Who were the scribes? What about copyists? 
What was their role in society over time?

We will answer all these questions during the “Story of Writing” 
workshops. Furthermore, you will get a chance to learn how difficult 
the work of scribes and copyists was by trying, first hand, to copy 
old texts on various supports (clay tablets, wooden tablets, paper), 
using the oldest writing instruments: cane sticks, goose quills, 
ancient pens.

Coordinator: Anghelescu Luminiţa

Bulevardul Marconi 
7.70: 373

COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL “CURTEA DOMNEASCĂ” 
TÂRGOVIŞTE - CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
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Strada Povernei nr. 6, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 0725 888 944; 021 310 07 18 
E-mail: difuzare@comunicare.ro 
http://www.editura.comunicare.ro 

Comunicare.ro este o editură universitară, parte a Şcolii Naţionale 
de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare 
şi Relaţii Publice. Portofoliul editorial propune opere 
fundamentale din domeniul ştiinţelor socioumane, o gamă largă 
de studii academice şi cursuri universitare, precum şi un program 
extins de traduceri ale unor lucrări de actualitate, ce răspunde nu 
numai interesului lumii academice, dar şi preocupărilor unui public 
larg. Domenii vizate: comunicare, mass-media, publicitate, relaţii 
publice, relaţii internaţionale, studii politice, marketing şi 
management.

Comunicare.ro is a university publishing house, part of the National 
School of Political and Administrative Studies – Communication 
and Public Relations Faculty. The editorial portfolio includes 
fundamental works in the field of socio-humanistic sciences, a wide 
range of academic studies and university courses, as well as an 
extensive programme of translations of recent works that meet the 
interest of both the academic world and that of the general public. 
Editorial fields: communication, media, advertising, public relations, 
international relations, political studies, marketing and management.

Bulevardul Studia 
7.70: 320EDITURA COMUNICARE.RO 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice 
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Director: Livia Szasz 
Vânzări: Ionuţ - Adrian Amortoaie  
Copyright: Livia Szasz 
PR/Comunicare: Ionuţ - Adrian Amortoaie

Bulevardul Lacul Tei nr. 122 – 124, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 242 12 08 (int. 300) 
Fax: 021 242 02 72 
E-mail: contact@conspress.ro  
http://utcb.ro/utcb/editura.html 

Scopul principal al înfiinţării Editurii Conspress îl constituie 
susţinerea procesului de învăţământ, a cercetării ştiinţifice şi a 
creaţiei cultural – artistice prin editarea de publicaţii care 
promovează valorile fundamentale ale cunoaşterii.  
Venim, de asemenea, în întâmpinarea celor care vor să-şi 
perfecţioneze educaţia şi pregătirea profesională în domeniul 
ingineriei. 

The main goal of Conspress Publishing House is supporting the 
educational process, scientific research and artistic-cultural creation, 
by editing publications that promote fundamental knowledge values.
We also try to accommodate those looking to perfect their education 
and professional training in the field of engineering.

Bulevardul Studia 
7.70: 337EDITURA CONSPRESS – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

Director: ing. şef Elena Mirela Stoicescu 
Vânzări: Carmen Albu 
PR/Comunicare: Alina Ciobanu



Corint Publishing Group gathers together, under one name, Corint, Corint 
Books, Corint Junior and Corint Educational publishing houses. For more 
than 20 years, Corint Publishing Group presents its readers a generous 
offer: school textbooks and auxiliaries, dictionaries, atlases and treaties, 
medicine, history, geography, geopolitics, IT, books for children and young 
people. Literature also has an important place in this editorial group, 
through collections of classical and contemporary foreign literature and 
representative Romanian writers. Corint Educational issues every year, 
for almost two decades, over 100 textbooks for pre-university education, 
approved by the Ministry of Education, standing out as the most important 
publisher on this particular segment of the Romanian book market. Corint 
Junior, one of the most important Romanian publishing houses specialized 
in children’s literature, issues fantasy and fiction books, selected from the 
international bestsellers lists, works of contemporary writers, as well as 
classical and world literature, atlases and encyclopaedias, illustrated books 
for all ages. 
Corint Publishing Group is a major landmark of Romanian book industry, a 
constant symbol of excellence and innovation, preferred 
by millions of readers of all ages.
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Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 34 – 36, sector 5, Bucureşti 
Tel.: 021 410 23 84   l     Fax: 021 410 23 84 
E-mail: editura.unibuc@gmail.com 
http://www.editura-unibuc.ro; http://www.editura.uaic.ro; 
http://www.editura.ubbcluj.ro; http://www.editura.uvt.ro 

Director: rector prof. univ. dr. Mircea Dumitru 
PR/Comunicare: Raluca Grigoriu

Editura Universităţii din Bucureşti, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi, Presa Universitară Clujeană, Editura Universităţii de Vest 
din Timişoara: cărţi ştiinţifice cu o largă arie tematică şi deosebit 
impact cultural, reflectând structura academică şi prestigiul 
internaţional al universităţilor respective.  

The publishing house of the Bucharest University, the publishing 
house of the “Al. I. Cuza” University in  Iaşi, Cluj University Press and 
the publishing house of the Western University in Timişoara: scientific 
books in various fields with a strong cultural impact, reflecting the 
academic structure and international prestige of the universities.

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 23CONSORŢIUL UNIVERSITARIA

Str. Mihai Eminescu nr. 54 A, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 319 48 20; 021 319 47 97; 021 319 88 22  
Fax: 021 319 88 66; 021 310 15 30 
E-mail: office@edituracorint.ro; 
vanzari@edituracorint.ro  
http://www.edituracorint.ro; http://www.grupulcorint.ro  

Director: 
Luiza Penescu, Cristian Greşanu, Daniel Penescu 
Vânzări: Roxana Liritis 
Copyright: Ioana Mogoşanu 
PR/Comunicare: Roxana Petrescu

Strada Nicolae Iorga
0.00: 45GRUPUL EDITORIAL CORINT

GRUPUL EDITORIAL CORINT reuneşte sub o singură siglă editurile Corint, 
Corint Books, Corint Junior şi Corint Educaţional. De peste 20 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 EDUCAŢIONAL 
publică în fiecare an, de aproape două decenii, peste 100 de manuale pentru 
învăţământul preuniversitar, avizate de MECS, 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.



Str. Cpt. Av. Mircea Petre nr. 21, Bucureşti 
Tel.: 021 317 91 42; 021 317 91 44 
Fax: 021 317 91 43 
E-mail: alexandru.arion@publicatiileflacara.ro

Bulevardul Unirii nr. 68, ap. 26, Bucureşti 
Tel.: 0722 702 975 
E-mail: office@cruxed.ro  
http://www.cruxed.ro 

Director: Alexandru Arion
Vânzări: Gabriel Bumb
Copyright: Alexandru Arion
PR/Comunicare: Raluca Ștefan

Director: Andreea Sterea 
Vânzări: Şerban Andrei Mazilu 
Copyright/PR/Comunicare: Andreea Sterea

CRIME SCENE PRESS este singura editură din țară cu un program 
dedicat în exclusivitate literaturii mystery&thriller.
ALIAS PUBLISHING și PUBLICAȚIILE FLACĂRA, prin cele peste 70 
de titluri lunare, trimestriale sau bianuale editate, sunt două 
nume de referință pe piața publicistică din România.

 
Înfiinţată în anul 2015, editura Crux Publishing este prezentă pe 
piaţa de carte din România cu un important portofoliu de titluri 
româneşti şi străine. Orientată spre publicarea de autori români din 
sfera SF/F şi ficţiunii transgresive, editura a tipărit titluri de valoare 
semnate de scriitori români premiaţi naţional şi internaţional. 

CRIME SCENE PRESS is the only Romanian publishing house devoted 
exclusively to mystery&thriller literature.
ALIAS PUBLISHING and FLACĂRA PUBLICATIONS are two reference 
names on the Romanian editorial market, thanks to the more than 
70 titles issued every month, trimester or twice a year. 

Founded in 2015, Crux Publishing House holds an important portfolio 
of Romanian and foreign titles. Focused on Romanian SF/F and
 transgressive fiction writers, the house has edited valuable titles 
authored by Romanian writers,  winners of national and 
international awards.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 209

Strada Ion Creangă 
3.20: 108

CRIME SCENE PRESS

CRUX PUBLISHING

Str. Aurel Vlaicu nr. 35B, sector 2, cod 020091, Bucureşti 
Tel.: 021 222 57 26; 021 222 47 65 
Fax: 021 223 16 88 
E-mail: distributie@curteaveche.ro 
http://www.curteaveche.ro 

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. 

Curtea Veche is a private entirely Romanian publishing house, whose 
fiction and non-fiction published titles cover a wide range of editorial 
fields, grouped in almost 60 collections. Constantly one of the top 5 
Romanian publishing houses, Curtea Veche issues annually between 
150 and 250 titles.

Strada Catinca Ralea 
0.00: 43CURTEA VECHE PUBLISHING

Director: Grigore Arsene 
Vânzări: Daniel Văduva 
Copyright: Ştefania Nalbant 
PR/Comunicare: Miruna Meiroşu
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Str. Radu Cristian nr. 6, sector 2, București 
Tel: 0728 228 025 
E-mail: contact@delicateseflorescu.ro 
http://www.delicateseflorescu.ro

Bulevardul Petrochimiştilor, bl. B3, 
sc. C, ap. 5, Piteşti, judeţul Argeş 
Tel.: 0248 253 370 
Fax: 0248 255 555 
E-mail: info@edituradiana.ro; 
office@edituradiana.ro  
http://www.edituradiana.ro 

Magazin gourmet de cafea 100% arabica proaspăt prăjită, în tradiție 
armenească din 1530, dulciuri, seminţe proaspăt prăjite, băuturi fine 
(brandy Ararat, vinuri Casa Isărescu ş.a.), ulei de măsline extra-virgin, 
foie gras Franţa şi alte delicatese, ceaiuri, produse organice, fructe 
confiate, cărți şi CD-uri muzicale.

Editura Diana vă propune o gamă variată de cărţi educaţionale 
şi materiale didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar, 
realizate la standarde europene, în conformitate cu programele 
şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, 
având ca finalitate accesul fiecărui copil la o educaţie de calitate; 
pentru că educaţia deschide drumuri în viaţă. 

Gourmet shop of 100% Arabic freshly meets, freshly roasted coffee, 
following the Armenian tradition since 1530, alcoholic beverages 
(Ararat brandy, Isărescu House wines and others), extra-virgin olive 
oil, foie gras from France and other delicacies, tea, books, organic 
products, dried fruits, books and music CDs.

Diana Publishing House offers a wide range of educational books 
and didactic materials for preschool and primary education, at 
European standards, according to school curricula approved by the 
Ministry of Education and Scientific Research, with the final goal 
of providing every child access to quality education; because 
education is a road-opener. 

Bulevardul Marconi 
7.70: 371

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 22

DELICATESE FLORESCU

EDITURA DIANA

Director: Ovidiu Codreanu 
Vânzări: Ovidiu Codreanu 
PR/Comunicare: Ana-Valentina Dobrin

Director: Diana Neacşu
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Şoseaua Berceni nr 56, sector 4, Bucureşti 
Tel./fax: 021 410 88 14; 021 410 88 10 
E-mail: office@edituradph.ro  
http://www.edituradph.ro 

Director: Alina Cojocaru  
PR/Comunicare: Laura Pavaloaia 

Editura Didactica Publishing House editează publicații de 
excepție pe segmentul educațional din România. 
Titlurile puse la dispoziția părinţilor, cadrelor didactice și copiilor 
din ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal se remarcă printr-o 
abordare modernă a conţinutului ştiintific şi o grafică de calitate. 
Didactica Publishing House și-a extins activitatea prin editarea unor 
cărţi  de la edituri internaţionale de prestigiu. 
Oferta editurii se adresează copiilor cu vârste între 1 şi 12 ani, 
precum şi adolescenţilor, părinţilor şi cadrelor didactice.

Didactica Publishing House edits exceptional publications in the 
educational field in Romania. 
The titles offered to parents, teachers and children alike, for pre-, 
primary, secondary and high school levels, stand out thanks to the 
modern approach of the scientific content and the graphic print quality.
Didactica Publishing House has expanded its portfolio with books from 
prestigious international publishing houses. Our offer targets children 
aged between 1 and 12, as well as teenagers, parents and teachers.

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 36DIDACTICA PUBLISHING HOUSE

Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 315 73 98 
E-mail: diana.tanasie@edituradp.ro  
http://www.edituradp.ro  

Director: Dane Karoly Andras
Vânzări: Diana Pascu

Fondată în 1951, editează și comercializează manuale pentru 
învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, universitar, 
lucrări auxiliare, tratate, lucrări metodice și didactice, pedagogie, 
medicină, materiale didactice (hărți, atlase, planșe), beletristică, 
dicționare, alte lucrări de interes general. 

Founded in 1951, it edits and distributes textbooks for pre-, primary, 
secondary, high school, for higher education, auxiliaries, treaties, 
method and didactic works, pedagogy, medicine, didactic materials 
(maps, atlases, boards), literature, dictionaries, other works of 
general interest.

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 8EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ R.A.
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Str. Cuza Vodă nr. 51, Iaşi, judeţul Iaşi 
Tel.: 0232 216 693 
Fax: 0232 216 694 
E-mail: edituradoxologia@gmail.com 
http://www.editura.doxologia.ro 

Director: Cătălin Jeckel 
Vânzări: Nicu Grumăzescu 
Copyright: Magdalena Melinte 
PR/Comunicare: Ioana Stoian

Editura Doxologia a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, printr-un 
proiect editorial îmbunătăţit 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 care se poate 
constata prin simpla analiză a titlurilor şi colecţiilor publicate. 

Doxologia Publishing House of the Moldova and Bucovina Mitropoly, 
has made itself known on the media market through a constantly 
improving editorial project, by being open to the problems of the 
contemporary society, to a constructive dialogue with the very inner 
essence of the human being, with the cultural and social 
environments – things that can be noticed after a mere analysis 
of the published collections and titles.

EDITURA DOXOLOGIA A MITROPOLIEI MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 234
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E

Str. Horea nr. 60, ap. 4, Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
Tel: 0745 828 755, 0364 730 441 
E-mail: office@edituraecou.ro; edituraecou@yahoo.com  
http://www.edituraecou.ro  

Director: Nadia Laura Baciu 
Vânzări: Daniel Călin Baciu

Editura Ecou Transilvan a reuşit să aducă sub lumina tiparului peste 
350 de titluri din varii domenii, doar în trei ani și jumătate, dând 
dovadă de un management activ şi un marketing interactiv. 
Ne-am impus şi am crescut datorită produselor editoriale ale 
autorilor noştri, dar şi prin profesionalismul, performanţa 
profesională şi încrederea de care am dat dovadă. 
Adiacent activităţilor editoriale, participăm la târguri și expoziții, 
organizăm evenimente şi lansări de carte în toată ţara, deoarece 
dorim să promovăm cultura scrisă atât în ţară, cât şi în străinătate, 
acordând o mare atenţie autorilor români de pretutindeni.

Ecou Transilvan has managed to issue over 350 titles in various 
fields, in only 3 and a half years, thanks to its active management 
and interactive marketing. We owe the place we have gained and 
our evolution to the editorial products of our published authors, as 
well as to the professionalism, professional performance and the 
confidence that we have shown.
In addition to our editorial activities, we attend fairs and exhibitions, 
organize events and book launchings all over the country, in an attempt 
to promote written culture inside and outside the country, with an 
emphasis on Romanian writers worldwide.

Bulevardul Marconi 
7.70: 345EDITURA ECOU TRANSILVAN

Str. Biserica Amzei nr. 27, sector 1, Bucureşti  
Tel.: 021 311 05 56 
Fax: 021 311 05 57 
E-mail: educationalcentre@oxford.ro   
http://www.educational-centre.ro 

Director: Geta Purdea

EDUCATIONAL CENTRE - the experts on English language 
teaching materials 
Educational Centre este reprezentant exclusiv Richmond, 
Garnet Education, McGraw-Hill, BrookmeadELT şi distribuitor 
Oxford, Penguin, Ladybird, GlobalELT, Scholastic, Hueber, Klett, 
ELI, Alma, Edilingua. 
Educational Centre este national manager pentru 
TRINITY College Examinations. 
La noi puteţi comanda cărţi de interes academic de la: 
Taylor&Francis, Routlege, Pearson, Macmillan, Elsevier, 
Lippincot Williams&Wilkins, McGraw-Hill, Springer etc.

EDUCATIONAL CENTRE – the experts on English language 
teaching materials 
Educational Centre is the exclusive representative of Richmond, 
Garnet Education, McGraw-Hill, BrookmeadELT and distributor 
Oxford, Penguin, Ladybird, GlobalELT, Scholastic, Hueber, Klett, 
ELI, Alma and Edilingua. 
Educational Centre is the national manager for TRINITY College 
Examinations.
We take orders for academic works published by 
Taylor&Francis, Routledge, Pearson, Macmillan, Elsevier, 
Lippincot Williams&Wilkins, McGraw-Hill, Springer and others.

Bulevardul Nobel 
0.00: 4EDUCATIONAL CENTRE



E.I.R.C. Europe in an international translation and publications centre, 
based in Athens, Greece. 
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Str. Mihail Kogălniceanu nr. 29, Galaţi, județul Galaţi
Tel./fax: 0236 326 730
E-mail: editura@egumenita.ro  
http://www.egumenita.ro  

Director: Lucreţia Voicu
Vânzări: Alina Stanciu
Copyright: Lucreţia Voicu

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

Egumeniţa Publishing House has aimed since the very beginning to 
foster the Christian Orthodox religion and to support the Christian 
mission in a world spoiled by secularism. The volumes published 
by the Egumeniţa Publishing House cover a wide and diverse array 
that pertain to religious life.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 216EDITURA EGUMENIŢA

Calea Vitan nr. 242, sector 3, Bucureşti 
Tel./fax: 021 348 14 74 
E-mail: contact@edituraeikon.ro   
http://www.edituraeikon.ro  

Kallirrois 130, Atena, 11741, Grecia 
Tel.: 0030 697 06 88 235 
E-mail: eirc_europe1@yahoo.com 

Editura Eikon a fost înființată în anul 2003, la Cluj-Napoca. Având un 
profil enciclopedic, editura s-a impus pe piaţa de carte românească, 
editând până azi titluri din diverse domenii. 
Editura Eikon este acreditată CNCSIS, distribuie cărțile editate în toată 
țara, organizează lansări și evenimente culturale şi participă la toate 
târgurile şi saloanele naţionale de carte.  

E.I.R.C. Europe este un centru internaţional de traducere şi publicaţii, 
cu sediul în Atena, Grecia. 

Eikon was established in 2003 in Cluj-Napoca. With an encyclopedic 
profile, our publishing house has gained an important place on the 
Romanian book market, having issued, so far, titles in various fields. 
Eikon is CNCSIS accredited, distributes books throughout the country, 
organizes book launches and cultural events, attends the national 
book fairs and salons. 

Bulevardul Nobel 
0.00: 18

Bulevardul Marconi 
7.70: 369

EDITURA EIKON

E.I.R.C. EUROPE

Director: Valentin Ajder 
Vânzări: Maria Tutunaru

Director: Ahmed Ahmed
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Splaiul Unirii nr. 313, 
cod 030138, sector 3, Bucureşti
Tel.: 021 589 34 82; 0749 070 395
Fax: 021 589 34 77
E-mail: editura.electra@icpe.ro
http://www.editura-electra.ro  

Fondată în 1992, acreditată de CNCSIS din 2001.  
Activităţi convenabile şi profesioniste: editare, tipărire şi difuzare 
de cărţi, broşuri, manuale, proceeding-uri, studii. 
Domenii: inginerie, economie, medicină, arte vizuale, lingvistică, 
literatură, spiritualitate, cărţi pentru copii etc. 
Periodice: „Electrotehnică, Electronică, Automatică - EEA” 
(cotată B+ şi 8 BDI, www.eea-jurnal.ro) şi „Lucrările ICPE”.

Founded in 1992, accredited by CNCSIS in 2001.  
Accessible and professional services: editing, printing and 
distribution of books, leaflets, textbooks, proceedings, studies. 
Publishing fields: engineering, economics, medicine, visual arts, 
linguistics, literature, spirituality, books for children and others. 
Periodical publications: EEA – Electro-technics, Electronics, 
Automatics (ranked B+ and 8 BDI , www.eea-jurnal.ro) and 
“ICPE Works”.

Bulevardul Marconi 
7.70: 384EDITURA ELECTRA

Director: Elena Popa
Vânzări/Copyright/PR/Comunicare: Elena Popa

Str. Vasile Lascăr nr. 5 – 7, et. 6, 
birou 612 – 613, sector 2, Bucureşti 
Tel./fax: 021 312 82 12 
Tel: 0764 975 512 
E-mail: info@epublishers.info  
http://www.epublishers.info 

ePublishers publică toate cărţile sale în format tipărit – ediţia 
pentru România şi ediţia internaţională - şi electronic. 
Publicăm romane, versuri, teatru, critică literară, dar şi 
lucrări filosofice şi didactice. 
Prin programul nostru eLiteratura promovăm operele scriitorilor 
români consacraţi. Difuzăm cărţile noastre şi ale altor edituri în 
întreaga lume. 

ePublishers issues all its books in print – Romanian and International 
editions – as well as in electronic format. 
We publish novels, poetry, theatre, literary criticism, as well as 
didactic and philosophical works. Our programme eLiteratura aims 
at promoting the works of Romanian well-known writers. 
We distribute our own books, as well as books publised by other 
houses, all around the world.

