
 1 

 
 
 
 

 
EDITURA JUNIMEA IAŞI 

Str. Pictorului nr. 4, Iaşi, tel./fax. 0232-410427, e-mail: junimeais@yahoo.com 
Cont RO38TREZ4065004XXX000298 – TREZORERIA MUNICIPIULUI IAŞI 

 
Nr. 16/ 31. 01. 2014 

 
 
Către Primăria Municipiului Iaşi 
Centru de Informare pentru Cetăţeni 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2013 
 

1. Caracteristici generale ale activităţii EDITURII JUNIMEA în anul 2013 
 
În anul 2013, Editura Junimea şi-a continuat activitatea specific editorială, 

continuînd să colaboreze intens cu autori din ţară şi străinătate.  
2013 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. 

De asemenea, în buna tradiţie a parteneriatului cu Universitatea ”Alexandru Ioan 
Cuza”, editura Junimea a purtat discuţii pentru preluarea revistei ştiinţifice ”Human and 
Social Studies”, o revistă indexată în multe baze de date internaţionale importante 
(precum Copernicus sau CEEOL) şi care urmează să primească o cotaţie ISI. În acest 
mod, catalogul publicaţiilor periodice ale Junimii s-a îmbogăţit cu un titlu prestigios, 
alăturându-se celeilalte importante publicaţii academice, pe care o editează anual, în 
limba franceză, ”Revue Roumaine d`Etudes Francophones”. 

În aceste luni, s-a continuat actualizarea şi eficientizarea site-urilor editurii (unul 
axat pe prezentare, celălalt, pe vânzare), acestea devenind 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, propunând 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, întrucât 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. 
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 Nu în ultimul rând, Editura Junimea s-a preocupat în continuare de aducerea la zi 
a documentaţiei privitoare la implementarea unui management modern şi responsabil, 
în conformitate cu normele europene în vigoare, şi de implementarea acestui tip de 
management, cu respectarea procedurilor solicitate şi informarea constantă a 
angajaţilor. 

 
 

2. Principale obiective/ realizări îndeplinite în anul 2013 
 

Conform contractelor încheiate, Editura Junimea a tipărit şi publicat, în 2013, un 
număr de 69 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 şi trei reviste: ”Insemnări ieşene” şi două 
publicaţii academice – ”Revue Roumaine d Etudes Francophones” şi ”Human and 
Social Studies”. 
 

 

CĂRŢI APĂRUTE ÎN ANUL 2013 
 
1. Coordonator: 

Alfredina 
Iacobitz 

Cezar Ivănescu şi 
Lucian Vasiliu. Dialoguri 
televizate (despre cărţi 
şi nu numai...) 

978-973-37-
1659-4 

Apărut 

2. Constantin 
Munteanu 

Viaţa la second hand. A 
trecut un scriitor... 

978-973-37-
1660-0 

Apărut 

3. Victor 
Aciocîrlănoaiei 
 
Cuvânt înainte: 
Ioan Groşan 

Dumnezeu a murit în 
Bărăgan 

978-973-37-
1661-7 

Apărut 

4. Hervé Bel 
 
Traducere: 
Simona 
Modreanu 

Noaptea lui Vojd 978-973-37-
1662-4 

Apărut 

5. Julieta Carmen 
Pendefunda 

Frunzele roşii 978-973-37-
1663-1 

Tipar 
regie 
proprie 
PIM 

6. Constantin Liviu 
Rusu, Olga 
Rusu, Viorela 
Lăcătuşu 

Judeţul Iaşi – chipuri în 
bronz, marmură şi piatră 

978-973-37-
1664-8 

Apărut 

7. Constantin 
Munteanu 

Viaţa la second hand. 
Bufonul sorţii 

978-973-37-
1665-5 

Apărut 

8. Vasile 
Andricioaei 
 
Ediţie, studiu 
introductiv şi 

Însemnări din viaţa 
politică interbelică 

978-973-37-
1666-2 

Apărut 
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note de Radu 
Florian Bruja 

