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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2012 

 

I. ACTIVITATEA EDITURII JUNIMEA 

 
Conform contractelor încheiate, Editura Junimea a tipărit şi publicat, în 2012, un număr 

de…de titluri, înscrise în colecţiile: EMINESCIANA; HISTORIA MAGISTRA VITAE; 
ESCULAP; JUS; ANTIQUA ET MEDIAEVALIA; DICTATURĂ ŞI SCRIITURĂ; 
MONOGRAPHIA; DEBUT; ROMÂNII DIN PARIS; ANANTA. STUDII 
TRANDISCIPLINARE; EXILUL ROMÂNESC; COPACUL CU LITERE; MOUSAION,  
precum şi volume separate de colecţii. 

 

Cărţi apărute în anul 2012 (selectiv) 

 
Nr. crt. Autor Titlul lucrării 

1.  
Alexandru Amititeloaie 
Colecţia Jus 

Dreptul afacerilor 
Ed. a II-a revăzută şi adăugită 

2.  
* * *  
Prefaţă Daniel Corbu 

Antologia cenaclului „Junimea nouă” 2011 
INNUENDO 

3.  
Ştefan Oprea 
- critică şi istorie teatrală 
 

Intersecţii teatrale 

4.  * * * 
Antologia Concursului Naţional de Proză 
„Mihail Sadoveanu” 
Ed. a II-a, 2011 

5.  Ion Chiriac Pe muntele vânăt 
6.  Doru Maximovici Solitudine 

7.  
Sorin Ilieşiu 
Col. Ananta. Studii 
transdisciplinare 

Narativitatea imaginii de film. Premise teoretice 
Ed. a II-a revăzută 

8.  Sorin Ilieşiu Infernul vândut ca paradis 

9.  
Adrian Creţu 
Prefaţa Marin Al. Preda 

Orice om este un cântec fără rimă 

10.  Florin Gheorghiţă Tainele primordiale 

11.  Irina Cristina Ţenu 
Orizontul filosofic al relaţiei dintre identitate şi 
etnicitate 

12.  V. Gh. Popa Fata noastră 

13.  Constantin Simirad Fata Morgana 
14.  Constantin Simirad Brebecul de la cruce ed. a II-a 
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15.  Constantin Simirad 
Scena anonimilor 
Ed. a II-a 

16.  Constantin Simirad 
Fotografii din eternitate 
Ed. a II-a 

17.  Editor Felicia Dumas 
La France et la francophonie: stéréotypes et 
réalités. Image de soi, regard de l’autre 

18.  Celestina Mihaela Moraru Dihotomia genului 

19.  
Mircea Radu Iacoban 
Colecţia „Eminesciana” 
15 (77) 

Căminarul 

20.  

Doru Scărlătescu 
 
ilustraţii grafice de Traian 
Mocanu 

Apocrife la cartea facerii 

21.  
Dumitru Vacariu 
 
Prefaţă: Ioan Holban 

Mărturii din viaţa de apoi 

22.  Maria Pavnotescu Viaţa ca reprezentare 
23.  Mircea Radu Iacoban Zece ani de foc. O cronică a Basarabiei 

24.  

Mariana Marinescu; 
Dan Tudoran; Aurel 
Ardelean; Mihai Botea, 
Codrin Lungu 

Introducere în didactica biologiei 

25.  Ioan Răducea Arta semnificării 

26.  

Angela Roman, Dan 
Chirleşan 
 
Fibas 53 

Sistemul financiar bancar şi politica monetară. 
Evoluţii şi tendinţe 

27.  
Costel Istrate, Dan Chirleşan 
 
Fibas 54 

Întreprinderea şi pieţele în contextul integrării 
europene 

28.  Nona Maria Teodorescu În ceruri logodiţi 

29.  

Carmina Mimi Cojocaru 
 
Colecţia „Eminesciana” 
16 (78) 

Antropogonia eminesciană 
 

30.  
Paula Ciocoi 
 
Colecţia „Univers didactic” 

Crestomaţie de critică literară. Literatura 
română. 
Vol. II 

31.  Valentin Ursianu Jurnal de fermă 

32.  Irina Caunic 
Interdisciplinary Researche Concerning E.U. 
Underground Markets 

33.  