Bulevardul Marconi 
7.70: 309ePUBLISHERS

Director: Vasile Poenaru 
Vânzări/Copyright/PR/Comunicare: Vasile Poenaru
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Str. Drumul Gării Baloteşti nr. 20, 
Otopeni, judeţul Ilfov 
Tel.: 021 242 50 82 
Fax: 021 242 50 83 
E-mail: office@eurodidactica.ro  
http://www.eurodidactica.ro 

Director: Eugen Ursu 
Vânzări: Irina Amarandei 
PR/Comunicare: Cristiana Julea

EURODIDACTICA  -  lider pe piața românească a materialelor didactice 
auxiliare, a echipamentelor audio-video și mobilierului școlar.   
Portofoliul companiei cuprinde o gamă complexă de produse 
educaţionale pentru toate disciplinele de studiu ale ciclului primar, 
gimnazial, liceal, cum ar fi materiale cartografice (planșe, hărți istorice 
și geografice - plane și în relief), machete şi modele tridimensionale 
la botanică/biologie/anatomie, truse și echipamente de laborator la 
fizică/chimie etc.  
Oferta de mobilier școlar (bănci, scaune, table magnetice, table in-
teractive etc) și echipamente audio-vizuale cuprinde soluții moderne 
de amenajare și dotare a spațiului de studiu, transformându-l într-un 
cadru interactiv și prietenos. 
EURODIDACTICA  - UN PAS CĂTRE SISTEMUL EDUCAȚIONAL EUROPEAN 

EURODIDACTICA – leader on the Romanian market of auxiliary 
didactic materials, school audio-video equipment and furniture.
Our company portfolio includes a wide range of educational products 
for all study disciplines in primary, secondary and high school, such 
as cartographic materials (drawings, history and geography maps – 
flat and 3D), tridimensional models for botany/biology/anatomy, 
sets and equipments for physics and chemistry.
Our offer for school furniture (desks, chairs, magnetic and interactive 
boards) and audio-video equipment includes modern solutions for 
turning the space for studying into an interactive and friendly working 
environment.
EURODIDACTICA – A STEP TOWARDS THE EUROPEAN EDUCATIONAL 
SYSTEM

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 237EURODIDACTICA

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, 
corp I, et. 1, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 021 569 90 11 
Fax: 021 569 90 12 
E-mail: office@ercpress.ro  
http://www.ercpress.ro 

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 
si multe, multe altele aşa cum te-a obişnuit Erc Press! 
Editura Erc Press - o editură pentru toate vârstele! 
... pentru copilul tău şi pentru tine!

Erc Press.ro is the place to find whatever you are looking for, weather 
it is alphabet or textbooks, educational games, didactical cardboards, 
famous collections of PC games, CDs and DVDs with well-known 
cartoons, colouring storybooks, foreign languages courses, 
magazines, audio CDs stories and many others, just like Erc Press 
has gotten you used to!  
Erc Press - a Publishing House for all ages! 
... For your child, as well as for yourself!

Strada Ion Creangă 
3.20: 117MEDIA ERC PRESS

Persoană de contact: Simona Mogoşeanu
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Str. Stan Tabără nr. 46, sector 5, București 
Tel.: 0736 541 421 
E-mail: edituraevdokimos@gmail.com 
http://www.evdokimos.ro 

Înființată în anul 2015 la București, Editura Evdokimos își propune să 
promoveze în rândul cititorilor săi valorile românești și să transmită 
generațiilor de astăzi mărturii despre memoria anticomunistă, sfinții 
închisorilor și eroii neamului.

Founded in 2015 in Bucharest, Evdokimos Publishing House aims at 
promoting Romanian values among its readers and to transmit to 
present generations the testimonies of anti-communist memory, 
prison saints and national heroes.

Bulevardul Marconi 
7.70: 381EDITURA EVDOKIMOS

Director: Mircea Bărzoi 
Vânzări: Mircea Bărzoi 
PR/Comunicare: Ciprian Voicilă

Tel./fax: 0755 335 237/0318 178 309 
E-mail: office@expobooktitle.ro  
http://www.expobooktitle.ro 

Director: Mugur Cornilă

Expo Book Title este un concept al Editurii Virtuale şi reprezintă 
o modalitate low-cost pentru autorii independenţi și editurile 
Indie de a-şi expune operele - atât cele tipărite (la Editura Virtuală, 
independent sau prin alte edituri), cât şi cele digitale (prin produsul 
DigiBookTM), la evenimente de primă mărime din domeniul 
industriei de carte.

Expo Book Title is a concept of the Virtual Publishing House and 
represents a low-cost option for independent writers and Indie 
publishing houses to getting their works known – in print (by Virtual 
Publishing House, independently or by other publishers), as well as 
digitally (through the DigiBookTM), at highly representative events 
of the book industry.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 249EXPO BOOK TITLE - EDITURA VIRTUALĂ
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Creative Arts & Events 
Str. Olari nr. 23, sector 2, Bucureşti 
Tel./fax: 0722 233 114 
E-mail: office@media-events.ro 
http://www.tea-coffee.ro 

TEA&COFFEE Festival, aflat la cea de-a şaptea ediţie, promovează 
consumul de ceai şi cafea, îmbinând ritualurile servirii lor cu arta 
decorativă şi vizuală. Pe parcursul celor şapte zile, festivalul aduce în 
prim plan momente culturale şi gastronomice din ţările cu tradiţie 
în cultivarea şi producţia de ceai şi cafea, precum şi în prepararea şi 
prezentarea unor băuturi pe baza acestora.  
In ultimele cinci zile ale Tea&Coffee Festival (18- 22 noiembrie), la 
Romexpo, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de 
Învăţătură, va  avea loc Expoziţia de Ceai, Cafea, Delicatese şi 
Accesorii.  
La standurile expoziţiei, vizitatorii vor putea găsi diverse sortimente 
şi soiuri, produse şi accesorii folosite la prepararea şi servirea ceaiului 
şi cafelei. 
Tea& Coffee Festival şi expoziţia se adresează atât amatorilor de 
ceai şi cafea, cât şi profesioniştilor care activează, în calitate fie de 
producători, fie de importatori, în industria de resort.  
Pe parcursul expoziţiei de la Romexpo, vizitatorii se pot delecta cu 
delicatese din India, Japonia, Turcia, Siria şi pot învăţa arta preparării 
cafelei sau ceaiului. Specialiştii barista vor prezenta publicului 
cele mai ingenioase desene în cafea. 

TEA&COFFEE Festival, the 7th edition, promotes coffee and tea 
consumption, by combining the rituals of their serving with visual 
and decorative arts. During its seven days, the festival brings in the 
spot light cultural and gastronomic moments from countries with 
a long tradition in cultivating and producing tea and coffee, as well 
as in preparing and presenting various beverages based on these 
products.
During the final five days of the  Tea&Coffee Festival (November 
18 – 22), the Tea, Coffee, Delicacies and Accessories Exhibition will 
be organized at Romexpo, within GAUDEAMUS International Book 
and Education Fair. Visitors will find at the exhibitors stands a large 
assortment of tea & coffee, products and accessories used in 
preparing these beverages.
Tea& Coffee Festival and its exhibition are targeted at both 
tea&coffee lovers, and professionals of the industry, whether 
they are producers or importers.
During the Romexpo exhibition, visitors will be delighted to find 
delicacies from India, Japan, Turkey, Syria and can be initiated in 
the art of coffee and tea making. The barista specialists will 
present to the public the most ingenious coffee drawings.

Bulevardul Marconi 
7.70: 300EXPOZIŢIA DE CEAI, CAFEA, DELICATESE ŞI ACCESORI

Director: Dinu Alexandra
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Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 14, ap. 1, parter, cod 010661, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 310 88 89/91    l     Fax: 021 310 88 81
E-mail: fedu@fedu.ro 
http://www.cartiengleza.ro 

Director: Daniela Văduva

Centrul de carte Fischer International promovează și distribuie 
cărƫi pentru învățarea şi predarea limbii engleze pentru toate vârstele 
și specializările profesionale. Centrul este importator autorizat sau 
reprezentanƫă oficială a editurilor top din branşă: National 
Geographic Learning, Cambridge University Press, Oxford University 
Press, Collins ELT, Penguin, Wordsworth ş.a.

Fischer International Book Centre promotes and distributes English 
language learning and teaching books, for all ages and professions. 
The centre is an authorised importer or official representative for 
some of the top publishing houses in the field:  National Geographic 
Learning, Cambridge University Press, Oxford University Press, 
Collins ELT, Penguin, Wordsworth and others.

FISCHER INTERNATIONAL Bulevardul Eugen Preda
0.00: 35

Str. Vârful Înalt nr. 11A, sector 1, Bucureşti
Tel./fax: 021 668 78 00
E-mail: flamingogd@yahoo.com 

Director: Dumitru Gavrilă

Editează carte pentru copii: enciclopediile Marshall Editions, bibliografie 
şcolară, colecţiile „Mica enciclopedie pentru copii”, „Să recunoaştem 
animale”, „Poveşti ilustrate”, cărţi cartonate, cărţi de colorat etc.

It publishes children’s books: Marhsall Editions encyclopaedias, school 
books, the collections “Mica enciclopedie pentru copii” (Little 
Illustrated Encyclopaedia for Children), “Să recunoaştem animale” 
(Let’s Know the Animals), “Poveşti ilustrate” (Illustrated Fairy Tales), 
hardcover books, colouring books and others.

EDITURA FLAMINGO GD  Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 211

Str. Teascului nr. 53A, sector 4, București 
Tel./fax: 0726 997 726; 0726 275 499 
E-mail: floarealba.decolt@yahoo.ro  
http://www.floarealbadecolt.ro 

Editura  Floare Albă de Colţ  a răsărit pe stânca lumii româneşti 
în anul 2013. Misiunea editurii este de a promova creaţii de înălţime 
sufletească, potrivite spiritului românesc. Definiţia editorială: carte 
pentru toate categoriile sociale. Cărțile publicate până în prezent 
vorbesc despre Părintele Arsenie Boca (1910-1989), Părintele Dumitru 
Stăniloae (1903-1993) și academicianul Nichifor Crainic (1889-1972).

Floare Albă de Colţ Publishing House has made its appearence on 
the Romanian world rock in 2013.Its mission is to promote enlightening 
creations, suitable for the Romanian spirit. Editorial definition: books 
for all social categories. The books published so far talk about father 
Arsenie Boca (1910 – 1989), father Dumitru Stăniloae (1903 – 1993) 
and academician Nichifor Crainic (1889 – 1972).

Bulevardul Marconi 
7.70: 343EDITURA FLOARE ALBĂ DE COLȚ

Director: Florin Duţu 
Vânzări: Sica Duţu 
PR/Comunicare: Florin Duţu
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Str. Hagi Ghiţă nr. 58, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 665 62 23; 0724 212 693 
Fax: 021 665 62 23 
E-mail: camelia.soceanu@editura-foryou.ro   
http://www.editura-foryou.ro  

Ne străduim să edităm cărți apărute în ultimii zece ani, 
deorece în această perioadă s-au petrecut modificări profunde 
și semnificative în mentalitatea și gândirea oamenilor din lumea 
întreagă, în sensul unei tendințe tot mai puternice de a se 
îndrepta către Lumină și Iubire – aspecte esenţiale care vor 
caracteriza mileniul III.  

It is our intention to issue books published in the last 10 years, 
because in this period took place important and significant changes 
in the mentality and thinking of people in the entire world, which is 
more and more oriented towards getting closer to Light and Love – 
essential traits that will define the 3rd millenium.

Bulevardul Nobel 
0.00: 7EDITURA FOR YOU

Vânzări: Camelia Soceanu 
Copyright: Carmen Terţiu 
PR/Comunicare: Andrei Ştefan 

Şoseaua Mihai Bravu nr. 57-65, bl. C 19, sc. B, et. 1, ap. 56, 
sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 642 35 88; 0727 87 67 31 
E-mail: marinailiescu@yahoo.com

Str. Barbu St. Delavrancea  nr. 33, sector 1, Bucureşti 
E-mail: info@golescu.ro  
Tel.: 0721 246 931 

Editare carte în limbi străine: franceză, engleză, spaniolă. 
Profil ştiinţific: lucrări de istorie, dicţionare, artă, memorialistică, 
religie, muzeografie, muzicologie, etnografie, artă militară. 
Realizare de medalii comemorative şi aniversare. 
Premii şi diplome acordate elevilor merituoşi. 
Prezentarea unor subiecte patriotice şi istorice în diferite şcoli.

Book editing in foreign languages: French, English, Spanish
Scientific profile: history works, dictionaries, art, memoirs, religion, 
museography, musicology, ethnography,  military art.
Production of commemorative and anniversary medals.
Awards and diplomas for meritorious pupils.
Presentation of patriotic and historical subjects in various schools.

Bulevardul Marconi 
7.70: 332

Strada Bibliotecii 
3.20: 102

FUNDAŢIA CULTURALĂ GHEORGHE MARIN SPETEANU

FUNDAŢIA GOLESCU

Preşedinte: Viorel Speteanu

Preşedinte: Manuela Golescu
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Str. Fabricii nr. 46, sector 6, Bucureşti
Tel./fax: 021 444 20 91
E-mail: editurafrm@spiruharet.ro 
http://www.edituraromaniademaine.ro 

Str. Negru Vodă nr. 30, Piteşti, judeţul Argeş 
Tel.: 0761 518 166 
E-mail: contact@fundatiasfintiiinchisorilor.ro  
http://fundatiasfintiiinchisorilor.ro 

Înfiinţată în anul 1992, Editura Fundaţiei „România de Mâine” 
este clasificată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin 
Consiliul Naţional de Cercetare Ştiinţifică, categoria C şi acoperă 
prin activitatea sa editorială o largă diversitate de domenii: drept, 
ştiinţe economice, sociologie, filologie, psihologie, educaţie fizică 
şi sport, medicină veterinară etc. 
Editura Fundaţiei „România de Mâine” a iniţiat publicarea unor 
colecţii care acoperă domenii reprezentative ale vieţii ştiinţifice şi 
culturale contemporane: Probleme economice fundamentale, 
Studii şi cursuri de filosofie, Multilingvism şi culturi în dialog, 
Paradigme ale cunoaşterii umane. 

Fundaţia Sfinţii Închisorilor a conceput proiectul Memorialistica 
de detenţie pentru a edita, reedita, publica volume de memorii 
ale supravieţuitorilor închisorilor comuniste, în încercarea de a 
aduce în atenţia publicului o parte importantă a istoriei recente 
a României, realităţile metodelor de represiune ale regimului 
comunist şi consecinţele actuale ale necunoaşterii trecutului.  

Founded in 1992, the publishing house of the “România de Mâine” 
Foundation is classified by the Ministry of Education and Scientific 
Research, through the National Council of Scientific Research, 
C category, and issues books in the following fields: law, economic 
sciences, sociology, philology, psychology, physical education and 
sports, veterinary medicine. 
The publishing house of the “România de Mâine” Foundation has 
initiated the publication of several collections in fields that are 
representative for the contemporary scientific and cultural life: 
Fundamental Economic Problems, Philosophy Studies and Courses, 
Multilinguism and Cultures in Dialogue, Paradigms of Human 
Knowledge.

The Prison Saints Foundation has initiated the project Detention 
Memoirs in order to edit, re-edit and publish the memoirs volumes 
authored by survivors of the communist prisons, as an attempt to 
bring into the public attention an important part of the recent 
Romanian history, the reality of the repression methods inforced 
by the communist regime and the present consequences of having 
no knowledge about the past. 

Strada Bibliotecii 
3.20: 106

Bulevardul Marconi 
7.70: 308

EDITURA FUNDAŢIEI „ROMÂNIA DE MÂINE”

FUNDAŢIA SFINŢII ÎNCHISORILOR

Director: Constantin Florea 
Vânzări: Victoriţa Neg 
PR/Comunicare: Victoriţa Neg

Director: Adela Axinte 
Vânzări: Maria Axinte 
PR/Comunicare: Maria Axinte 
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Str. Florilor nr. 11, Târgu Lăpuş, judeţul Maramureş 
Tel.: 0723 377 599; 0733 979 383 
Fax: 0262 385 280; 0264 243 616 
E-mail: contact@galaxiagutenberg.ro  
http://www.galaxiagutenberg.ro    

Editura „Galaxia Gutenberg” a fost înfiinţată în anul 2001, ca 
răspuns la nevoia de carte religioasă de calitate. 
În lucrări filosofice sau teologice, în comentarii, eseuri,  jurnale, 
enciclopedii, tratate, predici şi lucrări academice, marii teologi ai 
Spiritualităţii apusene şi autohtone au fost redescoperiţi sau 
prezentaţi pentru prima oară cititorului român. 
Paleta editorială mai cuprinde titluri din domeniile: dicţionare şi 
enciclopedii, turism, beletristică, biografii şi memorii, carte pentru 
copii, filosofie, istorie, juridic, istoria artei şi poezie. 

Galaxia Gutenberg Publishing House was founded in 2001, as a 
response to a need for quality religious books. 
The great theologians of Romanian and Western spirituality have 
been rediscovered or introduced, for the first time to the Romanian 
public, in philosophical or theological works, comments, essays, 
journals, encyclopaedias, treaties, preaching books or academic 
works. 
Our editorial offer includes titles in the following fields: dictionaries 
and encyclopaedias, tourism, literature, biographies and memoirs, 
books for children, philosophy, history, law, art history and poetry.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 220EDITURA GALAXIA GUTENBERG

Director: Silviu Hodiş 
Vânzări: Raluca Farcaș 
Copyright/PR/Comunicare: Maria Hodiș 

Bulevardul Chimiei nr. 14, 
Iaşi, cod 700293, judeţul Iaşi
Tel.: 0232 230 212
Fax: 0232 231 776
E-mail: office@edituragama.ro 
http://www.edituragama.ro 

Filosofia după care ne ghidăm este „educație prin joc”, iar 
cărțile noastre sunt atât educative cât și amuzante. De aceea, 
alegem întotdeauna subiecte interesante, ilustrații de calitate 
și suporturi adiționale, precum CD-urile audio și multimedia. 
Cărțile pot fi comandate și online, pe site-ul www.edituragama.ro. 

Our guiding philosophy is “education through games” and our books 
are funny and educational at the same time. That is why we always 
choose interesting subjects, quality illustrations and additional 
supports, such as audio and multimedia CDs. Our books can also be 
ordered online at www.edituragama.ro. 

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 9EDITURA GAMA

Director: Diana Mocanu
Vânzări: Dan Săveanu



57

Str. General Nicolae Dona nr. 16, 
sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 0728 666 451 
E-mail: office@music-media.ro  
http://www.getmusic.ro 

Ascultă muzica ta favorită pe formatul preferat cum ar fi BD-A, 
SACD, CD, DVD, VINYL; vizionează concertele artiştilor tăi îndrăgiţi 
ori îmbracă-te cu tricoul sau hanoracul trupei tale de suflet! 
Getmusic.ro va oferă cel mai mare catalog muzical din lume, 
reprezentând cele mai cunoscute case de muzică precum EMINEM, 
CONCARD, VIRGIN, DECCA, DEUTSCHE GRAMMOPHON.

Listen to your favourite music on your favourite support, such as 
BD-A, SACD, CD, DVD, VINYL; watch the concerts of your favourite 
artists or wear the T-shirt or hoodie of your soul band!
Getmusic.ro provides the largest music catalogue in the world, 
representing the most important production houses such as 
EMINEM, CONCARD, VIRGIN, DECCA, DEUTSCHE GRAMMOPHON. 

Bulevardul Mihail Jora
4.50:242GET MUSIC

Director: Ciprian Tufan

Str. I. L. Caragiale nr. 72, 
clădirea B, sat Dudu, com. Chiajna, județul Ilfov
Tel.: 021 436 12 34
Fax: 021 436 11 05
E-mail: office@edituragirasol.ro 
http://www.edituragirasol.ro 

Director: Aristotel Ciolacu
Vânzări: Marius Drăgan, Angelica Ionescu
Copyright/PR/Comunicare: Aristotel  Ciolacu

Editura Girasol oferă cărţi de colorat şi cu abţibilduri, poveşti clasice 
şi moderne, cărţi educative, cărţi cu jocuri şi activităţi, realizate în 
condiţii grafice de excepţie. Programul său editorial respectă 
misiunea editurii de a însoţi dezvoltarea intelectuală a copiilor 
chiar din primii ani de viaţă.

Girasol Publishing House offers coloring and stickers books, 
classic and modern fairy tales, educational books, geographic and 
zoo atlases, games and activity books, all created in exceptional 
graphic conditions. Our editorial program complies with our House’s 
mission to accompany the child’s intellectual growth starting from
the very first years of life.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 250EDITURA GIRASOL
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Comuna Orţişoara nr. 362, judeţul Timiş 
Tel./fax: 0726 343 627 
E-mail: info@graal.ro  
http://www.mesajul-graalului.org/; 
http://www.graal.ro/index.php

„În Lumina Adevărului - Mesajul Graalului” este opera principală 
a lui Abd-ru-shin, o carte specială care răspunde clar la problemele 
nerezolvate ale existenței umane. 
Sub autorizarea „Verlag der Stiftung Gralsbotschaft” 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.