9. Coordonator: 
Olga Rusu 

Caragiale în Iaşii Junimii 978-973-37-
1667-9 

Apărut 

10. Florentina Ioniţă Şi cine este aproapele 
meu? 

978-973-37-
1668-6 

Apărut 

11. Editor: 
Felicia Dumas 

La francophonie (:) 
problématique 

978-973-37-
1669-3 

Apărut 

12. Dumitru Tiutiuca Onto-fractalitatea 
literaturii 

978-973-37-
1670-9 

Apărut 

13. Iliuţă Cozma Lacrimi, gânduri şi trăiri 978-973-37-
1671-6 

Apărut 

14. Valentin 
Talpalaru 

Cu amurgul în lesă. 101 
poeme 

978-973-37-
1672-3 

Apărut 

15. Ana Olimpia 
Nicolescu 

Paşi prin viaţă 978-973-37-
1673-0 

Apărut 

16. Viorica Toma Managementul 
serviciilor 

978-973-37-
1674-7 

Apărut 

17. Emanuela Ilie Fantastic şi alteritate 978-973-37-
1675-4 

Apărut 

18. Tiberiu Brăilean Eu sunt 978-973-37-
1676-1 

Apărut 

19. Lucian D. 
Petrescu 

Memoriile unui diplomat 
român pe toate 
continentele 

978-973-37-
1677-8 

Apărut 

20. Alexandru 
Ciornei 

Clădiri. Mod de gândire 978-973-37-
1678-5 

Apărut 

21. Toni Hulubei 
Macovei 

Inelul cu ametist 978-973-37-
1679-2 

Apărut 

22. Sicu V. Macovei La sud de Aconcagua, al 
nord de Iastru. Patologia 
ochiului albastru 

978-973-37-
1680-8 

Apărut 

23. George Pîrîu Riduri pe ochi 978-973-37-
1681-5 

Apărut 

24. Theodor 
Codreanu 
 
Colecţia 
„Eminesciana” 
Serie nouă nr. 
17 (79) 

Basarabia eminesciană 978-973-37-
1682-2 

Apărut 

25. Coordonator: Dr. 
Ion M. Anghel 
 
ed. engleză 

Quo vadis Romania? (a 
point of view) 

978-973-37-
1683-9 

Apărut 

26. Sub redacţia 
Florina Filip 
Ciubotaru 
 
 

Ghid pentru practica 
medicului de familie 
Vol. I 
 

978-973-37-
1394-4 

Apărut 

27. Sub redacţia 
Florina Filip 

Ghid pentru practica 
medicului de familie 

978-973-37-
1467-5 
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Ciubotaru 
 

Vol. II 
 

28. Sub redacţia 
Florina Filip 
Ciubotaru 
 

Ghid pentru practica 
medicului de familie 
Vol. III 
 

978-973-37-
1684-6 

 

29. Vasilian Doboş Imaginarul apocaliptic 978-973-37-
1685-3 

Apărut 

30. Constantin 
Romanescu 

Rosa canina 978-973-37-
1686-0 

Apărut 

31. Rodica Braga Umbra din cuvânt 978-973-37-
1687-7 

Apărut 

32. Cristinel C. Popa În numele Tatălui 978-973-37-
1688-4 

Apărut 

33 Sorin Nicolae 
Ştefan 

Dansând cu Şiva 978-973-37-
1689-1 

Apărut 

34. Luminiţa 
Raveica Ţaran 

Poetica imaginii în 
creaţia populară din 
Bucovina 

978-973-37-
1690-7 

Apărut 

35. Dan Ştefan 
Antohe, 
Costache 
Zanoschi, 
Raluca Minea 
 
Colecţia: 
„Anatomia 
rediviva” 

Sistemul locomotor. 
Muşchii 
Ediţie bilingvă româno-
engleză 
 
Trad. Dan Ştefan 
Antohe 

978-973-37-
1691-4 

Apărut 

36. Bogdan Florin 
Filip 

Creditarea bancară-
corporate 

978-973-37-
1692-1 

Apărut 

37. Margareta 
Cernat 

Două lumi în oglinda 
vremii 

978-973-37-
1693-8 

Apărut 

38. Coordonatori: 
Prof. univ. dr. 
Ştefan Purici, dr. 
Dumitru Vitcu 

Crezul istoriei. In 
honorem prof. univ. dr. 
Mihai Iacobescu 

978-973-37-
1694-5 

Apărut 

39. Adrian Dinu 
Rachieru 
 
Colecţia 
„Eminesciana” 
serie nouă 18 
(80) 

Con-vieţuirea lui 
Eminescu 

978-973-37-
1695-2 

Apărut 

41. Dan Moldoveanu Repetenţii 978-973-37-
1696-9 

Apărut 

42 Vasilica Bâldea, 
Mihail Dan 
Cobzeanu, 
Cătălin Mircea 
Bâldea, Natalia 
Andreea 
Marinescu 

Variante anatomice ale 
reperelor chirurgicale 
endoscopice rino-
sinusale. Studii 
imagistice şi clinice 