Dan Ştefan Antohe; Horaţiu 
Varlam; Raluca Minea; 
Cristina Furnică 
 
Colecţia „Anatomia 
Rediviva” 

Sistemul locomotor. Oasele 
ed. bilingvă româno-engleză 
trad. Dan Ştefan Antohe 
sub red. Dan Ştefan Antohe 

34.  Constantin Munteanu Cristina. Pentru o salbă de mărgele 

35.  

William Morris 
 
Traducere 
Andreea Mihaela Mardar 

Veşti de Nicăieri sau O epocă de odihnă 

36.  
Vasile Cocriş; Dan Chirleşan; 
Angela Roman 
 

Băncile centrale, mediul economic şi 
guvernarea în contextul mondializării 
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Fibas 55 

37.  * * *  

Antologia Festivalului Naţional de poezie 
Cezar Ivănescu 
„Labirinturi” 
ediţia a II-a 

38.  

Coordonatori: 
Ion M. Anghel; 
Lucian Petrescu; 
Valeriu Tudor 

Pagini din diplomaţia României 
vol. IV 

39.  Constantin Munteanu Cristina. Doamna în hermină albă 
40.  Tiberiu Brăilean Nenăscut încă 
41.  Eleonora Botea Carpe diem 
42.  Constantin Munteanu Cristina. Groapa cu lei 
43.  Cornelia Petrescu Noaptea greierilor 

44.  Ion Mânzatu Ereziile de la Iaşi 

45.  Roxana-Maria Toma 
Fenomenul infracţional din perspectivă 
sociologică 

46.  

Florin Buzdugan 
 
Prefaţă de 
A.G. Secară 

Mai mult de trei cuvinte 

47.  Lăcrămioara Ariton Poeme 

48.  

Coordonator: 
Prof. univ. dr. Mihai 
Iacobescu 
 
Colecţia „Univers didactic” 

Istorie şi educaţie: in honorem Mihai Lazăr 

49.  

Tiberiu Brăilean 
 
Colecţia 
„Ananta. Studii 
transdisciplinare” 

Omeconomia 

50.  Ioan Sbârnă Moscov-Lima, via Bucureşti, Helsinki, Madrid 

51.  Oma Stănescu Cealaltă faţă a destinului 

52.  Constantin Munteanu Cristina. Steaua Polară 

53.    

54.  Cristina Morariu 
Gimnastica aerobică – Noţiuni de bază şi 
programe de întreţinere 

55.  Mihai Lupu Când eram copil, odată… 

56.  

Gr. T. Popa 
 
Ediţie, prefaţă şi note de 
Alexandru Dobrescu 

Scrieri 
Vol. I 

57.  

Gr. T. Popa 
 
Ediţie, prefaţă şi note de 
Alexandru Dobrescu 

Scrieri 
Vol. I 

58.  Florin Suciu Spaţiul turcofon. Coordonate istorico-strategice 
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59.  
Toni Hulubei Macovei 
coordonator 

Între primăveri şi toamne 

60.  Irina Scutariu The actor’s voice: from theory to practice 

61.  Irina Scutariu 
Expressivity in theatrical utterance. Selection of 
exercices for theatrical utterance 

62.  Laurenţiu Nicolae Stamatin 
Devotament. Curaj. Credinţă. Biserica Ortodoxă 
Română în anii războiului de independenţă 
(1877-1878) 

63.  
As. Alternative sociale 
Coord. Cătălin Luca, Daniela 
Gîrleanu Şoitu 

Working methodologz for the psycho-social-
juridical assistance of elders 

64.  Constantin Munteanu Viata la second hand – Femei cardinale 

65.  Olga Alexandra Diaconu Zbor de dragoste tîrzie 

66.  Olga Alexandra Diaconu Năstrapa nevăzută 

67.  Julieta Carmen Pendefunda Cronici aleatorii 

68.  * * *  
Antologia Concursului National de proză 
„Mihail Sadoveanu”, ediţia a III-a 2012 

69.  Ion Tudor Iovianu Vedere de pe pod în infranegru 

70.  Vlad Scutelnicu Piramida Ka-Zar 

71.  
Minodora Perovici, 
Marian Gavrilă 

O cronologie a culturii 

72.  
Coordonator: Iulian Pruteanu 
Isăcescu 

Românii din afara graniţelor ţării. Iaşi-
Cernăuţi: legături istorice 

 Ştefan Amariţei Faldurile nopţii 

73.  
Daniel Corbu 
 
Colecţia Magul călător 

Noi veşti despre pasărea oarbă Dali 

74.  Ştefan Petrea Refugiul din călimară – sonete clasice 

75.  Ion Maftei (Flavus) Sufletul singur... (tot false poeme) 

 
Dintre numeroasele activităţi şi manifestări organizate de Editura Junimea de-a lungul 

anului 2012, le amintim, în cele ce urmează, pe cele mai importante. 
Astfel, în luna martie, Editura Junimea şi-a concentrat în cea mai mare măsură eforturile 