In Light of the Truth – the Grail Message is the main work of  
Abd-ru-shin, a special book that provides clear answers to 
unsolved human existence problems.
Under the authorization of  Verlag der Stiftung Gralsbotschaft 
in Germany, the owner of rights for The Grail Message, 
Graal Publishing House in Romania distributes the writings of  
Abd-ru-shin, as well as other works inspired by The Grail Message.

Bulevardul Marconi 
7.70: 312EDITURA GRAAL

Director: Emanuel Popa 
Vânzări: Ionel Ciucure, Cosmin Grosan

Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 25, sector 4, Bucureşti
Tel: 021 210 40 13
Fax: 021 211 25 00
E-mail: office@gramar.ro 
http://www.gramar.ro  

Editura Gramar rămâne fidelă programului său editorial şi vă aduce 
lucrări de marcă și cărți deosebite. 
Astăzi Editura Gramar vă oferă spre lectură colecții noi, o imagine 
deosebită, și, nu în ultimul rând, garanția profesioniștilor în 
domeniu.

Gramar Publishing House, devoted to its editorial program, 
offers the public outstanding works and special books. 
Gramar Publishing House will offer new collections with a special 
design, all guaranteed by the high professionalism of its employees.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 225EDITURA GRAMAR 

Director: Cristina Ţuţunel 
Vânzări: Florin Seftulescu 
Copyright: Daniel Ţuţunel 
PR/Comunicare: Gabriel Mălăescu
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H

Str. Maria Rosetti nr. 17, sector 2, Bucureşti
Tel./fax: 021 308 62 08
E-mail: difuzare@hasefer.ro 
http://www.hasefer.ro 

Calea Griviţei nr. 216, bl. 1, sc. B, ap. 42, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 311 50 53 
Fax: 021 311 50 93 
E-mail: contact@hacbd.ro  
http://www.hacbd.ro 

Tel.: 0721804421 
E-mail: hpaperback@gmail.com 

Editura Hasefer oferă cititorilor de limba română peste 500 de titluri 
din diverse domenii: iudaism și filosofie iudaică, istoria evreilor, 
memorialistică, viață comunitară, eseistică, literatură, albume, 
enciclopedii, dicționare.

Editura HAC!BD este singura editură de benzi desenate din România, 
prezentă pe piaţă din anul 2013.
Promotoare a benzilor desenate româneşti şi străine, editura lansează 
titluri proprii precum revistele HAC! şi TFB, promovând supereroi 
autohtoni, dar şi albumul istoric Ioniţă Tunsu, aducând în atenţia 
amatorilor de comics această artă.

 

Hasefer Publishing House offers Romanian readers over 500 titles 
in various fields: Judaism and Jewish philosophy, Jewish history, 
memoirs, community life, essays, literature, albums, 
encyclopaedias, dictionaries.

HAC!BD is the only publishing house in Romania specialized in 
comic books, active on the market since 2013. Promoter of 
Romanian and foreign comic books, the house also launches 
its own titles such as HAC! and TFB magazines promoting local 
superheroes, as well as the Ioniţă Tunsu historical album, 
bringing this form of art to the attention of comic books fans.

 

Bulevardul Mihail Jora 
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EDITURA HASEFER

EDITURA HAC!BD

HARDCOVER & PAPERBACK

Director: Alexandru Marinescu 
PR/Comunicare: Mihaela Trifu

Director: Roxana Panu Ionaşcu 

Editor: Răzvan Grigorescu
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Str. Olari nr. 8, Bucureşti 
Tel.: contact@hecate.ro 
http://www.hecate.ro 

Editura Hecate promovează dialogul cultural bazat pe un respect real 
pentru diferenţe şi pe o gândire critică motivată de justiţie socială, prin 
oferirea de traduceri şi producţii locale din domenii precum ficţiune, 
SF/fantasy, politică, filosofie, istorie, artă, sociologie/antropologie, 
cinematografie, studii de comunicare, studii de gen şi sexualitate. 

Hecate Publishing House promotes cultural dialogue based on real 
respect for differences and critical thinking motivated by social justice, 
by providing translations and local writings in fields such as fiction, 
SF/fantasy, politics, philosophy, history, art, sociology/anthropolo-
gy, cinematography, communication studies, gender and sexuality 
studies.

Bulevardul Mihail Jora 
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Director: Claudia Câmpeanu 
PR/Comunicare: Diana Bogdan

Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 18, cod 040157, sector 4, Bucureşti  
Tel.: 021 319 40 60; 021 319 40 61; 0771 664 320; 0744 888 388 
Fax: 021 319 40 59  
E-mail: contact@edituraherald.ro 
http://www.edituraherald.ro/info/despre-editura-herald 

Director: Aurelian Scrima 
Vânzări: Victor Scrima 

De peste 20 de ani, alături de iubitorii cărților de calitate, aducem 
la suprafață texte fundamentale validate atât de specialiști, 
cât și de trecerea timpului. 
Cu multă atenţie și discernământ, am selectat, în cele peste 30 
de colecții ale editurii, instrumentele de care cititorul are atâta 
nevoie pentru o dezvoltare armonioasă și deplină în relația cu sine, 
cu ceilalți 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 civilizațiile străvechi, la investigarea trăsăturilor psihice și 
emoționale care ne definesc ca oameni moderni; de la dezvoltarea 
unei strategii personale de viaţă bazate pe confort și siguranță 
afectivă, la deschiderea către faptele exterioare nouă și formarea 
unei viziuni cuprinzătoare asupra modului prin care știința reușește 
să ne dezvăluie adevărul despre lumea în care trăim.  
Citește doar ce ți se potrivește!

For more than 20 years close to those who appreciate quality books, 
we bring to the surface fundamental texts, validated not only by 
specialists, but by the passing of time as well. Paying very close 
attention to content, we have selected and included in our over 30 
collections, the instruments readers so need for a harmonious and 
complete development, in their relation with themselves, the others 
and the world they live in. 
The approached themes cover a vast array of fields, from the direct 
contact with the entire legacy left by ancient cultures and civilizations, 
to the investigation of the psychological and emotional traits that 
define us as modern people; from the development of a personal 
living strategy, based of comfort and emotional security, to being 
open to facts beyond us and creating a comprehensive vision of the 
way science manages to reveal the truth about the world we live in.

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 27EDITURA HERALD
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Str. Inişor nr. 8, Bucureşti 
Tel.: 021 642 21 58 
E-mail: editor@hergbenet.ro  
http://www.hergbenet.ro 

Intrarea Serelor nr. 2, sector 4, Bucureşti 
Tel.: 0730 087 664 
Fax: 021 334 59 05 
E-mail: marketing@hofigal.eu  
http://www.hofigal.eu

Director: Alexandru Voicescu

Director: Ştefan Manea 
PR/Comunicare: Petre Anita

Literatură română contemporană.

 
Hofigal produce şi comercializează o gamă largă de produse 
din plante medicinale şi aromatice, medicamente, suplimente 
alimentare, cosmetice şi substanţe farmaceutice active, 
sub formă de: comprimate obişnuite, comprimate acoperite, 
capsule cu conţinut solid, capsule cu conţinut lichid, monodoze, 
creme, geluri. Hofigal este unul din principalii producători de 
produse naturale din România.

Contemporary Romanian literature.

Hofigal produces and commercializes a wide range of products made 
from medicinal and aromatic plants, medicine, food supplements, 
cosmetics and active pharmaceutical substances, in the form of 
regular tablets, covered tablets, solid content capsules, liquid content 
capsule, single-doses, creams, gels. Hofigal is one of the main natural 
products producers in Romania.

Bulevardul Mihail Jora 
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Strada Bibliotecii 
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EDITURA HERG BENET

HOFIGAL EXPORT IMPORT SA
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Str. Washington nr. 40 – 42, bl. A, ap. 1, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 224 31 83 
Fax: 021 224 31 86 
E-mail: office@hogpg.ro  
http://www.houseofguides.ro 

House of Guides Publishing Grup a adus în atenția cititorilor, în 
principal, ghiduri turistice și gastronomice, produse unicat prin 
concepția grafică și complexitatea informațiilor prezentate. 
Având drept reper produsele marilor case de editură din Europa 
occidentală, House of Guides Publishing Grup şi-a dezvoltat ulterior 
numărul colecţiilor cu titluri care tratează teme din domenii precum 
sănătate, frumuseţe, wellnes, familie, educaţie. 
Colecţiile reprezentative ale House of  Guides Publishing Grup 
sunt: „Gastronomica”, „Omul e stilul”, „Familia”, „Jurnal de viaţă”,
 „Despre suflet”. 

House of Guides Publishing Group has brought to the attention of the 
Romanian public mainly tourist and gastronomy guidebooks, unique 
products in terms of graphic layout and content complexity. 
Following the example of the greatest publishing houses in Western 
Europe, House of Guides Publishing Group has later on extended the 
number of collections with titles illustrating fields such as health, 
beauty, wellness, family, education.
The main collections of House of Guides Publishing Group are: 
Gastronomica, Omul e stilul, Familia, Jurnal de viaţă, Despre suflet. 

Bulevardul Mihail Jora 
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Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C, etaj 1, sector 1, cod 
013701, Bucureşti 
Tel.: 021 408 83 50 
Fax: 021 408 83 51 
E-mail: secretariat@humanitas.ro 
http://www.humanitas.ro 

Humanitas deţine numeroase premii de excelenţă. De la înfiinţare 
(1990), a publicat peste 3.000 de titluri în peste 17 milioane de 
exemplare. Profilul iniţial de ştiinţe umaniste este astăzi mult extins, 
editura publicând în prezent atât literatură, filosofie, religie, ştiinţe 
sociale şi politice, istorie şi memorii, cât şi carte de ştiinţă, carte 
practică, albume de artă, carte pentru copii şi carte şcolară. Peste 
300 de titluri pe an apar în cele mai mult de 50 de colecţii şi serii 
de autor ale editurii, al cărei portofoliu cuprinde numele celor mai 
importanţi autori clasici, moderni şi contemporani.

Humanitas holds numerous excellence awards. Since its foundation 
(1990), it has published over 3,000 titles in over 17 million copies. 
The humanities-profile of Humanitas Publisher has been 
considerably enlarged today, as it currently publishes literature, 
philosophy, religion, social and political sciences, history and memoirs, 
as well as scientific and practical books, fine arts albums, children’s 
and school books. Over 300 titles are issued annually in over 50 book 
collections and author series all gathered in a portfolio comprising the 
most important classical, modern and contemporary writers.

Strada Catinca Ralea 
0.00: 45EDITURA HUMANITAS 

Director general: Lidia Bodea  
Vânzări: Ionuţ Trupina, ionut.trupina@humanitas.ro 
Copyright: Gabriela Nica, gabriela.nica@humanitas.ro 
PR/Comunicare: Gabriela Maaz, gabriela.maaz@humanitas.ro

Director: Mihaela Tatulici 
Director vânzări: Adriana Bărbulescu 
Copyright: Daniel Voicea 
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I

Str. Paul Greceanu nr. 11, sector 2, București 
Tel./fax: tel. 021 211 57 50 
Fax: 031 101 20 68 
E-mail: distributie@ibupublishing.ro  
http://www.ibupublishing.ro 

Str. Dorobanţilor nr. 12, Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel.: 0264 594 634; 0744 691 030
Fax: 0264 431 603
E-mail: simona@idea.ro 
http://www.idea.ro/editura 

IBU PUBLISHING este una dintre puținele edituri din România 
care publică lucrări de cinematografie, dar și romane, în colecția 
de ficțiune contemporană Zohra.  
Editura IBU Publishing a fost înființată la sfârșitul anului 2008 și 
aduce în atenția cititorilor titluri valoroase, ai căror autori provin 
din spații culturale cât mai diverse, cu care publicul român nu a 
fost foarte  familiarizat. Până în prezent, colecția de romane Zohra 
a păstrat o linie editorială coerentă și a respectat acest principiu, 
câştigând un număr important de cititori fideli, care aşteaptă cu 
interes noile noastre apariții. De asemenea, prin colecția de cărți 
de cinematografie, editura IBU Publising și-a propus să umple un 
gol de pe piața românească de carte. La ora actuală, ARTA 007 este 
cea mai importantă colecție de profil, oferind lucrări de referință 
publicului cinefil sau profesioniștilor din domeniul cinematografiei.

Editura Idea a luat naştere ca un proiect deopotrivă teoretic şi 
practic: publicarea de texte ca tot atâtea instrumente de reflecţie 
asupra artisticului, socialului şi politicului. Atât primele, cât, mai 
ales, ultimele colecţii, pornesc de la situaţii politice şi contexte 
intelectuale actuale, simultan locale şi globale.  

IBU PUBLISHING is one of the few Romanian publishing houses that 
issues works of cinematography, as well as novels, in the contemporary 
fiction collection Zohra.
Ibu Publishing House was founded at the end of 2008 and brings into 
the spot light valuable titles authored by writers coming from various 
cultural areas, not too familiar to the Romanian public. Up to now, 
Zohra novels collection has maintained a coherent editorial line and 
respected this principle, thus gaining an important number of faithful 
readers looking forward to the latest published titles. At the same time, 
Ibu Publishing set out to fill in a void on the Romanian book market, 
by launching a collection of cinematography books. At present, 
ARTA007 is the most important collection in this field, providing 
reference works to the cinemagoers or cinematography professionals.

Idea Publishing House was created as both a practical and theoretical 
project, focusing on publishing texts as instruments of reflection upon 
the artistic, social and political environments. Its first collection as well, 
but mostly the last ones get their starting in present political situations 
and intellectual context, simultaneously local and global.

Bulevardul Marconi 
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IBU PUBLISHING

IDEA EDITURĂ

Director: Ioana Rosenberg 
Vânzări: Ioana Rosenberg  
Copyright: Marius Tănase 
PR/Comunicare: Ramona Hodină

Administrator: Timotei Nădăşan
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Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod 011824, Bucureşti 
Tel.: 031 710 06 06 
Fax: 021 230 13 73 
E-mail: icr@icr.ro 

Institutul Cultural Român, instituţie publică înfiinţată în 2003, îşi 
propune promovarea valorilor culturii române prin intermediul 
celor 19 reprezentanţe din străinătate. Susţine traducerile din autori 
români prin programele de finanţare a editorilor străini, „Translation 
and Publication Support” şi „Publishing”, şi organizează standurile 
de ţară ale României la numeroase târguri internaţionale de carte. 

The Romanian Cultural Institute, public institution founded in 2003, aims 
at promoting the values of Romanian culture through its network of 19 
offices abroad. It supports the translation of Romanian authors through 
grants for foreign publishers - ”Translation and Publication Support” and 
”Publishing”, and it organizes the Romanian national stands on the 
occasion of various international book fairs.

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 46INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

Director: Bogdan Popescu 
PR/Comunicare: Simona Brînzaru

Str. C. A. Rosetti nr. 33, sector 2, București 
Tel.: 021 311 99 80 
Fax: 021 311 87 06 
E-mail: contact@irrd.ro; e-diaconu@ymail.com  
http://www.irrd.ro 

Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989  - un institut 
pentru memoria noastră! 
Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi-a asumat 
sarcina de a realiza o cercetare ştiinţifică aprofundată, dedicată 
Revoluţiei Române.

The Institute of the Romanian Revolution in December 1989 – an 
institute for our memory!
The Institute of the Romanian Revolution in December 1989 has taken 
on the task of performing a thorough scientific research of the 
Romanian Revolution.

Strada Bibliotecii 
3.20: 105INSTITUTUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989

Director General: Claudiu Iordache 
Persoană de contact: Ioana Ceaușescu



Federația Comunităților Evreiești din România - Editura Hasefer
Str. Sf. Vineri nr. 9 – 11, cod 030202, sector 3, București
Tel.: 021 315 50 90 
Fax: 021 313 10 28 
E-mail: hasefer@hasefer.ro 

Organizat în cadrul Târgului Internațional Gaudeamus București, 
IUDAICA - Salon de carte evreiască editată în România, aflat anul 
acesta la a ll-a ediție, este gazda editurilor românești care au 
publicat cărți remarcabile, semnate de autori evrei. Salonul se 
adresează atât publicului larg, cât și profesioniștilor din diverse 
domenii și jurnaliștilor, propunându-și să contribuie la 
cunoașterea culturii evreiești în România și în lume.

Organized within GAUDEAMUS International Book Fair, IUDAICA – 
Salon of Jewish Books edited in Romania, 2nd edition, is the host 
of Romanian publishing houses that have issued remarkable titles 
authored by Jewish writers. The Salon is addressed to general public, 
professionals and journalists alike, aiming at making a contribution 
to a better knowledge of Jewish culture in Romania and in the whole 
world.

Bulevardul Mihail Jora 
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Organizator: Federația Comunităților Evreiești din România

J

Str. Păcurari nr. 4 (parter BCU Mihai Eminescu), 
Iaşi, judeţul Iaşi 
Tel./fax: 0232 410 427 
E-mail: edjunimea@gmail.com 
http://www.editurajunimea.ro 

Fondată în anul 1969, editura Junimea din Iaşi s-a dezvoltat pe linia 
promovării literaturii române, devenind în scurt timp un nume de 
referinţă. Dintre colecţiile Junimii, mai vechi şi mai noi, remarcăm 
„Eminesciana”, „Românii din Paris”, „Historia Magistra Vitae”, 
„Memoria clepsidrei”, „Epica”,  „Atrium”, „Dialog XXI”, „Efigii”. 

Founded in 1969, Junimea Publishing House in Iaşi has focused on 
the promotion of Romanian literature, shortly becoming a reference 
name on the market. Some of the Junimea’s collection, older or more 
recent, stand out: “Eminesciana”, “Românii din Paris”, “Historia 
Magistra Vitae”, “Memoria clepsidrei”, “Epica”,  “Atrium”, “Dialog 
XXI”, “Efigii”.

Bulevardul Marconi 
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Director: Lucian Vasiliu 
Vânzări: Cătălin Dănilă 
PR/Comunicare: Tudorel Hatmanu
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L

Str. Ion Câmpineanu nr. 11, UIC – modul 404 D, 
sector 1, București 
Tel.: 0372 983 928; 0720 320 000 
E-mail: office@lamserv.ro 
http://www.lamservtrading.ro 

Importator şi distribuitor de carte în limba engleză din domeniile 
academic, ştiințific, tehnic și medical. 

LAMSERV TRADING is the reliable distributor of English books in 
various academic, scientific, technical and medical fields.

Bulevardul Nobel 
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Director: Laurențiu Marin

Bulevardul Libertăţii nr. 4, 
bl. 117, sc. 1, et. 3, ap. 7, sector 4,  Bucureşti 
Tel/fax: 021 316 32 55; 0744 530 970 
E-mail: depozit@edituralider.ro   
http://www.edituralider.ro 

Str. Castanilor nr. 3, cod 407280, Floreşti, județul Cluj 
Tel.: 0723 194 022 
Tel./fax: 0264 544 109 
E-mail: edituralimes@yahoo.com  
http://www.edituralimes.ro 

Editura Lider s-a impus şi menţinut, de peste 20 de ani în spaţiul 
cultural, aducând cititorilor cei mai buni autori şi cele mai 
interesante titluri. Romane de toate genurile, bestseller-uri 
internaţionale, cărţi de cultură generală, medicale, biografii 
celebre, laureaţi ai Premiului Nobel pentru literatură şi, desigur, 
volume de dezvoltare personală.

ÎNAPOI LA CUVÂNT! 
Creată în noiembrie 1998, Editura LIMES îl are ca fondator pe 
scriitorul MIRCEA PETEAN. Publică circa 100 de titluri pe an. 
Cele 22 de colecţii ale editurii ilustrează trei domenii distincte: 
beletristică românească şi universală, ştiinţe umane şi sociale, 
literatură pentru copii şi tineret. 

Lider Publishing House has gained and maintained its position in the 
cultural landscape, for more than 20 years, by bringing its readers 
the best writers and the most interesting titles. All genre novels, 
international bestsellers, general culture books, medicine, famous 
biographies, books authored by Nobel prize winners as well as 
personal development books.

BACK TO WORDS! 
Established in November 1998, Limes Publishing House was founded 
by the writer Mircea Petean. Limes publisher issues 100 titles each 
year. Its 22 collections are representative for three distinct fields: 
Romanian and world fiction, human and social sciences and literature 
for children and youth. 

Bulevardul Mihail Jora 
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EDITURA LIDER

EDITURA LIMES

Director general: Casandra Enescu   
Vânzări: Mihaela Mitroi 
Copyright: Anca Haldan 
PR/Comunicare: Mirela Deleanu

Director: Mircea Petean
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Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, 
Clădirea Hermes, et. 8, Bucureşti
Tel.: 021 319 63 90
Fax: 021 319 63 93
E-mail: info@litera.ro 
http://www.litera.ro 

În 1989 lua ființă, la Chișinău și București, Editura Litera. S-au împlinit, 
așadar, 25 de ani de existență. Ani în care, cu tenacitate, cu pasiune, 
cu profesionalism, cu reușite majore, Litera a editat peste 4.000 de
 titluri, într-un tiraj total de aproape 46 de milioane de exemplare. 
Acoperind practic toate domeniile de ficțiune și nonficțiune, 
Litera a reușit să se impună prin calitatea produselor sale, devenind 
unul dintre cei mai importanți actori de pe piața de carte.
 Îți mulțumim că ne ești alături și te invităm să ne însoțești, și 
de acum înainte, în călătoria noastră printre cărți, idei și cuvinte.