978-973-37-
1697-6 

Apărut 
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Colecţia 
„Esculap” 163 

43 Maria 
Arginteanu 

Schagle 978-973-37-
1698-3 

Apărut 

44 Iulian Pruteanu-
Isăcescu, Mircea 
Cristian 
Genghea 

O istorie vie. Cartea 
Astrei ieşene 

978-973-37-
1699-0 

Apărut 

45 Mioara Bahna Aventura lecturii. Proză 
română contemporană 

978-973-37-
1700-3 

Apărut 

46 Cecilia 
Moldovan 

Cartea de identitate a 
privighetorii 

978-973-37-
1701-0 

Apărut 

47 Ion M. Anghel Tratatele încheiate de 
România ca ultim criteriu 
de apreciere a politicii 
sale externe 

978-973-37-
1702-7 

Apărut 

48  Gabriel 
Amarandei 
 
Prefaţă Simona 
Modreanu 

Puncte. Jurnal alternativ 978-973-37-
1703-4 

Apărut 

49 Marius Dobre 
 
Ediţia a II-a, 
revizuită şu 
adăugită 
 
Colecţia „Arbor 
cum litteris” 

Les certitudes d’un 
sceptique – Emil Cioran 

978-973-37-
1704-1 

Apărut 

50 Dana Bădulescu 
 
Colecţia „Arbor 
cum litteris” 

Rushdie’s Cross – 
Pollinations 

978-973-37-
1705-8 

Apărut 

51 Maria 
Pavnotescu 

Galeria cu antichităţi 978-973-37-
1706-5 

Apărut 

52 Dorina 
Georgescu 

Weekend gratis 978-973-37-
1707-2 

Apărut 

53 *** 
Antologie, 
antologare, 
studiu introductiv 
şi note 
biobliografice de 
Andreas Rados 
 
Cuvânt înainte 
de Ilias Iliou 

Inscripţii eline pe cerul 
României (poeţi greci 
contemporani) 
- traduceri de: Nina 
Cassian, Taşcu 
Gheorghiu, Leonida 
Maniu, Ioanichie 
Olteanu, Andreas 
Rados, Dorina Talaz, 
Gheorghe Tomozei, 
Marin Sorescu, Ioana 
Ricus, Savas Tsorakidis 

978-973-37-
1708-9 

Apărut 

54 Tiberiu Brăilean 
 

Teomeconomia. De la 
economosofie la 

978-973-37-
1709-7 

Apărut 
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Colecţia 
„Ananta. Studii 
transdisciplinare” 

geoeconomie 

55 Dimitrie 
Cantemir 
 
Ediţie îngrijită de 
Elvira Sorohan 
 
Prefaţă: Elvira 
Sorohan 

Legende şi istorioare 
orientale 

978-973-37-
1710-2 

Apărut 

56 Constantin 
Simirad 

Aduceri aminte 978-973-37-
1711-9 

Apărut 

57 Adrian Chirilă Monografia satului Hiliţa 978-973-37-
1713-3 

Apărut 

58 Viorel Huminiuc Visuri spulberate 978-973-37-
1714-0 

Apărut 

59 Marius Dobre Studii şi eseuri despre 
Cioran 

978-973-37-
1715-7 

Apărut 

60 Eva Dan Les Versets d’Eve 978-973-37-
1716-4 

Apărut 

61 Marius Grama 
 
Postfaţă de Liviu 
Apetroaie 

Dresorul de duminici 978-973-37-
1717-1 

Apărut 

62 Petrea Gâscă 
 
Prefaţă: prof. 
univ. dr. 
Constantin 
Cloşcă 

Satul Boteşti-
Horodniceni. Ţinut de 
legendă şi dor. 
Monografie istorică 

978-973-37-
1718-8 

Apărut 

63 Horia Zilieru 
 
Postfaţă: Valeriu 
Stancu 

Manuscrisul de la 
Înviere 

978-973-37-
1719-5 

Apărut 

64 Constantin Popa Donatorul de umbră, vol. 
I 

978-973-37-
1721-8 

Apărut 

65 Constantin Popa Donatorul de umbră, vol. 
II 

978-973-37-
1722-5 

Apărut 

66 Iulia Andreea 
Milică 

Literary Representations 
of the Southern 
Plantation 

978-973-37-
1723-2 

Apărut 

67 Mihăiţă 
Talpalaru 

Primul Eu (iubire 
dispersată în versuri) 