în vederea unei participări cît mai remarcate la cel mai important eveniment al acestei perioade, 
”Zilele francofoniei”, desfăşurat pe durata mai multor zile, pentru care Editura – în calitate de 
principal partener al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” şi al Institutului Francez din Iaşi - a 
pregătit o serie de manifestări şi lansări-eveniment, din care amintim:  

 29 martie - Un recital de poezie, în cadrul deja tradiţionalelor ”Seri ale Junimii”, 
intitulat ”O seară dedicată cuvintelor de dragoste”, în care binecunoscutul scriitor şi jurnalist, 
Matei Vişniec – invitatul de onoare al Colocviului francofoniei din acest an – a recitat din 
propriile texte erotice, alături de actorii ieşeni Emil Coşeru şi Octavian Jighirgiu.  

 30 martie - Colocviul ”La Francophonie (:) problematique”, care a reunit, timp de 
două zile, profesori şi cercetători din întreaga ţară, dar şi din Franţa, Canada, Belgia, Kuweit, 
Italia, beneficiind şi de prezenţa noului ambasador al Franţei, dl. Philippe Gustin, aflat la prima 
sa vizită oficială în provincie. Deschiderea colocviului a culminat cu o conferinţă a lui Matei 
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Vişniec despre francofonie şi identitate. Pe tot parcursul întîlnirii, Editura Junimea a fost 
prezentă cu un stand de carte foarte remarcat. 

 30 martie – Lansarea impresionantului volum ”Dicţionar de francofonie 
canadiană”, realizat de un colectiv al Catedrei de franceză a Universităţii, coordonat de dna 
Corina Panaitescu, la Librăria Tafrali. 

 30 martie – Editura Junimea, împreună cu Institutul Francez, a organizat un 
spectacol de muzică şi poezie pe versuri de poeţi ieşeni, dar şi din ale lui Matei Vişniec, susţinut 
de compania franceză Delagare&Cie, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare. 

 31 martie – La sugestia Editurii Junimea, Teatrul Naţional din Iaşi a programat o 
serie de spectacole cu piesa ”Negustorul de timp”, de Matei Vişniec, ce s-a bucurat de un 
deosebit succes. 

Dincolo de activitatea intensă de concepere şi organizare a tuturor acestor manifestări, 
considerăm ca remarcabilă şi colaborarea Editurii Junimea nu doar cu diverse instituţii culturale 
şi academice, cum s-a mai întîmplat şi în alte ocazii, ci şi cu alte edituri importante din Iaşi, 
precum Polirom şi Editura Universităţii. Pasiunea comună pentru carte şi frumos a trecut dincolo 
de orice barieră concurenţială imaginabilă şi sperăm să putem continua la fel de eficient şi 
fructuos aceste colaborări. 

Tot în luna martie, Junimea şi-a propus să omagieze, prin publicarea unor volume inedite 
de autor, două personalităţi distinse ale lumii culturale ieşene, cu ocazia unor aniversări rotunde 
– pe criticul de film şi teatru Ştefan Oprea, la împlinirea vîrstei de 80 ani, şi pe profesorul, 
criticul şi poetul Doru Scărlătescu, la împlinirea a 75 ani. Au văzut astfel lumina tiparului două 
lucrări de referinţă: Ştefan Oprea - Intersecţii teatrale; Doru Scărlătescu - Apocrife la cartea 
facerii, ambele lansate cu deosebit succes de public. 