In 1989, Litera Publishing House came into being, in Bucharest and 
Chisinau. We celebrate, therefore, this year, 25 years of activity. 
A period in which Litera has tenaciously, passionately and 
successfully edited over 4000 titles in almost 46 million copies. 
Practically covering all areas of fiction and nonfiction, Litera has 
managed to stand out thanks to the quality of its products, thus 
becoming one the major players on the book market. 
Thank you for being on our side and we invite you to join us in our 
following journey among books, ideas and words.

Strada Dimitrie Gusti 
0.00: 39EDITURA LITERA 

Director general: Dan Vidraşcu

Tel.: 0722 68 45 46; 0766 23 46 24
E-mail: contact@stil-de-viata.ro 
http://www.stil-de-viata.ro

Oferta noastră cuprinde produse pentru îngrijirea corpului 
(săpunuri cu glicerină şi ingrediente naturale, realizate manual), 
produse pentru ambianţă şi aromoterapie (săculeţi parfumaţi, 
potpourri, uleiuri aromatice, difuzoare de cameră), produse de 
artizanat şi meşteşugăreşti (bijuterii handmade, tablouri de aţă, 
miniaturi în ulei, globuri de sticlă pictate manual).
Vă aşteptăm cu drag!

Our offer includes body care products (glycerine and natural 
ingredients handmade soaps), ambiance and aromatherapy 
products (perfumed satchels, potpourri, essential oils, oil diffusers), 
handcrafted products (jewels, thread paintings, oil miniatures, 
glass globes hand painted). 
We look forward to meeting you!

Bulevardul Marconi 
7.70: 317P.F.A. LOVIN CARLA MARIA
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M

Piața Presei Libere nr. 1, 
corp C3, parter, camera 14, sector 1, București 
Tel.: 021 312 48 01 
Fax: 021 314 63 39 
E-mail: office@manpres.ro  
http://www.manpres.ro 

Manpres este o companie autorizată de abonamente la publicații 
de specialitate, ziare și reviste din România și străinătate. 
Editori străini parteneri: EBSCO, Oxford UP, Cambridge UP, 
Wiley, Springer, The Economist, Financial Times etc. 
Editori români parteneri: Editura Academiei Române, 
Editura Monitorul Oficial, Ringier, Adevărul Holding, 
Tribuna Economică, Ziarul Financiar etc.

Manpress is an authorized company for subscriptions to Romanian 
and foreign specialized publications, daily newspapers and magazines. 
Partners among foreign publishers: EBSCO, Oxford University Press, 
Cambridge University Press, Willey, Springer, Financial Times, 
The Economist etc. 
Partners among Romanian publishers: Romanian Academy Press, 
Monitorul Oficial Publishing House, Ringier, Adevărul Holding, 
Tribuna Economică, Ziarul Financiar etc.

Bulevardul Marconi 
7.70: 316MANPRES DISTRIBUTION

Director: Mihai Manea 
Vânzări: Mariana Cimpoeru, Ileana Manea



Editura MM Europe a lansat pe piața românească colecția 
Aventurile lui Tintin, banda desenată best seller mondial. 
Sunt disponibile în acest moment: 
Țigările Faraonului, Lotusul Albastru, 
Urechea Ruptă, Insula Neagră, Crabul cu Cleștii de Aur, 
Sceptrul lui Ottokar, Cele 7 Globuri de Cristal, 
Templul Soarelui, Obiectiv Luna, 
Am pășit pe Lună, Secretul Licornului și 
Comoara lui Rackham cel Roșu 
(cele două albume care reprezintă subiectul filmului lui Spielberg ), 
Stock de kocs, Zborul 714 Sydney şi Tintin şi Los Picaros. 
A fost publicat, de asemenea, Ritul Scoțian Antic și Acceptat, 
Constituții și Regulamente. 

MM Europe Publishing House has launched on the Romanian 
market the collection The Adventures of Tintin, a worldwide 
bestseller comic book. 
At present, the following titles are available: 
The Pharaoh’s Cigarettes, The Blue Lotus, 
The Broken Ear, The Black Island, 
The Golden Crab Claws, Ottokar’s Sceptre, 
The 7 Cristal Globes, The Temple of the Sun, 
Objective Moon, We Set Foot on the Moon, 
The Unicorn’s Secret and Red Rackham’s Treasure 
(the two albums that have inspired Spielberg’s movie), 
Stock de kocs,  Flight 714 Sydney, Tintin and Los Picaros. 
It has also published the Antique and Accepted Scottish Rite, 
Constitution and Regulations.

Str. Mecet nr. 21, cod 024083, Bucureşti
Tel./fax: 021 252 13 51
E-mail: mktmgteurope@gmail.com 
Director: André Szakvary
Director: André Szakvary

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 201EDITURA MARKETING  MANAGEMENT EUROPE
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Str. Sirenelor nr. 22, sector 5, Bucureşti 
Tel.: 0723 53 61 96; 021 410 19 45; 021 410 19 36 
Fax: 021 410 19 45 
E-mail: mast@xnet.ro  
http://www.edituramast.ro 

Aparținând celor 7 grupe (Agricultură-Zootehnie, „Poți face și singur”, 
Mâncăruri și băuturi, Hobby, Medicală, „Vacanțe sigure pe apă și pe 
uscat”, „Plante cu viitor asigurat”) cărțile Editurii M.A.S.T. se adresează 
celor dornici să-și asigure cât mai multă independență față de piața 
alimentară dar și față de piața serviciilor – scumpă și deficitară.

Belonging to the following 7 categories: agriculture - animal growing, 
DIY, Food and drinks, Hobby, Medical, Safe vacations on water and 
land, Plants for the future, the books edited by M.A.S.T. Publishing 
House are meant for those in search of independence from the food 
and services market, both expensive and lacking.

Bulevardul Marconi 
7.70: 375EDITURA M.A.S.T.

Director: Florin Mateescu

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 17, 
sector 6, Bucureşti 
Tel.: 021 411 36 17 
Fax: 021 411 42 80 
E-mail: office@matrixrom.ro  
http://www.matrixrom.ro 

La peste 20 ani de activitate, putem contabiliza peste 3.500 titluri 
publicate, în peste 4.000.000 exemplare vândute.  
MATRIX ROM este liderul cărților de științe inginerești și de științe 
exacte pe piața românească. 
Sunt stabilite relații de colaborare, pentru traducere în limba 
română, cu prestigioase edituri de profil din lume.

On the anniversary of more than 20 years of activity, we can account 
for 3,500 titles published in over 4,000,000 copies sold.  
MATRIX ROM is the leader on the Romanian book market in the field 
of engineering and scientific books and collaborates with prestigious 
publishers from abroad for translation projects.   

Bulevardul Marconi 
7.70: 379MATRIX ROM

Director: Ilie Iancu

70



71

Piaţa Presei Libere nr. 1, corp C3, 
et. 1, cam. 44 (fosta 123), 
cod 013701, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 317 90 81 
Fax: 021 317 90 29 
E-mail: office@maximgrup.ro  
http://www.integrameonline.ro 

Tel: 0723 317 717; 0720 146 876
E-mail: mayasamazingbookland@gmail.com
Facebook: 
http://www.facebook.com/mayasamazingbooks
http://org.usbornebooksathome.co.uk/mayasamazingbookland

Editura Maxim Concept editează lunar peste 40 reviste de cuvinte 
încrucișate (integrame, rebus, sudoku) cele mai cunoscute fiind: 
Gigantica, Divertissima, Surprize, Maxim, Careuri Gigant, Integrame 
Plus, Rebus Maxim, Super Sudoku, etc. 
Maxim a devenit prima alegere a consumatorilor de integrame din 
România, oferindu-le reviste de cea mai bună calitate.

Maya’s Amazing Bookland vă invită să exploraţi lumea fascinantă 
a cărţilor pentru copii în limba engleză de la Editura Usborne din 
Marea Britanie. Aceste cărţi minunate sunt  extrem de apreciate 
datorită ilustraţiilor deosebite precum şi a conţinutului variat şi 
complex, pe diverse tematici, pornind de la cărţi pentru bebeluşi 
(0+luni), cărţi pentru dezvoltarea atenţiei la detalii, motricităţii, 
observaţiei, perspicacităţii, învăţarea limbii engleze „în joacă”,  
până la cărţi de artă, matematică, istorie, geografie, biologie, 
artă culinară, beletristică, carduri cu activităţi potrivite pentru 
copii până la 18 ani.

Maxim Publisher issues around 40 crosswords magazines (crosswords, 
puzzles, sudoku) of which the best known are: Gigantica, Divertissima, 
Surprize (Surprises), Maxim, Careuri Gigant (Giant Squares), Integrame 
Plus (Crosswords Plus), Rebus Maxim (Maxim Puzzles), Super Sudoku 
etc. 
Maxim has become the Romanian crosswords consumers’ first choice 
in offering quality magazines.

Maya’s Amazing Bookland invites you to explore the fascinating 
world of English children books edited by Usborne Publishing House 
in the UK. These wonderful books are highly appreciated thanks to 
the special illustrations, as well as to the varied and complex 
content, on various subjects, from baby books (0+), books for 
developing attention to details, motricity, observation, 
perspicacity, playful English leanguage learning, to books of 
fine arts, maths, history, geography, biology, culinary art, 
literature, activity cards for children of up to 18 years old.

Bulevardul Marconi 
7.70: 348

Strada Ion Creangă 
3.20: 118

MAXIM CONCEPT

MAYA’S AMAZING BOOKLAND

Director: Viorica Haranguş
PR/Comunicare: Magda Stamate

Persoană de contact: Elena Iordache
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Şoseaua Bucureşti – Târgovişte nr. 12A, 
depozit corp D, Mogoşoaia, judeţul Ilfov 
Tel.: 031 438 27 57 
Fax: 031 437 81 64 
E-mail: office@mediadocs.ro  
http://www.mediadocs.ro 

Suntem editură pentru educaţia şi distracţia celor mici şi celor mari. 
Vă oferim o gamă atent selecţionată de carte, papetărie, CD-uri, 
DVD-uri, jucării, pluşuri, creaţie cu: Garfield, Strumfii, Ţestoasele 
Ninja, SpongeBob, Discovery Channel, Animal Planet, Chuggington, 
Hello Kitty, Mielul Shaun, Minions, Frozen.  
Vă aşteptăm pe www.mediadocs.ro.  

We are a publishing house devoted to the education and entertain-
ment of little and big people alike. We provide a carrefully selected 
range of titles, stationary, CD s, DVD s, toys, stuffed toys, creative 
sets with Garfield, the Smurfs, Ninja Turtles, SpongeBob, Discovery 
Channel, Animal Planet, Chuggington, Hello Kitty, Shaun the Sheep, 
Minions, Frozen. You can find us at www.mediadocs.ro  

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 242MEDIADOCS PUBLISHING 

Director: Cătălina Craiu 
Vânzări: Cătălin Ungureanu 
PR/Comunicare: Cătălin Ciubotaru

Str. Pache Protopopescu nr. 93, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 252 51 86; 021 252 51 87 
Fax: 021 252 51 89 
E-mail: office@ed-medicala.ro  
http://www.ed-medicala.ro 

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. 

Medicală Publishing House was established in 1954 having as main 
objective the publication of medical literature necessary to the 
documentation, training and professional information of the 
Romanian physicians. It is the first medical publisher established in 
Romania and issues numerous medical treaties, textbooks for 
students, monographs related to the main medical and 
pharmaceutical fields.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 222EDITURA MEDICALĂ SA

Director: Maria Elena Neamț 
Vânzări: Răzvan Dumitrana 
Copyright: Florina Alexe
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Str. Alexandru cel Bun nr. 2, 
bl. T 50, ap. 10-11, sector 2, Bucureşti 
Tel.: 021 210 38 70; 0727 328 816 
Fax: 021 210 38 70 
E-mail: office@meronia.ro  
http://www.meronia.ro 

Fondată în 1994, publică lucrări enciclopedice şi de referinţă. 
Enciclopedia statelor lumii, ajunsă la a XIII-a ediţie, constituie o 
adevărată carte de vizită a editurii. Diferite dicţionare şi sinteze 
enciclopedice au fost consacrate unor domenii ale vieţii sociale 
internaţionale şi româneşti. Publică, de asemenea, lucrări despre 
România în limbi străine.

Founded in 1994, it issues encyclopaedic and reference works. 
The World States Encyclopaedia, 13th edition, is our main visit card. 
Several dictionaries and encyclopaedic synthesis have been devoted 
to different fields of the Romanian and international social life. 
It also publishes works about Romania in foreign languages.

Bulevardul Marcon 
7.70: 349MERONIA

Director: Horia C. Matei 
Vânzări: Daniel Frăţică 
PR/Comunicare: Jana Matei

Str. Bahluiului nr. 1, sector 1, Bucureşti
Tel./fax: 021 222 83 80
E-mail: distributie@meteorpress.ro
http://www.meteorpress.ro 

Director: Gigi Alecu
Vânzări: Camelia Râcă

Pentru că fiecare cititor este unic, Editura Meteor Press oferă, 
sub deviza „O CARTE PENTRU FIECARE”, o gamă largă de lucrări 
din domeniile: istorie, religie, business, dezvoltare personală, 
beletristică, psihologie, turism, cărţi pentru copii, culegeri de 
matematică, dicţionare şi ghiduri de conversaţie, sănătate, 
gastronomie, legislaţie etc.

Because every reader is unique Meteor Press Publishing House 
provides, under the motto “A Book for Everyone”, a wide array 
of books from various fields: history, business, personal 
development, fiction, psychology, tourism, dictionaries and 
conversation guides, alternative medicine, gastronomy, 
legislation and others.

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 31METEOR PRESS 
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Str. Parcului nr. 65, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 318 51 28/int. 141
Fax: 021 318 51 15
E-mail: marketing@ramo.ro 
http://www.monitoruloficial.ro

Colecţiile editurii Monitorul Oficial R.A. reflectă, majoritar, 
preocuparea firească pentru domeniul dreptului, abordând zone 
de larg interes, de la simpla grupare a actelor normative relevante, 
până la comentarea textelor legislative sau a jurisprudenţei. 
Permanenta preocupare pentru dezvoltarea colecţiei de artă
dovedeşte rolul asumat de promotor al culturii naţionale. 

The collections of the Monitorul Oficial Publishing House reflect, 
mostly, its natural preoccupation for the field of law, covering large 
theme areas that vary from simple grouping of relevant legislative 
acts, to commenting legislative acts or jurisprudence. Our permanent 
concern for the development of the fine arts collection stands to prove 
our assumed task of promoting national culture.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 226R.A. MONITORUL OFICIAL 

Director: Adriana Costescu 
Vânzări: Cristina Costake 
Copyright: Carmen Nastea

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 13, 
sector 6, Bucureşti 
Tel./fax: 021 314 91 61 
E-mail: pr@edituramilitara.ro; 
adrian.pandea@edituramilitara.ro  
http://www.edituramilitara.ro 

Director: Adrian Pandea

Prezență 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 ș.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.

With a distinct profile in the Romanian cultural landscape, the 
Military Publishing House is specialized in works of history, military 
science and art, international affairs and security studies, memoirs, 
medicine and literature. 
The Military Publishing House, a brand of professionalism and 
efficiency, has the necessary force and flexibility to meet the 
information needs of all readers interested in the military 
phenomenon. 

Bulevardul Marconi 
7.70: 377EDITURA MILITARĂ
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Str. George Coşbuc nr. 24, 
Cristian, judeţul Braşov 
Tel.: 0722 370 057
Fax: 0268 257 811
E-mail: contact@edituramix.ro 
http://www.edituramix.ro 

Bulevardul I. C. Brătianu nr. 2, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 021 315 68 58 
Fax: 021 313 85 15 
E-mail: relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro 
http://www.muzeulbucurestiului.ro  
http://www.facebook.com/MuzeulMunicipiuluiBucuresti/  

Editura Mix este un nume de referinţă în domeniul spiritualităţii 
practice. 
Noi sprijinim oamenii interesaţi de autocunoaştere, spiritualitate, 
esoterism, să aibă acces la informaţii valoroase şi autentice, care 
le pot schimba în bine viaţa, cu condiţia să le înţeleagă şi 
să le pună în practică.  

Muzeul Municipiului Bucureşti are sediul central în Palatul Suţu, 
situat în centrul oraşului, pe Bulevardul I.C.Brătianu nr. 2, fosta 
reşedinţă a lui Grigore Suţu. Înfiinţat în 1921, Muzeul deţine peste 
400.000 de obiecte din erele preistorice până în prezent, atestând 
fapte, evenimente, portrete de personalităţi care dau conţinut 
memoriei oraşului. Muzeul Municipiului Bucureşti are în componenţă 
12 unităţi: Palatul Suţu, Palatul Voievodal Curtea Veche, Muzeul 
Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul C.I. şi C.C. Nottara, 
Muzeul Frederic şi Cecilia Cuţescu-Storck, Observatorul Astronomic 
Amiral „Vasile Urseanu”, Muzeul Victor Babeş, Muzeul Nicolae 
Minovici, Muzeul Gheorghe Tattarescu, Muzeul Ligia şi Pompiliu 
Macovei, Casa Filipescu-Cesianu.

Mix Publishing House is a reference name in the field of 
practical spirituality. We support people interested in 
self-knowledge, spirituality, esoterism, in getting access to 
valuable and authentic information that can change their lives for 
the better, provided that they understand and put it into practice.

Bucharest Municipality Museum is headquartered at Suţu Palace, 
located în centre town, at 2 Bd. I.C. Bratianu, the former residence 
of Grigore Suţu. Founded in 1921, the Museum owns a collection 
of over 400,000 objects dating from pre-historic times until present 
days, attesting to facts, events, personality portraits that shape the 
city’s memory. Bucharest Municipality Museum includes 12 
institutions:  Suţu Palace, the Old Princely Court, Theodor Aman 
Museum, George Severeanu Museum, C.I. and C.C. Nottara Mu-
seum, Frederic and Cecilia Cuţescu-Storck Museum, Amiral „Vasile 
Urseanu” Astronomic Observatory, Victor Babeş Museum, Nicolae 
Minovici Museum, Gheorghe Tattarescu Museum, Ligia and 
Pompiliu Macovei Museum, Filipescu-Cesianu House.

Bulevardul Marconi 
7.70: 338

Bulevardul Marconi 
7.70: 322

EDITURA MIX 

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Director: Florin Zamfir

Manager: Adrian Majuru
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Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, corp A4, 
et. 2, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 212 58 46 
E-mail: relatiipublice@mnlr.ro 
http://www.mnlr.ro 

Editura Muzeul Literaturii Române a fost înfiinţată în 1994, cu scopul 
de a împărtăşi cititorilor rezultatele muncii cercetătorilor care studiau 
manuscrisele aflate în patrimoniul Muzeului Naţional al Literaturii 
Române. În prezent, oferă numeroase titluri de istorie şi critică 
literară, punând accent pe cercetarea filologică, prin publicarea 
inedită de manuscrise şi întocmirea de ediţii critice. Editura a câştigat 
numeroase premii literare de-a lungul anilor, iar în 2010 a fost 
evaluată de către C.N.C.S.I.S. cu gradul B + ca editură ştiinţifică.

The Museum of Romanian Literature Publishing House was founded 
in 1994, with the purpose of sharing with a wide audience the work 
of the researchers that studied the manuscripts belonging to the 
National Museum of Romanian Literature. Currently, it offers a 
broad selection of books on literary history and criticism, 
focusing especially on philological research, by publishing unique 
manuscripts and producing critical editions. Throughout the years, 
the publishing house has won numerous literary prizes, and in 
2010 it was evaluated by C.N.C.S.I.S. with the B+ rank as a 
scientific book publishing house.

Strada Bibliotecii 
3.20: 103EDITURA MUZEUL LITERATURII ROMÂNE

Director: Ioan Cristescu 
Vânzări: Carmen Mateescu  
Copyright: Andreea Drăghicescu 
PR/Comunicare: Gabriela Mareş

Șoseaua Kiseleff nr. 3, sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 317 96 61
Fax: 021 312 98 75
E-mail: info@muzeultaranuluiroman.ro 
http://www.muzeultaranuluiroman.ro 

O grafică distinctă, un stil propriu, mizând pe conceptul de 
carte-obiect, subiecte pentru cititorii interesaţi de muzeu, 
de arta ţărănească, de tradiţiile vechi sau mai noi ale românilor. 
M.N.Ţ.R. şi Editura MARTOR publică albume, carte de specialitate, 
cărţi bibliofile - ediţii limitate, calendare, cărţi poştale şi o revistă 
anuală (antropolgie/muzeologie).

An original graphic design, a distinctive style, relying on the concept 
of book as an object, topics for readers interested in the museum, 
traditional art, ancient and contemporary Romanian traditions. 
The Museum of the Romanian Peasant and Martor Publishing House 
issue albums, specialized books, bibliophile limited editions, 
calendars, postal cards and a yearbook magazine 
(anthropology/museology). 

Bulevardul Marconi 
7.70: 382MUZEUL NAŢIONAL AL ŢĂRANULUI ROMÂN - EDITURA MARTOR 

Director: Virgil Ştefan Niţulescu
Vânzări: Laura Sandachi
Copyright: Dinu Baltasiu
PR/Comunicare: Iuliana Bălan
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Str. Arh. Ion Mincu nr. 17, 
sector 1, cod 011356, Bucureşti
Tel.: 021 222 50 30; 021 223 32 56
E-mail: nautilus@nautilus.ro 
http://www.nautilus.ro 

NAUTILUS – CARTEA EUROPEANA importă şi distribuie cărţi şi 
multimedia în limbi străine: carte pentru copii şi adolescenţi, 
fantasy; SF; literatură clasică, modernă şi contemporană; 
non-ficţiune (biografii, istorie, politică, enciclopedii etc); 
cursuri interactive pentru învăţarea a peste 100 limbi străine 
(copii şi adulţi); tarot. 
Aduce şi cărţi la comandă. 
NAUTILUS este membru al Booksellers Association of 
United Kingdom & Ireland.