978-973-37-
1724-9 

Apărut 

68. Alexandru Zub 
 
Ed. a II-a 

Biruit-au gândul (note 
despre istorismul 
românesc) 

978-973-37-
1725-6 

Apărut 

69. Ioan Milică Lumi discursive. Studii 
de lingvistică aplicată 

978-973-37-
1726-3 

Apărut 
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3.- Principalele activităţi desfăşurate pe parcursul anului 2013 

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

lungul anului 2013, le amintim, în cele ce urmează, pe cele mai importante. 
Luna ianuarie 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, a fost finalizată şi va constitui cu siguranţă una 
din lucrările cele mai reprezentative ale editurii din ultima vreme. De asemenea, s-a 
încheiat contractul cu editura pariziană JP Lattes pentru traducerea romanului de 
succes al lui Herve Bel, Noaptea lui Vojd, traducere care a fost şi ea finalizată şi va fi un 
vârf de lance al apariţiilor junimiste recente. 
 Tot în luna ianuarie, Editura Junimea a încheiat un contract cu CopyRo pentru un 
volum de mare valoare literară şi memorialistică: Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu. 
Dialoguri televizate (despre cărţi şi nu numai...)  

Una din preocupările principale ale acestei luni a constituit-o selectarea 
volumelor ce vor fi prezentate la Târgul de carte Librex (6-10 martie 2013), 
prezentarea lor, contactele cu autorii şi prezentatorii lor, organizarea şi rezervarea 
standului editurii, precum şi începerea redactării materialelor publicitare pentru acest 
eveniment. 
 În luna februarie, Junimea a iniţiat un parteneriat cu Biblioteca ”Astra” din Sibiu, 
în cadrul căruia editura se angajează să tipărească un volum de poezii al cunoscutei 
creatoare Rodica Braga, iar Biblioteca ”Astra” va promova acest volum, alături de altele 
propuse de Junimea, cu ocazia unei manifestări speciale organizate la Sibiu, dar va 
adresa şi o importantă comandă de carte editurii Junimea. 
 Una din preocupările principale ale acestei luni a constituit-o selectarea 
volumelor ce vor fi prezentate la Târgul de carte Librex (6-10 martie 2013), 
prezentarea lor, contactele cu autorii şi prezentatorii lor, organizarea şi rezervarea 
standului editurii, precum şi începerea redactării materialelor publicitare pentru acest 
eveniment. De asemenea, Junimea a pregătit o serie de materiale promoţionale în 
limba franceză pentru reprezentarea, de către directorul editurii, la cel mai mare 
eveniment de profil al anului, Salonul de carte de la Paris, unde România este invitat de 
onoare. 

Între 6-10 martie, editura Junimea a participat la Târgul de carte Librex, 
desfăşurat la Iaşi, în cadrul căruia, în afara unui stand apreciat, a organizat numeroase 
lansări de carte, care s-au bucurat de o participarea a numeroase personalităţi din 
lumea literelor ieşene, iar varietatea şi calitatea titlurilor prezentate a fost remarcată atât 
de public, cât şi de mass media, care s-a oprit îndelung asupra lor în emisiuni radio şi 
de televiziune. Programul participării editurii: 

 
Miercuri, 6 Martie 2013 

1.  Miercuri, 6 Martie 2013, ora 1400 1430. 
Lansare de carte: Ion Tudor Iovian – Vedere de pe pod în infranegru. 

Poezii gris-piper şi va veni apocalipsa textului 
Prezintă: Cassian Maria Spiridon 
Spaţiul  de lansări 

Vineri, 8 Martie 2013 
1.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1600  

Lansare de carte: Vlad Scutelnicu – Piramida KA-ZAR 
Prezintă: Valeriu Stancu 
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Spaţiul  de lansări 
2.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1615 

Lansare de carte: Mara Paraschiv - Pecinginea 
Prezintă: Emilian Marcu 
Spaţiul  de lansări 

3.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1630 
Lansare de carte: Olga Alexandra Diaconu – Zbor de dragoste târzie 
Prezintă: Simona Modreanu 
Spaţiul  de lansări 

4.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1640 
Lansare de carte: Olga Alexandra Diaconu – Năstrapa 
Prezintă: Simona Modreanu 
Spaţiul  de lansări 

5.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1650 
Lansare de carte: Julieta Carmen Pendefunda – Cronici aleatorii 
Prezintă: Emanuela Ilie 
Spaţiul  de lansări 