În luna aprilie au continuat să se desfăşoare de acum tradiţionalele ”Seri ale Junimii”, în 
colaborare cu Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, prin conferinţa ”Evreii, Dumnezeu şi 
economia”, susţinută de prof.univ.dr. Tiberiu Brăilean, care a suscitat un deosebit de viu interes 
din partea publicului. 
 În intervalul 24-29 aprilie, Editura Junimea a fost prezentă în Canada, la Montreal, unde 
directoare instituţiei, Simona Modreanu, a fost invitată la un colocviu despre ”Autoficţiune în 
literatura francofonă contemporană”, ocazie cu care a vorbit şi despre volumul ”Proust 
muzician”, publicat în traducere românească în 2010, în prezenţa autorului, celebrul muzicolog şi 
semiotician Jean-Jacques Nattiez, profesor la Universitatea din Montreal. 
 În perioada 7-28 iulie, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s-au desfăşurat 
cursurile Şcolii internaţionale de vară de limbă şi civilizaţie română, unde Editura Junimea a fost 
reprezentată de directorul ei, care a susţinut o conferinţă şi a prezentat ultimele apariţii editoriale, 
precum şi revista ”Însemnări ieşene”, dar a participat şi cu premii în cărţi, ca în fiecare an, la 
festivitatea de închidere a cursurilor.  

Pe 25 octombrie, a avut loc o manifestare de anvergură, la care Editura Junimea a fost co-
organizator, anume lansări de carte, lansarea revistei şi a site-ului Departamentului 
interdisciplinar socio-uman al Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, ocazie cu care a avut loc şi 
conferinţa ”Noul hermetism, noua gnoză, în ştiinţă”, susţinută de prof.dr. Tiberiu Brăilean, 
urmată de o prezentare a celui mai recent volum al său apărut la Junimea, Omeconomia. 

În luna decembrie, Editura Junimea şi-a continuat activitatea specific editorială, 
continuînd să colaboreze intens cu autori din ţară şi străinătate. Această ultimă lună a fost de 
altfel deosebit de fructuoasă în sensul deschiderii tot mai largi a editurii către piaţa internaţională 
de carte şi idei, printr-o conlucrare substanţială cu doi autori români stabiliţi în Canada (Marian 
Gavrilă şi Minodora Perovici), a căror lucrare amplă, O cronologie a culturii, va constitui cu 
siguranţă una din lucrările cele mai reprezentative ale editurii din ultima vreme. De asemenea, s-
a finalizat contractul cu editura pariziană J.P. Lattes pentru traducerea romanului de succes al lui 
Herve Bel, Noaptea lui Vojd, care va fi şi el un vîrf de lance al apariţiilor junimiste recente. 
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Un dublu eveniment editorial însemnat pentru anul 2012 l-a constituit publicarea a două 
volume (Infernul vîndut ca paradis şi Narativitatea imaginii de film) ale reputatului regizor de 
film şi profesor bucureştean, Sorin Ilieşiu, personalitate marcantă a societăţii civile româneşti, 
ceea ce îi permite Junimii o nouă deschidere spre spaţiul editorial, altfel destul de închis, al 
Capitalei. 

2012 a fost şi o perioadă de consolidare a imaginii prestigioasei reviste lunare «Însemnări 
ieşene», publicaţie reprezentativă pentru mediul cultural ieşean, care a intrat deja în reţeaua de 
distribuţie naţională şi este accesibilă prin abonamente directe. Drept urmare, revista a intrat şi 
pe reţeaua on-line, fiind accesată de un număr important de lectori (www.insemnariiesene.ro) 

Continuatoarea proiectului demarat de Mihail Sadoveanu, Gr. T. Popa şi G. Topârceanu, 
revista «Însemnări ieşene» a devenit, urmare a ecourilor de presă din ultima perioadă, o 
veritabilă şi reprezentativă instituţie culturală a Iaşului. 

Nu în ultimul rând, Editura Junimea s-a preocupat de aducerea la zi a documentaţiei 
privitoare la implementarea unui management modern şi responsabil, în conformitate cu normele 
europene în vigoare. 

 
 

I. Activitate de promovare 

 
Editura a avut constant în vedere târgurile şi saloane de carte organizate în ţară şi a fost 

prezentă la cele mai importante, între care amintim: 
• Târgul Internaţional de Carte LIBREX (29 febr-4 martie), ediţia a XX-a, Iaşi. Editura a 
participat cu un stand de peste 60 de titluri şi a organizat 6 lansări, anume Cezar Ivănescu – 
Erudita pietate: Poeme alese, Carmelia Leonte - Libelula mioapă, Petru Ursache – Bucătăria 
vie,  Anca-Raluca Purcaru – Ipostaze ale adevărului în creaţia artistică, Cătălin Turliuc, Mihai 
Ştefan Ceauşu - Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul 
est-carpatic (secolele XIX-XX),  Cătălin Turliuc, Mihai Ştefan Ceauşu, Dumitru Vitcu - Izvoare 
statistice privind mutaţiile demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX 