NAUTILUS – EUROPEAN BOOKS imports and distributes books 
and multimedia in foreign languages: children and teenager books; 
fantasy; SF; classical and modern fiction; non-fiction (biographies, 
history, politics, encyclopedias etc); interactive courses for 
learning more than 100 foreign languages (children and adults); 
tarot. 
Books can be provided by order, as well. 
NAUTILUS is a member of the Booksellers Association. 

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 28NAUTILUS – CARTEA EUROPEANĂ

Director: Doina Hanu

N

Str. Iani Buzoiani nr. 14, Bucureşti 
Tel.: 0372 118 685 
Fax: 0372 118 685 
E-mail: office@nemira.ro   
http://www.nemira.ro   

Editura Nemira, una dintre primele edituri particulare din 
România, se află de peste 24 de ani în topul preferințelor 
cititorilor, prin prestigiul autorilor și rafinamentul cărților. 
Inițial asociată cu literatura science-fiction, Nemira s-a afirmat
ulterior cu numeroase colecții, cu primele cărți în format 
electronic și cu propriul lanț de librării.

Being one of the first private Romanian publishers founded in 
Romania, Nemira has been for more than 24 years a leading 
publisher in readers’ preferences through the fame of its authors 
and the refinement of the published books. Initially associated with 
SF literature, Nemira extended later to include various collections, 
e-books and its own bookshops network. 

Strada Dimitrie Gusti 
0.00: 38EDITURA NEMIRA 

Director: Ana – Maria Nicolau 
Vânzări: Camelia Neamţu 
Copyright: Cristina Nan 
PR/Comunicare: Alexandra Florescu
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Șoseaua Iancului nr. 17, 
bl. 106c, sc. B, et. 2, ap. 57, sector 2, București
Tel.: 0723 733 232
E-mail: horia_nestorescu@yahoo.com
http://www.mason-shop.ro 

Director: Horia Nestorescu-Bălcești
Vânzări: Dan Nestorescu

Editura Nestor tipărește cu precădere carte esoterică și masonică, 
lucrări originale și traduceri destinate atât membrilor confreriei cât 
și marelui public interesat de simbolism și istoria francmasoneriei 
românești și universale. Desfășoară o activitate de difuzare de carte 
în regim de librărie și anticariat. Editura dispune și de o librărie 
virtuală – www.mason-shop.ro. Este furnizor de obiecte de ritual 
masonic. 

Nestor Publishing House focuses on editing esoteric and Masonic 
books, original works and translations, meant for both members 
of the Freemasons, as well as for the general public interested in the 
symbolism and history of the Romanian and international 
Freemasonry. It is also a distributor, operating as a book and 
antique book store. It has its own webshop www.mason-shop.ro. 
It is a Freemasonry rite objects distributor.

Bulevardul Marconi 
7.70: 319 EDITURA NESTOR

Str. Arcuşului nr. 6A, sector 3, Bucureşti
Tel.: 021 252 63 54
Fax: 021 252 63 54
E-mail: office@nicherecords.ro 
http://www.nicherecords.ro 

Director: Horia Bancilă 
Vânzări/ PR/Comunicare: Alexandru Bancilă

Niche Records este o marcă prezentă pe piaţa de produse media din 
anul 2003, având ca obiect de activitate principal importul, distribuţia 
şi vânzarea de muzică pe CD, DVD, VINYL, BLU-RAY, etc. Pe site-ul nostru 
www.nicherecords.ro  poţi găsi toate genurile de muzică internaţională 
atât pe suporturile optice clasice cât şi pe cele specializate - high-end - 
precum HDCD, SACD, XRCD, HRx. De asemenea, dacă doreşti să comanzi 
produse care nu sunt încă listate, poţi apela la serviciul Muzica la coman-
dă  prin care vei putea comanda orice produs dacă acesta se mai află 
încă în producţie sau în depozitele internaţionale de muzică. 
E suficient să ne laşi un mesaj cu artistul şi albumul dorit şi noi te vom 
contacta cu propunerea de preţ şi termenul de livrare. 
Pe lângă activitatea de vânzare directă către consumatorul final, Niche 
Records se ocupă cu activităţi de import şi distribuţie de la case de 
discuri independente având specializare pe genurile New Age, Rock / 
Heavy Metal, Jazz şi Clasică.

Niche Records has been present on the Romanian media 
market since 2003, as an importer, distributor and retailer of 
music CDs, DVDs, vinyl records, Blu-ray a.s.o. On our website 
www.nicherecords.ro you can find all genres of international music, 
both on optical classical supports, as well as on high-end, specialized 
ones, such as HDCD, SACD, XRCD, HRx. Also, if you wish to order 
products that are not listed yet, you can use the “Music on request” 
service that allows you to order any product, provided it is still 
produced or stocked by international music stores. 
All you have to do is send us a message with the name of the artist 
and that of the album, and we will contact you with a proposition 
of price and delivery term. 
Besides direct sales activities, Niche Records is also an importer
and distributor of independent records companies, specialized in 
New Age, Rock / Heavy Metal, Jazz and Classical genres.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 248NICHE RECORDS
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Bulevardul Regiei nr. 6 D, cod 060204, sector 6, Bucureşti  
Tel.: 021 314 88 55; 021 312 97 82 
Fax: 021 314 88 55 
E-mail: editura@niculescu.ro    
http://www.niculescu.ro; http://www.oxford-niculescu.ro 

Grupul Editorial Niculescu a devenit, în cei peste douăzeci de ani 
de activitate, una dintre companiile private cu rezonanță în domeniul 
editorial românesc, fiind cunoscută în domenii precum: auxiliare școlare, 
dicționare, hărți/ghiduri, atlase, informare, utilitare, informatică, beletristică, 
economie, enciclopedii,literatură pentru copii, manuale şcolare ș.a.

Grupul editorial Nomina a apărut în 2005. Încă de la început, ne-am 
concentrat efortul pentru dezvoltarea unor colecții de auxiliare școlare, 
carte pentru copii, dar și pentru stimularea competiţiei atât la nivelul 
profesorilor, cât şi al elevilor. Anul acesta invitații noștri vor fi: 
Editura Integral,Editura Nominatrix şi Editura Şcoala Ardeleană.

Niculescu Editorial Group has become, in almost 20 years of activity, 
one of the well-known private publishing companies in the Romanian 
editorial field in domains such as: school auxiliaries, dictionaries, 
maps / guides, atlases, information guides, practical books, computer 
science, fiction, economics, encyclopedias, children’s literature etc. 

Nomina Publishing Group was founded in 2005. Since the very beginning, 
we have focused our efforts in developing several collections of school 
auxiliaries, books for children, as well as in stimulating the competition 
among teachers and pupils alike. This year, our stand will also host 
three more Publishing Houses: Integral, Nominatrix and Şcoala Ardeleană.

Strada Catinca Ralea 
0.00: 42EDITURA NICULESCU 

Director: Prof. univ. dr. ing. Cristian Niculescu 
Vânzări: Nora Trifan 
Copyright: Marian Năpristoc 
PR/Comunicare: Alina Pantazi

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 26GRUPUL EDITORIAL NOMINA

Director editorial: Bogdan Vîlceanu
Copyright: Luminiţa Dumitrică

Calea Craiovei bl. 22, sc. G, ap. 9, 
Piteşti, judeţul Argeş
Tel./fax: 0348 439 417
E-mail: redactie.nomina@gmail.com 
http://www.edituranomina.ro  

Bucureşti 
Tel.: 0745 339 982 
E-mail: edituranordsud@gmail.com

Editura Nord Sud oferă cititorilor șapte cărți semnate de Dan Grădinaru, 
dintre cele mai valoroase din literatura noastră – în domeniul lor: 
monografiile „Creangă”, „Eminescu”, „Dimov” şi „Alexandru Văcărescu, 
un geniu din secolul 18”; romanele „Spiriduș” și „New York, New York” 
și culegerea de proze scurte „Imago”, pe care le găsiți la standul editurii 
care se află la ultimul nivel.

Nord Sud Publishing House exhibits 6 books authored by Dan Grădinaru, 
some of the most significant works in their field: the monographs 
Creangă, Eminescu, Dimov and “Alexandru Văcărescu – an 18th 
Century Genius”, the novels “Spiridus” and “New York, New York” and 
the short stories gathering “Imago”. All can be found at our stand, located 
on the last level.

Bulevardul Marconi
7.70: 305EDITURA NORD SUD

Director: Dan Grădinaru
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S tr . H ărmanului  fn, Bod, j udeţul Brasov   
T el. :  0268 283   284; 0268   547   365;  0268   547   366 
E-mail:   pearson@okian.ro 
  http://www.okian.ro  

Administrator: Tudor Benga

Distribuitor de carte cu peste 18 ani de experiență 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 cărți audio și electronice, 
jocuri pentru adulți și copii, accesorii și cadouri. 

With more than 18 years experience as an official representative in 
Romania for Pearson Education ELT since 1994, Okian.ro is a platform 
providing more than 800,000 titles in English and Romanian, including 
now in its offer audio and e-books, games for adults and children, 
accessories and gifts.

Strada Liviu Rebreanu
0.00: 6OKIAN – PEARSON

 

Bulevardul Libertăţii nr. 4, bl. 117, et. 7, ap. 20, sector 4, Bucureşti
Tel.: 021 317 76 79   l    Fax: 021 317 76 78
E-mail: orizonturi@editura-orizonturi.ro 
http://www.editura-orizonturi.ro 

Editura Orizonturi, înfiinţată în anul 1991, ocupă un loc de frunte 
în topul editurilor din România. 
Ea s-a menţinut în atenţia publicului printr-o serie de colecţii 
interesante cum ar fi: Bestseller-uri internaţionale, Cultură 
generală, Romane celebre, Sănătatea pentru toţi, Viaţa spirituală, 
Biografii celebre, Titani ai literaturii etc.

Orizonturi Publishing House, established in 1991, is a Romanian 
leading publisher in the field. It has managed to focus the public’s 
attention thank to a series of interesting collections such as: Bestseller 
internaţional (International Bestseller), Cultură generală (General 
Knowledge), Famous Novels, Health for Everybody, Spiritual Life,
 Biografii celebre (Famous Biographies), Literary Titans.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 221EDITURA ORIZONTURI

Director general: dr. Ioan Enescu 
Vânzări: Gina Pintea

Str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 021 306 08 00; 021 306 08 29   l    Fax: 021 312 38 19 
E-mail: office@osim.ro  
http://www.osim.ro 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) îşi desfăşoară 
activitatea ca organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, având autoritate unică pe teritoriul României în 
asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu 
legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi 
tratatelor internaţionale. OSIM are editură proprie (Editura OSIM).

The State Office for Inventions and Trademarks (OSIM) operates as a 
specialized body of the central public administration, having exclusive 
authority on the Romanian territory to ensure the protection of industrial 
property, in accordance with the national legislation in force and to the 
provisions of the international conventions and treaties.  
OSIM has its own publishing house (OSIM Publishing House). 

Bulevardul Marconi 
7.70: 311OSIM - OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI



E-mail: danielmacarescu@gmail.com 
Vicepreşedinte: Daniel Măcărescu

ASOCIAŢIA  RADIOCLUBUL   ROMÂNIEI (A.R.R.), asociaţie română constituită 
în anul 2013, este o comunitate de radioamatori, care şi-a propus şi a reuşit 
în scurt timp să pună bazele şi să asigure evoluţia unui mediu radioamatoris-
tic echilibrat, populat de oameni valoroşi. A.R.R. a dovedit deja, prin acţiuni 
concrete, că se poate realiza mult în domeniu pentru a nu permite să dispară 
din uz una dintre cele mai mari cuceriri ale tehnicii, radioul. Reprezentativă 
la nivel naţional, A.R.R. dezvoltă, în beneficiul propriilor membri, dar şi al 
partenerilor din societatea civilă, contacte la nivel internaţional, la nivel 
naţional, regional şi local, participând şi organizând simpozioane, expoziţii şi 
târguri, publicând şi aducând cu aceleaşi ocazii la cunoştinţa publică existenţa 
lucrărilor de referinţă.  Printre activităţile de bază am demarat organizarea de 
cursuri, demonstraţii practice şi alte activităţi de instruire cu elevi şi tineri, 
cu scopul atragerii acestora către activitatea de radioamatorism, în cadrul 
stabilirii bazelor de cooperare cu Ministerul Învăţământului, cluburile 
copiilor şi organizaţiile de cercetaşi, precum şi cu instituţiile de învăţământ 
particulare. 
Activitatea de inovaţie şi cercetare în domeniul radiocomunicaţiilor, 
electronicii, electrotehnicii şi I.T-ului, realizată de membrii A.R.R., va conduce 
atât la popularizarea radioamatorismului, cât şi la aducerea la cunoştinţa 
celor interesaţi a contribuţiei partenerilor noştri din societatea civilă. 
Într-o lume agitată, în care sunt stabilite deziderate de conjunctură, în care, 
adesea, priorităţile sunt, în fapt, mici dorinţe personale, credem că a investi 
pentru un scop nu doar nobil, ci şi practic, este mai mult decât o datorie de 
onoare. Este datoria pe care o avem faţă de copiii noştri, faţă de societatea 
civilă, de a nu-i lăsa în continuare indiferenţi la ceea ce a realizat omenirea 
pentru a progresa.

RADIOCLUBUL ROMÂNIEI ASSOCIATION, Romanian association founded 
in 2013, is a community of radio amateurs that has set for its goal and 
succeeded, in a short period of time, to start and ensure the evolution of 
a well-balanced radio-amateurism environment, populated by valuable 
people. The A.R.R. has already proven, through practical actions, that a 
lot can be achieved in a field in order to keep from disappearing one of 
the most important technical discoveries: the radio. Representative at 
national level, the A.R.R. establishes contacts at international, national, 
regional and local levels, for the benefit of both its members and its civil 
society partners, it attends and organized symposia, exhibitions and fairs 
and it publishes and promotes, on these occasions, reference works in 
the field. We have included among our main activities courses, practical 
demonstrations and other educational activities for pupils and young 
people, in order to draw them towards the field of radio-amateurism, 
within the cooperation framework set together with the Ministry of 
Education, children’s clubs and scouts organizations, as well as with 
private educational institutions.  The innovation and research activity 
in the field of radiocommunication, electronics, electrotechnics and IT 
carried out by A.R.R. members will lead not only to the popularisation of 
radio-amateurism, but also to the promotion of our civil society partners’ 
contribution in the field. In an agitated world, where goals are dictated by 
circumstances, where priotities are often, in fact,  minor personal desires, 
we believe that investing in a purpose that is not only noble, but also 
practical, is more than a duty of honour. It is the duty we have when 
facing our children and the civil society, of not allowing them to keep 
ignoring what human kind has achieved in order to progress.

Strada Marconi  
7.70: 374PAGINI DIN ISTORIA RADIOULUI - ASOCIAŢIA RADIOCLUBUL ROMÂNIEI

P

Piaţa Unirii nr. 1, et. 5, aripa Călăraşi, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 021 316 82 10 
E-mail: office@paideia.ro  l   http://www.paideia.ro 

Editura Paideia este fondată în 1990 şi are logo-ul „editura cărţilor de 
cultură”; este cunoscută prin lucrările sale de referinţă, cu 
caracter academic şi formativ; a publicat peste 1.000 de titluri. 

Paideia Publishing House was founded in 1990 and its motto is “the 
publishing house for books of culture”; it is known thanks to  the reference 
academic and educational works published; it has edited over 1,000 titles.

Bulevardul Marconi 
7.70: 323EDITURA PAIDEIA

Director: Nelu Bănşoiu 
Vânzări: Cristina Mureşan
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Str. Fraţii Golesti nr. 130, cod 110174, 
Piteşti, judeţul Argeş  
Tel./fax: 0248 214 533 
E-mail: office@edituraparalela45.ro 
http://www.edituraparalela45.ro

Editura PARALELA 45 a fost fondată de  Călin Vlasie în noiembrie 1994. 
În prezent, editura publică beletristică română şi străină, literatură 
ştiinţifică, non-ficţiune, literatură pentru copii şi adolescenţi, auxiliare 
şi manuale şcolare. 
Editura PARALELA 45 a dezvoltat 61 de colecţii şi 4 serii care acoperă 
peste 90 de domenii editoriale, 5 platforme electronice şi 5 publicaţii 
specializate online. 
Majoritatea produselor sunt mărci înregistrate la OSIM. A publicat 
peste 3.700 titluri în peste 14.000.000 exemplare. 
Editura PARALELA 45 este o editură acreditată CNCS - categoria B. 
De-a lungul anilor a obţinut numeroase premii naţionale şi 
internaţionale.

PARALELA 45 Publishing House was founded in November 1994 by 
Călin Vlasie. 
At present, it publishes Romanian and foreign literature, scientific 
writings, non-fiction, children’s and teenagers’ literature, school 
auxiliaries and textbooks. 
PARALELA 45 Publishing House has developed 61 collections and 
4 series covering over 90 editorial fields, 5 electronic platforms and 
5 online specialized publications. 
Most of our products are registered trademarks at OSIM. We have 
published over 3,700 titles, in more than 14 million copies. 
PARALELA 45 Publishing House is accredited by CNCS - B category. 
Over the years, it has received several national and international 
awards.

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 37EDITURA PARALELA 45

Director: Călin Vlasie  
Vânzări: Cristian Lică 
Copyright: Mihaela Pogonici 
PR/Comunicare: Ioan Es. Pop 

Intrarea Miron Costin nr. 6, sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021 335 21 04 
Fax: 021 335 21 07 
E-mail: editura@patriarhia.ro  
http://www.editurapatriarhiei.ro 

Activitatea editorială a Patriarhiei Române se desfăşoară la nivel 
central prin: 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, care publică texte 
biblice, liturgice şi patristice. 
Editura Basilica, care publică texte de teologie contemporană, de 
artă bisericească, texte cu problematică socială şi interdisciplinară. 
Editura Trinitas, care publică texte cu caracter jurnalistic.

The publishing activity of the Romanian Patriarchate is carried out 
by the Publishing House of the Biblical and Orthodox Mission Institute 
that issues Biblical, liturgical and patristic texts; Basilica Publishing 
House that focuses on contemporary theology, Church fine arts, 
social and interdisciplinary texts, albums; Trinitas Publishing House 
specialized on journalistic texts.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 203EDITURILE PATRIARHIEI ROMANE

Director: pr. Mihai Han, consilier patriarhal coordonator 
Vânzări: Justin Nedejde
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Sediul central
Bd. Carol I nr. 4, 
CP 266, cod 700506, Iaşi, judeţul Iaşi 
Tel.: 0232 214 100; 0232 214 111 
Fax: 0232 214 111
Distribuţie: 0232 217 440; 0232 218 363 
E-mail: office@polirom.ro   
http://www.polirom.ro 
Director general: Silviu Lupescu  
Vânzări: Vlad Vînătoru 
(vlad.vinatoru@polirom.ro) 
PR/Comunicare: Claudia Fitcoschi 
(claudia.fitcoschi@polirom.ro)

FILIALE
Bucureşti: Splaiul Unirii nr. 6, 
Bl. B3A, sc. 1, et. 1, sector 4, 
cod 040031, OP 53, CP 15-728
office.bucuresti@polirom.ro  
Tel/fax: 021 313 89 78 
Distributie: 
0722 379 449; 0788 360 650
Timişoara: 
Piaţa Sf. Gheorghe nr. 3, tel. 0721 364 722 
Distribuţie: 0722 548 785 
Chişinǎu: 
B-dul Ştefan cel Mare 200 
Distribuţie: 0037322-295425

Polirom este o societate pe acţiuni cu capital privat, înfiinţatǎ în 
februarie 1995 la Iaşi, una dintre cele mai mari edituri din România, 
cu 6.550.000 de volume tipǎrite pînǎ în prezent şi o ofertǎ de peste 
1000 de titluri. Numeroase premii atribuite de Asociaţia Editorilor din 
România, Uniunea Scriitorilor, ASPRO, Academia Românǎ, revistele 
România literarǎ, Cuvântul, Capital, Sfera politicii, CEDU 2000+ s.a.

Polirom is a private shareholding company established in Iaşi in 1995 
and one of the most important Romanian publishers. Up to now 
we have produced about 6,550,000 million books and an offer that 
exceeds 1,000 titles. Polirom has been awarded several prizes by The 
Romanian Association of Publishers, The Writers’ Union of Romania, 
ASPRO, The Romanian Academy and the magazines România literarǎ, 
Cuvântul, Capital, Sfera politicii, CEDU 2000+  and others.

Strada Dimitrie Gusti 
0.00: 38EDITURA POLIROM
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Str. Răspântiilor nr. 32, sector 2, 
cod 020548, București
Tel.: 021 210 89 08
Fax: 021 212 35 61
E-mail: office@prior.ro 
http://www.ebookshop.ro 

Prior Media Group este de 20 ani distribuitor oficial de carte 
străină academică şi educaţională pentru mai mult de 800 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.
Dintre preocupările de bază, amintim: 
- Import şi distribuţie de cărţi şi publicaţii periodice străine, 
de la peste 800 de edituri şi grupuri editoriale din întreaga lume; 
- Editare şi publicare de carte academică şi şcolară; 
- Facilitarea publicării autorilor români la edituri sau grupuri 
editoriale de prestigiu.
Printre colaboratori enumerăm toate grupurile editoriale 
importante (Elsevier, Cambridge, McGraw-Hill, Springer Verlag, 
Oxford, Taylor & Francis, Wiley, etc) precum şi centrele de 
cercetare din întreaga lume.
Echipa Prior Media Group  vă oferă cea mai convenabilă soluţie 
pentru solicitările de carte străină.  

Prior Media Group has been, for 20 years, an official distributor of 
academic and educational books published by over 800 worldwide 
publishing houses and an official importer for Encyclopaedia 
Britannica, Encyclopaedia Universalis, Brockhaus Enzyklopaedia, 
Great Books, The Oxford English Dictionary, McGraw Hill 
Encyclopedia of Science and Technology, Encyclopedia of 
Mathematical Physics, as well as for other encyclopaedias and 
general dictionaries.
Our main activities include: 
- import and distribution of books and foreign periodical 
publications, from more than 800 publishing houses and group f
rom all over the world; 
- editing and publishing academic and school books 
- facilitating the publication of Romanian authors by prestigious 
publishing houses or groups
Our collaborators include all the important publishing groups 
(Elsevier, Cambridge, McGraw-Hill, Springer Verlag, Oxford, 
Taylor & Francis, Wiley), as well as research centers worldwide. 
Our team provides the most convenient solution regarding requests 
for foreign books.

Strada Catinca Ralea  
0.00: 44PRIOR MEDIA GROUP

Director: Ion Arzoiu
Vânzări: Marius Ioana
Copyright/PR/Comunicare: Diana Câmpeanu
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Str. Griviţei nr. 32, Baia Mare, judeţul Maramureş 
Tel.: 0262 278 280; 0727 888 702 
Fax: 0262 278 280 
E-mail: ema@proema.ro; office@anci.org.ro  
http://www.proema.ro 
http://www.anci.org.ro  

Parteneriat de succes cu Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare 
(ANCI) 
Peste 230 de titluri – inclusiv bilingve -, din domeniile: istorie, filosofie, 
sociologie, geopolitică, beletristică 
Premii la diverse manifestări culturale  
Participări la târguri  internaţionale de carte: Madrid, Barcelona, 
Salonic, Bucureşti 
Apariții editoriale de prestigiu, selectate pentru promovarea imaginii 
României  la mari întruniri internaţionale

Successfull partnership with the Association North for Cooperation 
and Integration
More than 230 titles – including bilingual – in the following fields: 
history, philosophy, sociology, geopolitics, literature
Awards at various cultural events
Participation at international book fairs: Madrid, Barcelona, Salonic, 
Bucharest
Prestigious published titles, selected in order to promote Romania’s 
image on the occasion of important international reunions

Bulevardul Marconi 
7.70: 302EDITURA PROEMA - ANCI

Director: Peterliceanu Cornelia
PR/Comunicare: Peterliceanu Cornelia

Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, et. 3, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 0733 672 111 
E-mail: marian.bargau@prouniversitaria.ro 

Director: Marian Bârgău 

Ne-am înfiinţat în anul 2004 şi am editat până acum peste 2.500 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 10 ani, le-am făcut în activitatea pe care am 
desfăşurat-o.

Our publishing house was founded in 2004 and it has published, so 
far, more than 2500 titles, for a whole series of higher education 
institutions, in all fields, from university centers in Bucharest, as well 
as from the country. 
Our activity so far has enabled us to include among our collaborators 
some of the most prestigious authors, in various fields, ranging from 
philosophy to economic sciences, marketing, management and others. 
The inclusion of our publishing house on the A2 list of the most 
prestigious publishers accredited by CNATDCU and the accreditation 
by the CNCS for B category, are a confirmation of our constant efforts 
during the past 10 years.

Bulevardul Studia 
7.70: 336EDITURA PRO UNIVERSITARIA
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Str. Câmpia Libertăţii nr. 42, bl. B2, sc. C, et. 1, ap. 87, 
sector 3, cod 030374, Bucureşti 
Tel.: 021 324 74 45 
Fax: 021 324 7445 
E-mail: editura@prut.ro  
http://www.prut.ro 

Înfiinţată în 2003, Editura PRUT publică peste 70 de colecţii de carte 
pentru copii. Catalogul editurii cuprinde 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, Belgia, Marea Britanie, S.U.A. 

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 25EDITURA PRUT SRL

Director/Administrator: Valentina Mâinea  
Director executiv: Angela Gîrneț 
Vânzări: Gîrneț Angela 
Copyright: Cristina Sînchetru  
PR/Comunicare: Gîrneţ Angela, Gabriela Ionescu 

Founded in 2003, Prut Publishing House issues more than 70 collections 
of books for children. Our catalogue includes fairytales, toy-books, 
colouring books, activity books for preschool pupils, atlases, 
encyclopaedias, school readings, poetry, prose, literary criticism. 
Some of these titles are coproductions with some well-known 
publishing houses from France, Belgium, Great Britain, USA.

Str. Ștefan Mihăileanu nr. 28A, 
sector 2, București
Tel.: 021 231 52 18 
E-mail: carte@publica.ro 
http://www.publica.ro  

Plată sau curbă, lumea în care trăim continuă să se transforme. 
Publica aduce idei, identifică şi promovează acele cărţi de business 
capabile să producă schimbare. Ceea ce au în comun autorii pe 
care îi publicăm, fie ei universitari sau practicieni, sunt excelenţa 
profesională şi vizionarismul. Indiferent de domeniul sau 
industria în care ne desfăşurăm activitatea, o idee nouă are un 
impact hotărâtor asupra felului în care acţionăm. 
Cărţile noastre vă invită să faceţi cunoştinţă cu acele idei inovatoare 
care au transformat şi continuă să transforme lumea în care trăim. 

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 16EDITURA PUBLICA

Director: Bogdan Ungureanu 
PR/Comunicare: Angela Naghi 

Flat or curve, the world we live in keeps changing. Publica is about 
bringing ideas into focus, about identifying and promoting those 
business books able to generate change. Professional excellency and 
visionariness is the common denominator of our published authors, 
whether they are professors or practitioners. No matter the field or 
industry in which we all perform, a new idea has a defining impact 
upon the way we act. Our books invite you to get to know those 
innovative ideas that have transformed and keep on transforming
the world we live in.
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Bulevardul Nobel 
0.00: 5Q-T-RAZ

Bdul. Pache Protopopescu, nr. 11, etaj 2, 
sector 2, Bucureşti
Tel./fax: 021 313 35 06
E-mail: qtraz@qtraz.ro   
http://www.qtraz.ro  

Creație publicitară pentru promovare imagine firme, fotografie de 
artă publicitară, servicii tipografice performante, albume de artă 
fotografică, cărți poștale de colecție.

An advertising and design agency for brand image promotion, art 
advertising photography, high performance printing services, photo 
art albums, vintage postcards.

Director: Răzvan Voiculescu
PR/Comunicare: Silvia Dogaru
e-mail: silvia@qtraz.ro

Q



88

R

Str. Bârgăului nr. 9-11, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 224 12 31 
E-mail: office@rao.ro  
http://www.raobooks.com 

Director: Ovidiu Enculescu 

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 lectură 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 peste 20 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. 
Printre cei mai importanti autori pe care Editura RAO i-a făcut 
cunoscuţi publicului din România enumerăm: Gabriel Garcia 
Marquez, Dan Brown, Agatha Christie, Colum McCann, 
Umberto Eco, Nicholas Sparks, Peter Mayle, John LeCarre etc.

Editura RAO was founded 1993 and has published even from the 
start translated works of foreign authors. The key concepts for the 
editorial work have always been competence and earnestness in 
selecting the most diverse titles for our readers, the coherence in 
maintaining an ambitious editorial plan, destined for a large public 
and maintaining a high quality standard (graphical and 
typographical) in order to satisfy the demands of continuously 
expanding book market.  
These principles which can be defined in one word as professio-
nalism have always been maintained during our 20 years of 
existence, which explains why today RAO is one of the most highly 
rated publishing houses în Romania.  
RAO publishes fiction and nonfiction works, in author series or 
series of subjects, for adults, young adults and children. 
Some of the most important authors published by RAO on the 
Romanian market are: Gabriel Garcia Marquez, Dan Brown,
Agatha Christie, Colum McCann, Umberto Eco, Nicholas Sparks, 
Peter Mayle, John LeCarre etc.

Strada Catinca Ralea 
0.00: 41EDITURA RAO
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Str. Sofiei nr. 3, cod 410183, Oradea, județul Bihor
Tel.: 0743 971 005
E-mail: office@ratioetrevelatio.com
http://www.ratioetrevelatio.com  

Director: Vereș Otniel – Laurean 
Vânzări: Cristina Lerinţ 
Copyright: Florin George Călian 
PR/Comunicare: Raluca Vereş

Numele nostru acoperă un proiect editorial ambiţios, clădit pe 
respectul concret pentru toţi factorii implicaţi în producţia şi 
consumul de carte, de la autor, traducător, redactor, până la cititor, 
şi pe calitatea excepţională a volumelor publicate, atât din punct 
de vedere fizic, cât şi al conţinutului.  

Our name stands for an ambitious editorial project, built on the 
respect for everyone involved in the book production and 
consumption, starting with the author, the translator, the editor 
and ending with the reader, and on the exceptional quality of the 
published titles, from both graphic conditions and content 
standpoints. 

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 219EDITURA RATIO ET REVELATIO

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, 
cod 050183, Bucureşti
Tel.: 021 336 93 92
Fax: 021 337 24 48
E-mail: office@romfilatelia.ro  
http://www.romfilatelia.ro 

Romfilatelia, societatea emitentă a timbrelor și efectelor poștale 
românești, a devenit, de-a lungul timpului, un vector important 
al mediatizării valorilor naționale la nivel global, orientându-şi 
eforturile spre promovarea celor mai semnificative simboluri 
ale ţării, care ne individualizează şi ne identifică pe plan 
internațional. Înscriind periodic în planul său editorial tematici 
reprezentative pentru țara noastră, Romfilatelia își asumă cu 
responsabilitate rolul de promotor al valorilor românești, 
pătrunzând, prin marca poştală – simbol naţional - tainele istoriei, 
artei, spiritualității, frumuseților naturii, sportului și ale multor altor 
domenii, cu toate reunite de-a lungul timpului într-un portofoliu de 
colecții filatelice impresionante. 

Romfilatelia, the company issuing Romanian stamps and other 
postal effects, as become, in time, an important vector for 
promoting our national values globally, focusing its efforts towards 
the most significant symbols of our country that individualize and 
identify us on international level. Approaching periodically in its 
editorial plan, themes that are representative for our country, 
Romfilatelia takes on, responsibly, the role of promoter of 
Romanian values, revealing, through stamps - national symbol - 
the mysteries of history, arts, spirituality, landscapes, sports and 
several other fields of interest, all reunited, in time, in an impressive 
portfolio of philatelic collections.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 207ROMFILATELIA

Președinte director general: Cristina Popescu
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Persoana de contact : Laura Nani (laura.nani @mts.ro) 

S

Str. Teodosie Rudeanu nr. 29, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 222 85 97 
E-mail: saeculumio@yahoo.com   
http://www.saeculum.ro 

Director: Ionel Oprişan

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; 
cărţii de iniţiere în religie; bibliografie şcolară etc.

Saeculum I.O., Vestala and Saeculum Vizual publishing houses 
(from the publishing group Saeculum I.O.) edit: out of the ordinary, 
forbidden, censored literary texts, historical-literary synthesis and 
synthesis of fine arts history, fundamental working instruments 
(dictionaries, encyclopaedias, critical editions, bibliographies); 
revelation-documents concerning our national history; research in 
the field of ethnology; selection from peoples’ fairy tales and myths; 
hypothesis about the mysteries of the Universe and of the history of 
mankind; books of religious initiation, school readings.

Having reached its 13th edition, the National Salon of Inventions 
and Scientific Creation for Youth is a portal to incredible worlds of 
imagination, built year after year by a few creative and ingenious 
young people, passionate about knowledge and innovation. Over 
50 young people will present interesting inventions this year, thus 
bringing future a step closer. The three section of the Salon are: 
1. Applied sciences (mechanics, electrics, optics, thermo-technics, 
biotechnology, nanotechnology, aeronautics, astronautics) 
2. Information Technology- (the technology that associates 
information and the use of a computer, enabling us to generate, 
manipulate, communicate or distribute information) 
3. Future Technologies - (robotics, graphic design, futuristic 
architecture).

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 232GRUPUL EDITORIAL SAECULUM I.O. 

Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi
Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, Bucureşti
Tel.: 021 307 64 17    l    Fax: 021 307 64 18
E-mail: dppt@mts.ro
http://www.mts.ro  

Ajuns la a 13-a ediţie, „SALONUL NAŢIONAL DE INVENTICĂ ŞI CREAŢIE 
ŞTIINŢIFICĂ PENTRU TINERET” este portalul către lumi incredibile ale 
imaginaţiei, construit an de an de către câţiva tineri creativi şi ingenioşi, 
pasionaţi de cunoaştere şi inovaţie.  
Peste 50 de tineri vor prezenta anul acesta invenţii interesante şi vor 
aduce viitorul mai aproape, în cadrul celor trei secţiuni dedicate:  
1) ŞTIINŢE APLICATE (mecanică, electrică, optică, termotehnică, 
biotehnologie, nanotehnologie, aeronautică, astronautică etc)
2) TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI (tehnologie care asociază utilizarea 
calculatorului şi informaţiile, care ajută să producă, să manipuleze, 
să comunice sau să difuzeze informaţiile) 
3) TEHNOLOGII ALE VIITORULUI (robotică, graphic design, arhitectură 
futuristă etc.)

Bulevardul Marconi 
7.70: 364

SALONUL NAŢIONAL DE INVENTICĂ ŞI CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU 
TINERET 2015 - MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
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Calea Victoriei nr. 39A, sector 1, Bucureşti
Tel.: 0723 290 145; 021 313 31 47
Fax: 021 312 01 28
E-mail: editura.scripta@gmail.com 

Director: Ionel Aichimoaie 
Copyright: Dinu Mihail Moraru 
Vânzări & PR/Comunicare: Bogdan Stoian

Editura Scripta, marcă înregistrată a unei companii de presă ce are 
capital integral privat, a fost înfiinţată în anul 1991. Prin tematica 
abordată, Editura Scripta a dezvoltat numeroase colecţii de carte 
precum: istorie, politologie, memorialistică, publicistică, eseistică, 
beletristică, medicină, filosofie, lingvistică. 
În prezent, oferta editurii cuprinde peste 80 titluri.

Scripta Publishing House, registered trademark of a private media 
company, was founded in 1991. Through the approached themes, 
Scripta Publishing House has developed several book collections such 
as: history, politology, memoirs, journalism, essays, fiction, medicine, 
philosophy, linguistics. At present, our offer includes over 80 titles.

EDITURA SCRIPTA - FRAZI SA Bulevardul Marconi 
7.70: 315

Str. Barbu Delavrancea nr. 24, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 311 49 36; 021 318 83 44 
E-mail: 
semneartemis@yahoo.ro; 
difuzare@semneartemis.ro; 
office@semneartemis.ro  
http://www.semneartemis.ro  

Director: Ştefan Dulu 
Vânzări: Adrian Marin 
Copyright: Cristian Negoi 
PR/Comunicare: Adrian Marin

A fost fondată în anul 1994. În cei peste douăzeci de ani de activitate, 
a publicat sute de titluri din cele mai variate domenii tematice:
literatură tehnico-științifică, drept, chimie, medicină, istoria României, 
etnografie și folclor, artă, beletristică, poezie, proză, memorialistică, 
dicționare diverse, carte școlară și multe altele. De asemenea, a oferit 
și oferă celor interesați culegere și tehnoredactare computerizată, 
scanare și prelucrare imagini alb-negru și color, precum și tipărirea de 
carte și materiale publicitare (postere, pliante, reviste, ziare etc.). 
Așa cum au remarcat și criticii de specialitate, o preocupare 
importantă a editurii este, pe lângă reeditarea marilor clasici, 
promovarea literaturii române contemporane, prin autori consacrați, 
cât și debutanți. 

It was founded in 1994. During its 20 years activity, it has issued 
several hundreds of titles in various fields: technical and scientific 
literature, law, chemistry, medicine, Romania’s history, 
ethnography and folklore, fine arts, fiction, poetry, prose, memoirs, 
various dictionaries, school books and others. It also provides to all 
those interested DTP, scanning and photo editing - black and white 
and colour - services, as well as printing services for books and 
advertising materials (posters, leaflets, magazines, newspapers 
and others). As critics have noticed, one of our main concern is to 
promote contemporary Romanian literature - debutants and 
consecrated authors, along with republishing the great classics.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 245EDITURILE SEMNE – ARTEMIS



Books for the mind, body and soul - we offer our readers the 
remarkable  works authored by the Yoga teacher Gregorian 
Bivolaru: The Encyclopedia of Additives, Aphrodisiacs, Vita-
mins, Minerals, Proteins and Juices,  “A Planetary Genocide - the 
Chemtrails”, “Misteries of the Eternal Feminine”, “Shambala”, “First 
Practical Steps towards the... Water Engine”. Other suggested 
readings: “John’s Great Gospel Revealed to Jakob Lorber by God 
Himself” (8 volumes), “The Revealed Mystery of the Glorious Second 
Coming of Jesus Christ”.
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Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti 
Tel.: 0317 123 123  
Fax: 021 325 00 96 
E-mail: 7LM@7lastmuse.ro   
http://www.7lastmuse.ro   

Director: Sebastian Mureșan
Vânzări: Sebastian Mureșan

Ne-am oprit la numele „Seven Last Muse”, pentru că, alăturate, 
aceste cuvinte exprimă ceea ce ne-a unit, respectiv dorința de a da 
formă frumosului și de a-l face disponibil celor ce îl apreciază.  
Suntem o companie tânără și atunci când cifra 7 a devenit planul 
nostru pentru numărul gamelor de produse pe care dorim să 
vi le propunem am început să creăm.  
Primul nostru produs este Lightbag - punga decorativă. 
Cu punga decorativă Lightbag poți transforma o seară normală 
într-una specială... pur si simplu!  
Lightbag este un simplu kit propus pentru a crea o amosferă 
naturală în timpul unui eveniment special, la o cină romantică 
sau la o petrecere.

We chose “Seven Last Muse” as the name of our company because 
these word best express what brought us together, which is the wish 
to give a shape to beauty and to make it available for those who 
appreciate it. 
We are a young company who planned that 7 would be the number of 
the range of products we’ll provide, and that was the moment when 
we started to create. 
Our fist product is Lightbag – the decorative bag. With the decorative 
Lightbag an ordinary evening can become a special one – just like 
that! 
Lightbag is a simple kit which we provide in order to create a natural 
atmosphere during a special event, a romantic dinner or a party.

SEVEN LAST MUSE Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 238

Şoseaua Sălaj nr. 2, bl. 126 A, 
parter, sector 5, Bucureşti 
Tel./fax: 021 424 14 42 
E-mail: editurashambala17@yahoo.com  
http://www.editurashambala.ro   

Director: Dan Bozaru 
Vânzări: Ovidiu Buruiană 
Copyright: Şerban Sorin 
PR/Comunicare: Cipriana Lazăr

„Cărţi pentru minte, trup şi suflet - dăruim cititorilor remarcabilele 
lucrări realizate de profesorul yoga Gregorian Bivolaru: 
Enciclopediile aditivilor, afrodisiacelor, vitaminelor, mineralelor, 
proteinelor, sucurilor, „Un genocid planetar... Chemtrails-urile”,  
„Misterele eternului feminin”; „Shambala”, „Primii paşi practici 
către ... motorul cu apă”.   
Alte sugestii de lectură: „Marea Evanghelie a lui Ioan revelată lui 
Jakob Lorber de către Domnul” (8 vol.); „Taina dezvăluită a celei 
de-a doua veniri, în glorie, a lui Iisus Hristos”.

Bulevardul Marconi 
7.70: 344EDITURA SHAMBALA
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Str. General Berthelot nr. 38, sector 1, Bucureşti 
Tel./fax: 021 243 42 40 
E-mail: office@editurasigma.ro   
http://www.librariesigma.ro 

Bulevardul Eroilor nr. 128, cod 077190, 
Voluntari, judeţul Ilfov  
Tel.: 021 350 32 43; 021 350 32 38 
Fax: 021 350 32 45 
E-mail: icas@icas.ro  
http://www.icas.ro 

Înființată în 1991, Editura Sigma este una dintre cele mai 
cunoscute edituri cu profil pedagogic. Elaborează manuale școlare 
și materiale auxiliare necesare procesului de învățământ 
(preșcolar, primar, gimnazial, liceal) în toate domeniile. 
Alături de editarea cărții școlare, s-au dezvoltat și alte direcții 
importante ca: instruire, științe tehnologice, umane și sociale, 
cărți pentru copii și tineret, ficțiune, artă, economie, analize, 
sinteze, dicționare, antologii, teatru, poezie și beletristică. 
În ultimii ani, Editura Sigma a preluat și cărțile editurilor Petrion și 
Radical. 
De asemenea, Editura Sigma este unic distribuitor în România a 
celei mai noi metode pentru predarea limbii engleze în grădinițe: 
Metoda Pingu’s English.