• Târgul Naţional de Carte Bookfest, iunie 2011, Bucureşti 
• Salonul de carte Iaşi, Biblioteca „Gh. Asachi”, noiembrie 2012 

• GAUDEAMUS - Târgul Internaţional de Carte de învăţătură, ediţia a XIX-a, Bucureşti, 
21-25 noiembrie. Editura a organizat 9 lansări de titluri de actualitate editate în 2012, între care  
Sorin Ilieşiu – Narativitatea imaginii de film, Sorin Ilieşiu – Infernul vândut ca paradis, Ion 
Mânzatu – Ereziile de la Iaşi, Constantin Munteanu – Steaua Polară, Toni H. Macovei – Între 
primăveri şi toamne, Carmina Cojocaru – Antropologia eminesciană, Maria Pavnotescu – Viaţa 
ca reprezentare, Ioan Sbârnă – Moscova-Lima, via Bucureşti, Helsinki, Madrid, Ion M. Anghel. 
Lucian Petrescu, Valeriu Tudor – Pagini din diplomaţia României Vol. IV. 
 
• Editura a publicat, în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iaşi, ………..după cum 
urmează: 

1. Antologia Festivalului Naţional „Mihail Sadoveanu”, ediţia II, Iaşi, 2011, eveniment 
susţinut de Primăria Municipiului Iaşi, Consiliul Judeţean Iaşi şi COPYRO (finanţator al 
volumului cu 3.000 lei); 

2. Antologia Cenaclului „Junimea Nouă”, organizat de Muzeul Literaturii Române Iaşi 
(ediţia a II-a); 

3. Anuarul Ştiinţific al Muzeului Literaturii Române Iaşi. 
Tot în vederea unei mai bune colaborări cu instituţiile de cultură din Iaşi, editura Junimea 

a încheiat un protocol de parteneriat cu Muzeul Literaturii Române, în ale cărui sedii îşi 
desfăşoară o serie de activităţi. 

O preocupare constantă a Editurii Junimea în vederea unei mai bune promovări a 
activităţilor sale a constituit-o, de-a lungul întregului an, restructurarea site-ului său, 
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transformîndu-l cu adevărat într-un instrument dinamic, flexibil şi atrăgător, perfect capabil să 
preia şi să difuzeze rapid informaţii despre ultimele apariţii editoriale, despre evenimentele 
organizate în jurul lor, sau cele la care este invitată Editura Junimea, propunînd cititorilor dosare 
de presă, o ierarhie a best-seller-urilor actualizată periodic, dar şi posibilitatea de reunire a 
sugestiilor şi propunerilor acestora. În reconfigurarea structurii site-ului editurii, o preocupare 
constantă a fost şi cea a unei atractivităţi sporite, a unei interfeţe interactive, precum şi ideea 
conectării la site-uri internaţionale de promovare şi difuzare a cărţilor (cum ar fi amazon.com), 
tot mai cerute de comunităţile româneşti (şi nu numai) din afara graniţelor ţării. Procesul de 
actualizare continuă, de fapt, întrucît schimbările şi modernizările în acest domeniu sunt extrem 
de rapide, iar Junimea încearcă să ţină pasul cu aceste transformări. De asemenea, pentru o serie 
de volume semnate de scriitori români ce trăiesc în străinătate, am demarat procedurile, ce vor fi 
extinse şi la alte volume, de realizare a unor ediţii digitale, disponibile on-line. 
  

La finalul anului 2012, personalul editurii şi colaboratorii şi-au concentrat activitatea pe 
elaborarea unui proiect editorial coerent care să continue în anul curent seriile şi colecţiile 
consacrate şi care să atragă alţi autori spre publicare. Se are în vedere promovarea literaturii 
beletristice a autorilor tineri, existând, în acest sens, parteneriatele cu Muzeul Literaturii Române 
Iaşi şi festivalurile-concurs de literatură din ţară („Porni luceafărul...”, Botoşani, „Mihail 
Sadoveanu”, Iaşi, „Grigore Hagiu”, Galaţi, „Cezar Ivănescu, Iaşi-Bârlad, manifestări similare 
organizate de inspectoratele şcolare etc.).  
 Editura şi-a pregătit portofoliul pentru participarea la prestigiosul eveniment LIBREX 
2013 (Iaşi, 6-10 martie), unde va organiza lansări de cărţi şi întâlniri cu cititorii. 