Editura Silvică se ocupă cu promovarea activităţii editoriale în 
cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură 
„Marin Drăcea” şi, în general, cu publicarea de lucrări de interes din 
sfera silviculturii şi a ştiinţelor mediului.

Established in 1991, Sigma is one of the best known publishing houses 
with pedagogical profile. Sigma issues school textbooks and auxiliary 
materials needed in the education process (preschool, elementary, 
secondary and high school).   
Apart from educational book publishing, we have developed other 
important directions in the editorial activity such as: training, 
technological sciences, humanities, social sciences, children and 
youth books, fine arts, economy, analyses/syntheses, dictionaries, 
anthologies, theatre, poetry and fiction.  
In the last years Sigma took over also the publications of Petrion and 
Radical publishing houses. 
Sigma Publisher is the only distributor in Romania of the newest 
method for teaching English at kindergarten: Pingu’s English Method. 

Silvica Publishing House unfolds editorial activities within the 
“Marin Drăcea” National Institute for Forestry Researches and 
Development and focuses on publishing works of interest in the 
fields of forestry and environmental sciences.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 251

Bulevardul Studia
7.70: 335

EDITURA SIGMA

EDITURA SILVICĂ - INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE – 
DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”

Director: Boris Singer 
Vânzări: Iuliana Alexandru 

Director: dr. ing. Romică Tomescu 
Vânzări: Dana Mohor, Pollyanna Pârnuță 
Copyright: dr. Marius Teodosiu 
PR/Comunicare: Dana Mohor 
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Calea 13 Septembrie nr. 139, 
bl. T1B, sc. 1, et. 2, ap. 5, 
sector 5, Bucureşti 
Tel.: 0747 540 982 
E-mail: office@solisis.org 
http://www.solisis.org

Aleea Baraj Cucuteni nr. 4, 
bl. M5A, cod 032752, sector 3, Bucureşti  
Tel.: 021 340 26 66 
Fax: 021 304 60 66 
E-mail: sonimpex.magiun@gmail.com  
http://www.magiun-sonimpex.ro 

SOLISIS este un centru dedicat cunoaşterii de sine care ajută persoanele 
să conştientizeze ce se întâmplă în ele la nivelul emoţiilor, gândurilor, 
pentru a găsi pacea interioară, armonia, sensul propriei vieţi. 
Prin cursuri, seminarii, întâlniri săptamanale, retreat, căutăm să fim, 
să trăim practic hrăniţi de conştiinţa iubirii, dincolo de orice teorie 
mentală. Pentru că totul este vibraţie. 

Sonimpex Topoloveni este producătorul magiunului de prune 
Topoloveni şi al gamei de dulceţuri, zacuscă, bulion „Topoloveana”, 
produse 100% naturale, fără zahăr adăugat.  
Magiunul de prune Topoloveni poate fi consumat de persoane de 
toate vârstele, începând de la 6 luni, inclusiv de bolnavii de diabet, 
la recomandarea medicului curant.

SOLISIS is a centre devoted to self-knowledge helping people to 
become aware of what happens to them on emotions and thoughts 
level, in order to find inner peace, harmony, the meaning of their 
own life. Through courses, seminars, weekly meetings, retreats, we 
are looking to be, to live practically fed by the consciousness of love, 
beyond any mental theory. Because everything is vibration.

Sonimpex Topoloveni is the producer of the Topoloveni plum 
marmelade and of the “Topoloveana” range of preserves, zacusca 
and tomato paste, 100% natural products, with no added sugar. 
Topoloveni plum marmelade is suitable for people of all ages, 
starting with 6 months babies, including for diabetic patients, 
upon recommendation of their physician.

Bulevardul Marconi 
7.70: 380

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 235

ASOCIAŢIA SOLISIS

SONIMPEX TOPOLOVENI

Director: Sandra Zodie

Director: Bibiana Stanciulov 
Vânzări: Diana Stanciulov
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Str. Docenților nr. 18, sector 1, București
Tel.: 0737 730 700  
Fax: 031 438 01 57
E-mail: office@edituraspandugino.ro   
http://www.edituraspandugino.ro 

Editura Spandugino, creată în 2008, promovează un model 
cultural al calității. Viziunea noastră este strâns legată de 
convingerea că fără înțelepciunea provenită din experiență, fără 
modele, fără consolidarea unui țesut bazat pe valori profund 
umane între indivizi și fără o cultură a dialogului, nicio comunitate 
nu poate să supraviețuiască.

Spandugino Publishing House, founded in 2008, promotes a cultural 
model of quality. Our vision is strictly connected to the belief that no 
community can survive without the wisdom that comes from experience, 
without role-models, without a network of individuals based on deeply 
human values or a culture of dialogue.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 205EDITURA SPANDUGINO

Director: Lavinia Spandonide
Vânzări: Traian Oancea
Copyright: Cristina Paiu
PR/Comunicare: Cristina Paiu

Splaiul Independenţei nr. 17, 
bl. 101, sc. 2, et. 4, ap. 29, sector 5, Bucureşti 
Tel./fax: 031 104 35 18 
Tel.: 0722 508 098 
E-mail: sperpsi@gmail.com 
http://www.sper.ro 

Deoarece credem în puterea tradiției, de 18 ani, Editura SPER, 
recunoscută CNCSIS, rămâne fidelă nevoii de cunoaștere a propriei 
lumi interioare și de accesare a universurilor celorlalți, publicând lucrări 
de specialitate ce țin de domeniul dezvoltării personale, psihoterapiei, 
psihologiei clinice și psihopatologiei, dar și Revista de Psihoterapie 
Experiențială (B+, BDI).

Because we believe in the power of tradition, for 18 years, 
SPER Publishing House, recognized by CNCSIS, has remained faithful 
to the need of knowing one’s inner world, as well as accessing others’ 
universes, by issuing specialized works in the field of personal 
development, psycho-therapy, clinical psychology and 
psycho-pathology, as well as the Magazine of Experiential 
Psychotherapy (B+, BDI).

Bulevardul Marconi 
7.70: 366INSTITUTUL SPER - EDITURA SPER

Director: Iolanda Mitrofan 
Copyright/PR/Comunicare: Sorina Dumitrache
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Str. Petru Rareş nr. 15, sector 1, cod 011101, Bucureşti 
Tel./fax: 021 223 26 60 
E-mail: office@cartea-ta.ro; office@7carti.ro  
http://www.cartea-ta.ro; http://www.7carti.ro 

Stand Agenție 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 agenției noastre cu peste 1.000 
de edituri din București și din întreaga țară vine în întâmpinarea 
reseller-ilor și a tuturor persoanelor interesate oferind posibilitatea 
achiziționării rapide, fără efort și cheltuieli suplimentare a titlurilor 
comandate. Agenția noastră lucrează cu peste 15.000 de clienți din 
întreaga țară – firme de difuzare en-gros și cu amănuntul, librării, 
biblioteci județene, orășenești și comunale. Stand Agenție Difuzare 
Carte vine cu o concepție nouă și modernă în domeniul distribuției de 
carte. , în toamna anului 2005, am deschis târgul permanent de carte, 
primul centru comercial cu expoziție și vânzare de carte, venind astfel 
în sprijinul editorilor și distribuitorilor de carte din întreaga țară, cât și 
publicului larg.

Stand Agenţie Difuzare Carte (Book Distribution Agency Stand) is the 
largest book distribution agency in Romania. We have a field-structured 
database comprising over 40,000 titles. We work with over 1000 Bucharest 
and country-based publishers in order to meet the requests from resellers 
and private individuals offering them the possibility of a rapid and effortless 
book  purchase, without additional expenses. Our agency works with over 
15,000 clients throughout the country  - en-gross and en-detail companies, 
bookstores, county, city and rural libraries. Book Distribution Agency Stand 
brings out a new and modern view in the field of book distribution since 
the autumn of 2005 when we inaugurated the Permanent Book Fair, the 
first shopping center focused on book distribution and sale, supporting 
thus both publishers and book distributors, as well as the needs of the wide 
public. 

Bulevardul Eugen Preda
0.00: 32STAND AGENŢIE DIFUZARE CARTE

Director: Iacob Niculae 
Vânzări: Nicolae Ionescu

Str. Ion Minulescu nr. 36, sector 3, cod 031216, Bucureşti 
Tel.: 021 320 61 19 
Fax: 021 319 10 84 
E-mail: editura@sophia.ro; contact@supergraph.ro 
http://www.sophia.ro  
http://www.librariasophia.ro 

SOPHIA, editură patronată de Societatea de Difuzare Supergraph, 
oferă iubitorilor de carte religioasă bucuria întâlnirii cu scrieri de 
spiritualitate ortodoxă. Între volumele publicate de EDITURA 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.

SOPHIA Publishing House is part of Supergraph Distribution Company 
and offers readers interested in religious books the joy of discovering 
Orthodox writings. Among the volumes published by SOPHIA, you can 
find classic works written by the Fathers of the Church, confessional 
guidebooks of the saints, works of interest authored by great 
Orthodox confessors, explanations of the Holy Bible, dogmatic 
syntheses and church history, iconography treaties, contemporary 
academic theology works.

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 30SOCIETATEA DE DIFUZARE SUPERGRAPH / EDITURA SOPHIA

Directori: Mihaela Voicu, Elena Ghincea 
Vânzări: Nicolae Ghincea  
Copyright: Mihaela Voicu



97

Şoseaua Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, Bucureşti 
Tel.: 031 437 06 47; 0774 456 856 
http://www.ssctv.ro 

SSCTv este o instituţie privată de învăţământ care specializează 
în domeniul comunicării şi televiziunii, organizându-se înscrieri 
la modulele de comunicare (purtător de cuvânt, şef birou presă), 
televiziune (prezentator tv, reporter, operator imagine, 
editor imagine), radio (realizator emisiuni, redactor) și DJ.
Cu cei mai buni traineri de pe piața media și din sfera comunicării, 
SSCTv vă aşteaptă să vă înscrieţi la sediul din 
Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 1-3, telefon 031.437.06.47 /
0774.456.856 şi pe www.ssctv.ro. 
Programa este una revoluționară, bazată pe module ce combină în 
mod unic noțiunile teoretice cu cele practice. 
Durata cursurilor este de 6 luni. 

SSCTv is a private educational institution specialized in communication 
and television, organizing admission for communication study 
modules (spokes person, press officer), television (news anchor, 
reporter, cameraman, video editor), radio (producer, editor) and DJ.
Having on board the best media and communication trainers on the 
market, SSCTv expects you for  registrations at its headquarters in 1 -3 
Dudesti- Pantelimon Str., phone 031.437.06.47 / 0774.456.856 and on 
www.ssctv.ro Our curriculum is revolutionary, based on modules that 
uniquely combine theory and practice. 
Our courses last 6 months.

Bulevardul Marconi 
7.70: 340ȘCOALA SUPERIOARĂ DE COMUNICARE ȘI TELEVIZIUNE

 

Str. Academiei nr. 3, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Tel.: + 373 22 739 616  
Fax: + 373 22 739 627
E-mail: prini@stiinta.asm.md
http://www.stiinta.asm.md

Fondată în 1959, editura Ştiinţa, cea mai veche instituţie editorială 
din Republica Moldova, a tipărit circa 8.00 de titluri de carte într-un 
tiraj de peste 24 milioane de exemplare. A editat peste 80 de 
colecţii şi serii de carte ştiinţifică şi de popularizare a ştiinţei, 
manuale şcolare şi universitare, dicţionare, enciclopedii, 
beletristică, literatură pentru copii, albume etc.

Founded in 1959, Ştiinţa Publishing House is the oldest editorial 
institution in the Republic of Moldova; it has published over 8,000 
titles in over 24 million copies. It has edited over 80 collections and 
series in the following fields: science, scientific popularization, school 
and university textbooks, dictionaries, encyclopaedias, literature, 
books for children, albums.

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 25„ŞTIINŢA” ÎNTREPRINDERE EDITORIAL – POLIGRAFICĂ

Director: Gheorghe Prini
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T

Str. Cometei nr. 5, et. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj 
Tel./fax: 0264 450 129 
E-mail: editura@imaginetact.ro  
http://www.editura.imaginetact.ro 

TACT este o editură independentă, care a pornit ca un gest de pur 
mecenat susţinut de agenţia de publicitate Imagine TACT, pentru a 
înlesni accesul la cărţi importante ale culturii contemporane, în 
special din sfera filosofiei, sociologiei şi istoriei.
Din 2005, am dezvoltat mai multe colecţii: Colecţia de stradă, 
Pasaje, Angelus Novus, Cinemag, Polemos, Atopos, Moșmondrilă.

Tact is an independent publisher, that was created as a pure Mece-
na-like gesture, supported by the advertising agency Imagine TACT,  
meant to facilitate access to important titles of contemporary culture, 
especially in the fields of philosophy, sociology and history.  
Since 2005, we have developed several collections, focusing on 
translations from representative authors for their culture: 
Colecţia de stradă, Pasaje, Angelus, Cinemag, Polemos, Atopos,  
Moșmondrilă.

Bulevardul Marconi 
7.70: 355EDITURA TACT

Director general: Virgil Pasca 
Vânzări: Maria Bora  
Copyright: Andrei State   
PR/Comunicare: Teodora Harangus

Calea Victoriei nr. 128, sector 1, București 
E-mail: tesu.solon@yahoo.com  
Tel.: 0742 888 448

Editura Teșu este axată pe teme de istorie, filosofie, literatură și 
memorialistică politică. Printre lucrările publicate se numără: 
„Mareșalul Ion Antonescu. O biografie”, „România Masonică II”, 
Mihail Sebastian „Jurnal II. Jurnal indirect 1926 - 1945”, 
„Monarhia românească”, „Ion Pribeagu”, „Mircea Eliade și Evreii”, 
„Istoria Evreilor din România”, „Istoria Holocaustului din România” , 
„Ce i-a spus evreul N. Steinhardt călugărului N. Steinhardt și 
viceversa”, „Istoria antisemitismului. Pogromurile din Bucureşti, 
Iaşi şi Dorohoi”, „Memoriile Elenei Lupescu”.

Teşu Publishing House issues mainly historical, philosophical, 
political literature and memoirs. Among our published works: Marshal 
Ion Antonescu. A Biography, Masonry in Romania, Mihail Sebastian. 
Diary II. Indirect Diary 1926 – 1945, Romanian Monarchy, History of 
Jews in Romania, History of Holocaust in Romania, What N. Steinhardt, 
the Jew, told to N. Steinhardt, the Christian-monk, and viceversa, The 
History of Antisemitism. Pogroms in Bucharest, Iaşi and Dorohoi, Elena 
Lupescu - Memoirs.

Bulevardul Nobel 
0.00: 10EDITURA TEȘU

Director: Teșu Solomovici
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Geamăna – Bradu, DN 65B nr. 12, judeţul Argeş 
Tel.: 0248 615 416; 0248 221 348 
E-mail: editura@tiparg.ro  
http://www.tiparg.ro 

Strada Ion Creangă 
3.20: 115TIPARG – EDITURĂ ŞI TIPOGRAFIE

Director: Adrian Sămărescu

Cu profil generalist, Editura Tiparg s-a focusat prin cele peste 500 de titluri 
pe segmentul de carte preşcolară şi şcolară; bine reprezentate sunt şi cartea 
universitară (Seria Academica – recunoaştere CNCSIS în 2009), literatura de 
specialitate (Seria Labirint), beletristica (Seria Literapia). 
Tipografie proprie, clasică şi digitală, pentru cărţi ieşite din tipar(g)!

Tiparg is a Publishing House with a general profile that has focused, 
through its over 500 published titles, on the segment of preschool and 
school books; university books are also well represented (Academica 
Series – recognized by CNCSIS in 2009), as are specialized literature 
(Labyrinth Series) and fiction (Literapis Series). 
It has its own printing house, classical and digital.

Str. Ştefan Burileanu nr. 1-3, 
bl. 21 E, sc. 2, ap. 27, sect. 1, Bucureşti 
Tel.: 0762 346 744
E-mail: raduta@rocketmail.com 
http://www.editurathenewearth.ro 

Bulevardul Marconi 
7.70: 306EDITURA THE NEW EARTH

Director: Cristian Răduță

Editura The New Earth publică cărţi în domeniul spiritualităţii.  The New Earth Publishing House issues books in the field of spirituality.

Calea Galați nr. 78, bl F, parter, 
Brăila, județul Brăila 
Tel.: 0744 539 094  
E-mail: torentpress@yahoo.com  
http://www.torent-press.ro 

Bulevardul Marconi 
7.70: 313EDITURA TORENT PRESS

 

Editura Torent Press publică romanele scriitoarei Doina 
Popescu-Brăila: „Comisia Zűrich”, „Dumnezeu era-n vacanţă”, 
„Copilul Dunării”, „Ardei iuţi”, „Pisica cu papion”, „Fericire la preţ 
redus” şi „Copilul Dunării- The child of the Danube”- ediţie bilingvă 
romană-engleză în traducerea Sabrinei Popescu. Sabrina Popescu 
are 14 ani şi jumătate, este elevă în clasa a VIII-a.

Torent Press publishes the novels authored by Doina Popescu-Brăila: 
“Zurich Commission”, “God Was on Vacation”, “The Child of the Danube”, 
“Hot Peppers”, “Cat with a Bowtie”, “Happiness at a Discount”. 
“The Child of the Danube” – Romanian - English bilingual edition is 
translated by Sabrina Popescu, a 14 years old student in the 8th grade.
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E-mail: treasureoffice@yahoo.com  
http://www.treasureworld.ro 

Firma noastră  este importatoare a celor mai renumite cafele din 
lume: Blue Mountain Jamaica, Guatemala, Peru, Indonezia, 
Madagascar ... precum şi a peste 100 de specialităţi de ceaiuri. 
În cadrul târgului vom expune de asemenea specialităţi de 
ciocolată caldă cu diverse arome, dulciuri (tartuffi, nuga 
franţuzească, caramele belgiene, mirodenii indiene), 
accesorii de ceai-cafea (căni, ibrice, pocale).  
Vă aşteptăm să savurăm un ceai bun şi o cafea delicioasă!

Our company imports some of the most famous coffees in the world: 
Blue Mountain Jamaica, Guatemala, Peru, Indonezia, Madagascar, 
as well as over 100 tea varities. At this fair, we will also exhibit several 
hot chocolate varieties, with different flavors, sweets (tartuffi, 
French nougat, Belgian caramels, Indian spices), tea/coffee 
accessories (cups, kettles, chalices).
We expect you to enjoy a good cup of tea and a delicious coffee!

Bulevardul Marconi 
7.70: 352TREASURE

Str. Sfântul Constantin nr. 9, 
ap. 1, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 300 60 90 
Fax: 0372 25 20 20 
E-mail: comenzi@edituratrei.ro  
http://www.edituratrei.ro   

Director: Silviu Dragomir 
Vânzări: Gabriel Drăgan, Florin Soare, Eliza Ştefan  
Copyright: Crina Drăghici 
PR/Comunicare: Teodora Ivan, Viorel Vrabie

Grupul Editorial Trei se află de peste 20 de ani în elita editurilor 
din România, publicând cărți de valoare din domenii variate: 
psihologie, ficțiune și non-ficțiune. Editura oferă cititorilor opere 
complete ale lui S. Freud şi C. G. Jung, dar și serii de autori precum 
Pascal Bruckner, Mark Levy, Camilla Läckberg sau Lisa Marklund. 
Cele mai cunoscute colecţii ale editurii sunt: Psihologia pentru toţi, 
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.

For more than 20 years, Trei Editorial Group has been a part of the 
Romanian publishers elite, by issuing valuable books in various fields: 
psychology, fiction and non-fiction. Our offer includes the complete 
works of S. Freud and C.G. Jung, as well as author series such as  
Pascal Bruckner, Mark Levy, Camilla Läckberg or Lisa Marrklund. 
Our best known collections: Psychology for Everyone, Psychology – 
Psychotherapy, Practical Psychology, Fiction Connection and Eroscop. 
Since 2007, TREI has turned into an editorial group including two 
more publishing houses: Pandora M and Lifestyle.

Strada Liviu Rebreanu 
0.00: 17EDITURA TREI
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Str. Frații Golești nr. 114, et. 2, Pitești, județul Argeș
Tel.: 0348 440 449   l   Fax: 0348 440 511
E-mail: office@edituratrend.ro 
http://www.edituratrend.ro 

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 246EDITURA TREND

Director general: Cristina Stroescu

Director: Bogdan Hrib

Editura Trend produce şi editează cărţi pentru copii încercând permanent 
să aducă cititorilor noi informaţii într-un mod interactiv pentru procesul 
de cunoaştere şi învăţare.
Cărţile editurii sunt atât auxiliare pentru preşcolari şi şcolari, conforme 
cu programa şcolară şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi 
cărţi de poveşti ilustrate, cărţi de colorat, cu jocuri didactice, materiale 
educaţionale, poveşti terapeutice.

Trend Publishing House edits books for children, constantly trying to 
bring readers new information, interactively, in the learning process. 
Our books serve as auxiliaries for both preschoolers and pupils, in 
accordance with the school curricula and approved by the Ministry 
of Education. We also publish illustrated fairy tales books, colouring 
books, educational games, educational boards and materials, 
therapeutic stories.

Str. Coacăzelor nr. 5, sector 2, Bucureşti
E-mail: editura@tritonic.ro 
http://www.tritonic.ro 

Strada Catinca Ralea 
0.00: 19EDITURA TRITONIC BOOKS

Tritonic editează cărți din 1993. 
A promovat și promovează constant autorii români atât în colecțiile 
sale academici, cât și în aria ficțiunii. Cea mai veche și bogată colecție 
academică este Comunicare Media, însumând peste 150 de volume. 
Ar trebui apoi enumerate colecțiile: Sociologie, Istorie, Uniunea 
Europeană, Politici și Instituții publice, Administrație publică, Studii de 
securitate. Smart Books este un imprint dedicat volumelor de 
management și marketing. 
Colecțiile de ficțiune sunt centrate pe câteva genuri principale: Mystery 
& Thriller sau Science Fiction, Fantasy & Horror, romane de dragoste în 
Cașmir. Autorii români sunt editați și în colecția de literatură Tritonic LIT. 
Dramaturgia românească este reprezentată de colecțiile Scena Crimei – 
piese polițiste și Theatre International – traduceri din română. 
Eseurile pe teme diferite sunt publicate de colecția Sens. 
În 2015, la Tritonic vor apărea peste 120 de titluri noi.

Tritonic has been a book publisher since 1993.
It has been constantly promoting Romanian authors, in both its academic 
and fiction series.
The oldest most extensive academic collection is Communication Media, 
gathering together over 150 titles. Some of the other collections worth 
mentioning are: Sociology, History, European Union, Public Policies and 
Institutions, Public Administration, Security Studies. Smart Books is an 
imprint devoted to management and marketing titles.
Fiction collection focus on a few main genres: Mystery & Thriller or 
Science Fiction, Fantasy & Horror, love novels in Cashmere. Romanian 
authors are also edited in the Tritonic LIT fiction collection.
Romanian drama is represented by the collections Crime Scene – mystery 
plays and Theatre International – translations from Romanian. 
Essays on various subjects are included in the Sens collection.
In 2015, over 120 new titles will be published by Tritonic.
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U

Drumul Bercenarului nr. 30E, sector 4, Bucureşti 
Tel./fax: 0723 842 660 
E-mail: office@unicart.ro 
http://www.unicart.ro

Editura Unicart s-a impus prin calitatea şi diversitatea cărţilor 
pentru copii, beletristică, enciclopedii, atlase, etc. 
Editura dispune şi de tipografia proprie şi ofera servicii de tipar 
digital şi offset, finisare, DTP, grafică, design.

Unicart Publishing House stands out thanks to the quality and diversity 
of its published books: juvenile literature, fiction, encyclopaedias, atlases. 
The house has its own printing house and provides digital printing and 
offset, finishing, pre-press, graphic and design services.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 208UNICART PRODUCTION

Director: George Bulearca 
Vânzări/ Copyright/PR/Comunicare: Bogdan Toma

Tel.: 0723 389 188 
E-mail: simona.popa@uniscan.ro    
http://www.uniscan.ro  

Director: Simona Elena Popa

Uniscan Grup Educațional reprezintă Editura Express Publishing 
distribuind prin magazinele Tinkerbella din Mall Promenada,
Sun Plaza și Cora Lujerului materiale pentru învățarea limbii 
engleze: manuale școlare, cursuri, examene Cambridge, gramatică, 
literatură, multimedia. Prin editura proprie, Active Learning, 
se promovează cărți însoțite de articole pentru copii, marca 
Spiegelburg, colecțiile Lilifee, Sharky, Prietenii Cailor. 

Uniscan Educational Group represents Express Publishing House, 
by distributing in Tinkerbella stores from Mall Promenada, Sun 
Plaza and Cora Lujerului, ELT materials: textbooks, courses, 
Cambridge exams, grammar, literature, multimedia. Through our own 
publishing house, Active Learning, we promote books accompanied by 
children’s items, bearing the Spiegelburg brand, the collections Lilifee, 
Skarky and Friends of Horses.

Bulevardul Mihail Jora  
4.50: 218UNISCAN GRUP EDUCAŢIONAL 
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Str. Suvenir nr. 4, et. 1, ap. 3, sector 2, București 
Tel.: 021 315 33 08 
Fax: 021 315 33 07 
E-mail: office@edituraunivers.ro 
http://www.edituraunivers.ro

Univers, una dintre cele mai prestigioase şi mai longevive edituri 
din România, are o istorie de peste patruzeci de ani de activitate 
neîntreruptă, timp în care a publicat atât ficţiune, cât şi nonficţiune, 
de la traduceri fundamentale din literatura universală, până la lucrări 
de critică şi teorie literară, la albume şi enciclopedii. 

Bulevardul Mihail Jora
4.50: 250EDITURA UNIVERS

Director: Laura Savu  
Vânzări: Ioana Crupenschi 
Copyright: Diana Crupenschi, Alina Hlinschi 
PR/Comunicare: Cristina Dudău

Univers, one of the most prestigious and old Romanian publishing 
houses, has a uninterrupted history of over 40 years, having 
published during this interval both fiction and non-ficition, including 
translations of fundamental world literature works, as well as 
literary criticism and theory works, albums and encyclopaedias.

Str. Luigi Cazzavillan nr. 17, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 0378 105 718 
Fax: 0372 753 773 
E-mail: difuzare@universenciclopedic.ro 
http://www.universenciclopedic.ro

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. 
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.

Bulevardul Eugen Preda 
0.00: 29UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD

Director: Mihaela Elena Popa  
Vânzări: Iancu Gabriela 
PR/Comunicare: Iancu Gabriela

Univers Enciclopedic Publishing House was founded in 1994, in 
Bucharest.
The few thousand titles published between 1994 and 2015 cover 
various fields: dictionaries, encyclopaedias, philosophy, religion, 
mythology, anthropology, psychology, anthroposophy, pedagogy, 
history, literature, books for children.
Univers Enciclopedic Publishing House promotes a diverse editorial 
policy, enjoying a good feedback from its readers, quality books, in 
both content and printing at accessible prices, doing so with a small 
staff but with the help of a valuable team of external collaborators 
(translators, scientific consultants). 
Starting in 1995, we have attended all the important Romanian 
and foreign book fairs, having received, on these occasions, several 
important awards.
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Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 27 - 33, bl. Unic, sc. B, 
et. 4,  ap. 38, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 021 315 32 47 
E-mail: redactia@editurauniversitara.ro    
http://www.editurauniversitara.ro 

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 grupate în 19 colecţii. Editură recunoscută de CNCS şi inclusă 
de C.N.A.T.D.C.U. în categoria editurilor de prestigiu recunoscut. 

Universitara Publishing House is an active presence through the 
quality and diversity of the published books dedicated to Romanian 
education, science and culture. It publishes yearly over 350 titles 
grouped in 19 collections. C.N.A.T.D.C.U. included Universitara 
Publishing House among the acknowledged publishing houses. 
It is CNCS accredited.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 224EDITURA UNIVERSITARĂ

Director: Vasile Muscalu
Vânzări/PR/Comunicare: Maria Crișu

Bulevardul Victoriei nr. 10, 
cod. 550024, Sibiu, judeţul Sibiu 
Tel: 0269 218 165 
E-mail: ioan.bondrea@ulbsibiu.ro 
http://www.ulbsibiu.ro 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu certificată cu „Grad de 
încredere ridicat” în 2009 şi 2014 se impune în rândul instituţiilor 
de învăţământ superior de stat din ţară, prin profesionalism şi 
prestigiu, oferind 91 programe de studii de licenţă, 120 de 
programe de masterat şi 14 domenii de studii doctorale, 
2 programe postdoctorale, pentru aproximativ 17.000 studenţi. 
Implicarea universităţii într-un număr mare de proiecte şi 173 de 
parteneriate cu universităţi din întreaga lume, îi certifică valoarea la 
nivel internaţional. 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este acreditată de ANCS pentru 
activitatea de cercetare ştiinţifică.

Lucian Blaga University in Sibiu, rated “Highly Trusted Institution” in 
2009 and 2014, stands out among high education institutions in our 
country offering 91 BA studies, 120 master degree programs and 
14 PhD degree training fields, addressed to approximately 17,000 
students.  
The University’s involvement in a large number of projects and in 
173 partnerships concluded with universities worldwide testify to
 its international value. “Lucian Blaga University” in Sibiu is ANCS 
accredited for scientific research. 

Bulevardul Studia 
7.70: 329UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Rector: Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea 
Director general admin.: dr. ec. Vasile Moţoc 
Director BCU: Rodica Volovici
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Str. Budişteanu nr. 19, sector 1, Bucureşti 
Tel.: 0731 008 127  
Fax: 021 312 54 29; 021 312 51 97 
E-mail: editura.unarte@gmail.com; rectorat@unarte.org  
http://unarte.org/universitatea-nationala-de-arte-
bucuresti-editura-prezentare.php  

Rector: prof. univ. dr. Cătălin Bălescu 
Coordonator editură: Aurora Kiraly

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti este o instituţie publică 
de învăţământ superior, ce dezvoltă activităţi cu misiune didactică, de 
cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică. 
Editura UNARTE susţine şi promovează rezultatele activităţilor 
educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie artistică din 
mediul academic şi cultural-artistic.

The National University of Arts Bucharest is a public higher 
education institution, devoted to didactic, research and artistic 
creation activities. UNARTE Publishing House supports and promotes 
the outcome of these activities from the academic and cultural - 
artistic environments.

Bulevardul Studia 
7.70: 324UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 0727 070 102 
E-mail: u.biblioteca@yahoo.com  
http://www.unefs.ro  

Rector: Prof. univ. dr. Viorel Cojocaru

De şapte ani, U.N.E.F.S. este prezentă la această manifestare, 
oferind publicului iubitor de carte realizările sale legate de domeniul 
său de specialitate diferit, dar atrăgător, al activităţilor motrice. 
În cadrul standului său sunt prezentate lucrările cadrelor didactice 
apărute recent şi nu numai, dar şi oferta educaţională pentru anul 
viitor. 

For seven years, U.N.E.F.S. attends this event, presenting to readers 
its accomplishments in its different, yet attractive field of activity – 
that of motric activities. Our stand presents recent works authored 
by our professors, as well as the educational offer for the up-coming 
university year.

Bulevardul Studia 
7.70: 339UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
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Bulevardul București nr. 39, 
cod 100680, Ploiești, județul Prahova
Tel.: 0244 573 171
Fax: 0244 575 847
http://www.upg-ploiesti.ro 

Destinată în principal asigurării materialului didactic necesar procesului 
de învățământ: cursuri, îndrumare de laborator, Editura Universității 
Petrol-Gaze din Ploiești publică și alte lucrări cu un înalt nivel științific, în 
măsură să acopere toate domeniile de interes ale cadrelor didactice și 
studenților din universitatea noastră și nu numai. 

Mainly dedicated to ensure the didactic materials needed in the 
education process: university courses, workshop guides, the U.P.G. 
University Press in Ploieşti also publishes other high quality works 
able to cover all areas of interest for both teachers and students 
from our University and not only.

Bulevardul Studia 
7.70: 325UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Director editură: Prof. univ. dr. ing. Șerban Vasilescu

Splaiul Independenţei nr. 313, sectorul 6, Bucureşti 
Tel.: 021 402 90 74 
E-mail: edituraupb@yahoo.com 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este cea mai veche şi 
prestigioasă şcoală de inginerie din România.  
În momentul de faţă, Universitatea Politehnica din Bucureşti are în 
componenţă 15 facultăţi şi două departamente, în care organizează 
diferite programe de studii universitare de: licenţă, masterat, 
doctorat, formare continuă.

POLITEHNICA University in Bucharest is the oldest most prestigious 
engineering school in Romania. At present, Politehnica University in 
Bucharest includes 15 faculties and 2 departments organizing several 
university study programmes:Bachelor degree, Master’s degree, PhD, 
lifelong learning.

Bulevardul Studia 
7.70: 331UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Rector: Mihnea Costoiu 
Director general: Mihai Crocăescu
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Str. Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov,  județul Brașov
Tel.: 0268 476 050
Fax: 0268 476 051
E-mail: editura@unitbv.ro 

Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov susţine procesul de 
învăţământ, cercetarea ştiinţifică şi creaţia cultural-artistică prin 
editarea de publicaţii care promovează valorile fundamentale ale 
cunoaşterii. 
Editura propune cititorilor peste 150 de titluri anual şi este implicată 
activ în stabilirea unor legături valoroase între mediul universitar şi 
mediul social economic şi cultural la nivel local, naţional şi 
internaţional. 

The Publishing House of “Transilvania” University in Braşov supports 
both education and research activities and cultural-artistic creation, 
through the publication of works promoting fundamental values of 
human knowledge. We issue more than 150 titles per year and are 
actively involved in setting-up valuable connections between the 
university and social-economic environments, locally, nationally and 
internationally.

Bulevardul Studia 
7.70: 328EDITURA UNIVERSITĂŢII „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

Rector: Prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile Abrudan 
Director editură: conf. univ. dr.  Răzvan Săftoiu

Str. Melineşti nr. 7, sector 4, Bucureşti 
Tel.: 0722 268 633 
Fax: 021 683 63 35 
E-mail: editurauranus@gmail.com  
http://www.editurauranus.ro 

Carte universitară, economică, juridică, istorie şi studii culturale, 
albume de artă, ghiduri de bună practică. 

University, economy, law and history books, cultural studies, 
fine arts albums, good practice guidebooks.

Strada Bibliotecii  
3.20: 107EDITURA URANUS

Director: Dumitru Ioncică
Vânzări: Victor Ilie 
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Splaiul Independeţei nr. 319, OP 84, 
cod 060044, sector 6, Bucureşti 
Tel./fax: 021 211 77 41; 031 805 98 25 
E-mail: editorial@vellant.ro  
http://www.vellant.ro 

Director: Dan Pleșa 
Vânzări: Claudiu Sabău  
Copyright: Anca Lepădatu  
PR/Comunicare: Elena Marcu, Oana Dumitru 

Povestea Editurii Vellant începe în 2007, cu ideea de a aduce în 
România gustul pentru cartea-obiect şi pentru lectura care inspiră. 
Acum, Vellant este singura editură din ţară cu o colecţie de artă a străzii 
şi una dintre cele mai elegante şi mai ingenioase edituri de pe piaţă.

Strada Dimitrie Gusti 
0.00: 20EDITURA VELLANT

The story of Vellant Publishing House begins in 2007, with the idea 
of promoting in Romania the interest for books as objects and for 
inspiring reading. At present, Vellant is the only publishing house in 
the country with a collection of street art, standing out as one of the 
most elegant and ingenious publishers on the market.

V

Str. Belşugului nr. 100B, sector 6, Bucureşti 
Tel.: 031 429 44 64 
Fax: 031 425 44 62 
E-mail: office@vidia.ro  
http://www.vidia.ro 

Editura VIDIA și echipa sa de cercetare AIMGroup activează în 
domeniul terapiilor complementare, spiritualității și parapsihologiei. 
Creăm soluții holistice pentru generarea salturilor în dezvoltarea 
personală, dinamizarea potențialului mental și îmbunătățirii sănătății. 
Editura VIDIA se remarcă prin unicitatea colecției de cărți în domeniul 
NLP și notorietatea la nivel internațional a autorilor.

VIDIA Publishing House and its research team AIMGroup is active 
in the field of complementary therapies, spirituality and 
parapsychology. We create holistic solutions for generating personal 
development leaps, the stimulation of mental potential and health 
improvement. VIDIA Publishing House stands out through the 
uniqueness of its collection in the NLP field, as well as through 
the international notoriety of its published authors.

Bulevardul Marconi 
7.70: 354EDITURA VIDIA

Director: Ana Neamțu
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Str. Mitropolit Antim Ivireanul nr. 5, corp A, ap. 5, 
sector 5, cod 040111, București 
Tel.: 0723 349 138 
E-mail: edituravinea@yahoo.com  
http://www.edituravinea.ro  
facebook/edituravinea 

„Vinea” aniversează 25 de ani. 
Prima carte tipărită: 1990 (funcţiona în cadrul societăţii “Facla nouă”) 
Are autonomie din 1991. 
Publică poezie şi avangardă. 
Proiecte de anvergură în derulare: Ediţiile de Opere Complete Tristan 
Tzara şi Gherasim Luca, conform contractelor de cedare a drepturilor 
cu editurile pariziene Flammarion şi Jose Corti.

Vinea celebrates 25 years of existence.
First published book: 1990 (as part of the “Facla nouă” Society)
It has been active as an autonomous institution since 1991.
It publishes poetry and avant-garde.
Major projects, currently unfolding: Tristan Tzara and Gherasim Luca 
Complete Works, according to the copyright agreements with the 
Parisian publishing houses Flammarion and Jose Corti.

Bulevardul Marconi 
7.70: 378EDITURA VINEA

Director: Nicolae Tzone

Str. Polonă nr. 92, bl. 17 A+B, sc.1, ap. 1, sector 1, 
cod 010496, București
Tel./fax: 021 210 88 97  
E-mail: contact@edituravivaldi.ro    
http://www.edituravivaldi.ro  

Creată în primăvara lui 1991, Vivaldi este o casă editorială 
generalistă, a cărei vocaţie este de a aduce în librării autori atent 
aleşi, din literatura universală şi română. Urmărind competent 
actualitatea, editura a încercat să furnizeze cititorilor explicaţii, 
dând cuvântul marilor scriitori din diferite colţuri ale lumii. 
Astăzi, Vivaldi propune o producţie de carte diversă, acoperind 
multe domenii: beletristică, eseu, jurnal, filosofie, istorie, religie, 
politologie, albume etc. 

Created in the spring of 1991, Vivaldi is a general publishing house 
that focuses on bringing to the bookstores carefully chosen 
Romanian and foreign authors. Thanks to its competent observation 
of the present context, the house has tried to provide its readers with 
explanations, by giving word to great writers all over the world. 
Today, Vivaldi proposes a various book production, covering 
different fields of interest: literature, essays, journals, philosophy, 
history, religion, politology, albums.

Bulevardul Mihail Jora 
4.50: 210EDITURA VIVALDI

Director: Alexandrina Popa, Rodica Sava 
Vânzări: Mădălina Angelescu 
Copyright: Roxana Popescu, Tania Mochi 
Pr/Comunicare: Mădălina Țone
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Str. Constantin Daniel nr. 14, 
sector 1, cod 010631, Bucureşti 
Tel.: 021 335 81 31 
E-mail: office@edituravremea.ro  
http://www.edituravremea.ro

Înfiinţată în anul 1990, Editura Vremea publică un număr de 
aproximativ 50 de titluri pe an. Printre colecţiile cele mai cunoscute 
ale editurii se numără: FID - Fapte, Idei, Documente, Planeta 
Bucureşti, În jurul lumii, Zodiac, Roşu şi Negru, Arte, Autori români, 
Autori străini, Mari autori, Poesis, Teatru.

Founded in 1990, Vremea Publishing House issues approximately 50 
titles every year. Among its best known collections are 
FID - Facts, Ideas, Documents,  Arts, Planet Bucharest, Around the 
World, Red and Black, Fine Arts, Romanian Authors, Foreign Authors, 
Great Authors, Theatre, Poesis, Zodiac. 

Strada Vasile Voiculescu 
0.00: 33EDITURA VREMEA 

Director: Silvia Colfescu 
Vânzări: Cornelia Câcu 
Copyright: Miruna Şolea 
PR/Comunicare: Miruna Şolea
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Z

Str. Anastasie Panu nr. 21, sector 3, București 
Tel.: 0747 779 034 
E-mail: editura.zorio@gmail.com; 
petre.craciun@gmail.com 
http://www.literaturacopii.ro 

Str. Câmpineanu bl. 3, sc. C, ap. 3, 
Piteşti, judeţul Argeş 
Tel.: 0744 488 434 
E-mail: ezfmona@yahoo.com 

Prezentare: Editura Zorio face parte din compania Optimal 
Media Solutiona, împreună cu portalurile Literatura Copii 
(www.literaturacopii.ro) și Identitate Românească 
(www.identitateromaneasca.ro). Publică literatură pentru 
copii și carte destinată copiilor din diaspora și comunitățile 
românești. Zorio publică volumele scriitorului Petre Crăciun, 
apreciate în țară și în străinătate. Volumul său, „Basme”, 
publicat de editura noastră, a primit Premiul „Cartea anului” 
pe 2014  al Filialei Copii din cadrul USR.

Editura Zodia Fecioarei din Piteşti editează literatură beletristică, 
carte şcolară, organizează lansări de carte şi diverse evenimente 
culturale. 

Zorio Publishing House is part of the Optimal Media Solutions, 
together with the portals Literatura Copii (www.literaturacopii.ro) 
and Identitate Românească (www.identitateromaneasca.ro). 
It publishes children’s literature and books for children in the diaspora 
or the Romanian communities abroad. Zorio publishes Petre Crăciun’s 
works highly appreciated both in the country and abroad. His volume 
“Fairytales”, published by Zorio, received the “Book of the Year” 2014 
award, presented by the Children Branch of the USR.

Zodia Fecioarei Publishing House from Piteşti edits fiction and school 
books, organizes book launchings and various cultural events.

Strada Ion Creangă 
3.20: 111

Bulevardul Marconi
7.70: 312

EDITURA ZORIO

EDITURA ZODIA FECIOAREI

Director: Petre Crăciun 
Vânzări: Petre Crăciun

Director: Maria Vâlceanu
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