O componentă importantă a activităţii editurii a fost proiectarea bugetului pentru 2012, 
avându-se în vedere atât restricţiile impuse cât şi posibilităţile de atragere de fonduri din alte 
surse de finanţare, existând deja în lucru proiecte pentru solicitare de sume de la Administraţia 
Fondului Cultural Naţional, COPYRO (Societate de gestiune colectiva a drepturilor de autor), 
Institutul Cultural Român şi alte instituţii care au prevăzute în program, pentru 2012, finanţarea 
editării de carte. 

 
 

 

2. ACTIVITATEA PERSONALULUI 

 
În anul 2012, editura Junimea a avut un număr de 6 angajaţi, din care 5 posturi au fost 

aprobate la finanţare de la bugetul local şi 1 post finanţat din venituri proprii, la care s-au 
adăugat 3 colaboratori ai revistei „Însemnări ieşene”. 

Organigrama a prevăzut 2 posturi de conducere (director, contabil şef) şi 6 de execuţie. 
Personalul editurii a desfăşurat următoarele activităţi: 
 

 Directorul editurii a coordonat toate activităţile, împreună cu redactorul şef şi contabilul 
şef, a întocmit documentele aferente legislaţiei privind licitaţiile publice în sistem on-
line; împreună cu echipa de conducere a negociat şi semnat un număr de 78 de 

contracte, cu termen de finalizare pentru anul 2012. 
 Directorul editurii a coordonat operaţiunile de editare de carte şi selecţia de titluri; 

împreună cu redactorii şi secretarul de redacţie a selecţionat titlurile promovate în cadru 
târgurilor de carte: Librex, Iaşi aprilie 2012, Târgului de carte Bookfest, iunie 2012, 
Bucureşti; Salonul de carte Iaşi, Biblioteca „Gh. Asachi”, noiembrie 2012, Târgul de 
carte „Gaudeamus” noiembrie 2012. 

 Contabilul şef a coordonat activităţile administrative şi financiare şi a întocmit 
documentaţia economică şi legislativă pentru licitaţiile de investiţii cf. bilanţului 
contabil); a actualizat permanent datele financiar-contabile şi a întocmit documentaţia 
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specifică solicitată de terţi; a întocmit şi predat actele contabile şi declaraţiile lunare 
solicitate de ordonatorul de credite; 

 Secretariatul de redacţie al editurii a asigurat comunicarea editurii cu alte instituţii şi 
publicul, precum a asigurat comenzile şi a participat la negocierea contractelor de editare; 
a asigurat urmărirea termenelor de execuţie; a participat la negocierea contractelor 
editare; fidelizarea clienţilor şi atragerea de noi comenzi; 

 Administratorul editurii a asigurat prezenţa instituţiei la târgurile şi saloanele de carte 
amintite; în activitatea curentă, a asigurat comenzile de carte din biblioteci, librării şi 
reţeaua de distribuţie; asigură permanent activitatea de imagine şi promovare a editurii; 

 Tehnoredactorii, corectorii şi tipograful au asigurat operaţiunile privind editarea 
comenzilor de carte, conform atribuţiunilor tehnice specifice; 

 
 

 

 

II. FINANŢĂRI 

 

1. FINANŢARE BUGET LOCAL 

 

Conform datelor centralizate la Serviciul Buget, editura a primit, în anul 2012, o finanţare 
de  181 888 lei de la Bugetul Local, din care s-au folosit pentru cheltuieli de personal 161 888 

lei, pentru plata de bunuri şi servicii 20 000 lei. reprezentând cheltuieli cu tipărirea revistei 
„Însemnări ieşene”. 

 

2. VENITURI PROPRII 

 

Total venituri: 195 053 lei (proveniţi din vânzare directă de carte, vânzare achiziţii carte 
către biblioteci, contracte regie autori). 

Plăţi total efectuate: 207 650 lei, reprezentate prin: cheltuieli de personal, cheltuieli cu 
bunuri şi servicii (editare şi tipărire de carte). 
 

 
 
 

 

 

Director,      Contabil şef, 
Prof. dr. Simona MODREANU   ec. Tudorel HATMANU 

 