6.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1705 
Lansare de carte: Julieta Carmen Pendefunda – Frunzele roşii 
Prezintă: Emanuela Ilie 
Spaţiul  de lansări 

7.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1715 
Lansare de carte: Toni Hulubei Macovei – Între primăveri şi toamne 
Prezintă: Gabriela Săndulescu şi Cristina Anton 
Spaţiul  de lansări 

8.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1730 
Lansare de carte: Tiberiu Brăilean – Omeconomia 
Prezintă: Constantin Rusu 
Spaţiul  de lansări 

5.  Vineri, 8 Martie 2013, ora 1745 
Lansare de carte: Oma Stănescu – Cealaltă faţă a destinului 
Prezintă: Omas Stănescu 
Spaţiul  de lansări 
Spaţiul  de lansări 

 
Sâmbătă, 9 Martie 2013 

1.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1600  
Lansare de carte: Alfredina Iacobitz – Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu. 

Dialoguri televizate (despre cărţi şi nu numai…) 
Prezintă:  Lucian Vasiliu 
  Vasile Arhire 
Spaţiul  de lansări 

2.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1615 
Lansare de carte: Mircea Radu Iacoban – Căminarul (col. „Eminesciana”) 
Prezintă: Mircea Radu Iacoban  

Simona Modreanu 
Spaţiul  de lansări 

3.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1630 
Lansare de carte: Mircea Radu Iacoban – Zece ani de foc 
Prezintă: Mircea Radu Iacoban  

Simona Modreanu 
Spaţiul  de lansări 
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4.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1645 
Lansare de carte: Sorin Ilieşiu – Narativitatea imaginii de film. Premise 

teoretice 
Prezintă: Liviu Antonesei 
Spaţiul  de lansări 

5.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1700 
Lansare de carte: Sorin Ilieşiu – Infernul vândut ca paradis 
Prezintă: Liviu Antonesei 
Spaţiul  de lansări 

6.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1715 
Lansare de carte: Carmina Cojocaru – Antropogonia eminesciană (col. 

„Eminesciana”) 
Prezintă: Theodor Codreanu 
Spaţiul  de lansări 

7.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1730 
Lansare de carte: Marian Gavrilă, Minodora Perovici – O cronologie a 

culturii 
Prezintă: Simona Modreanu 

8.  Sâmbătă, 9 Martie 2013, ora 1745 
Lansare de carte: Hervé Bel – Noaptea lui Vojd 
Prezintă:  Simona Modreanu 
  Alexandru Călinescu 
Spaţiul  de lansări 
 

 
Pe 13 martie, a avut loc, la Institutul Cultural Francez din Iaşi lansarea eveniment 

a volumului profesorului Gheorghe Cliveti, Europa franceză şi cauza română, 
prezentarea fiind asigurată de academicianul Al. Zub. Lansarea a avut un larg răsunet, 
publicul a fost deosebit de numeros, iar Radio România Internaţional a solicitat un 
interviu directorului editurii în legătură cu această manifestare. 

Între 21-25 martie, s-a desfăşurat la Paris Salonul cărţii, unul din cele mai 
importante evenimente de profil, unde România a fost invitat de onoare, iar Editura 
Junimea a fost reprezentată de directorul ei, Simona Modreanu, autoarea unei 
monografii Cioran în cadrul prestigioasei colecţii ”Românii din Paris”, care a fost 
relansată, în prezenţa autorilor, cu această ocazie. S-au distribuit cataloage în limba 
franceză pentru editurile potenţial partenere, s-a luat legătura cu editura pariziană JP 
Lattes, căreia i-au fost încredinţate 8 exemplare din traducerea romanului de succes al 
lui Herve Bel, Noaptea lui Vojd, traducere care este un vârf de lance al apariţiilor 
junimiste recente. Editura a fost prezentă la mai toate dezbaterile şi mesele rotunde 
organizate la Pavilionul României şi a concretizat un nou acord de colaborare cu 
renumita editură Jose Corti, pentru traducerea şi publicarea romanului Culorile 
rândunicii, de Marius Daniel Popescu, unul din cei 27 scriitori români invitaţi de 
Ministerul Culturii din Franţa la acest eveniment şi unul din cei mai preţuiţi tineri scriitori 
români. 
 Luna martie s-a încheiat cu o altă importantă colaborare a Editurii Junimea cu 
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” în organizarea, prezentarea unor comunicări şi 
redactarea materialelor pentru Colocviul internaţional al francofoniei, manifestare ce 
reuneşte anual personalităţi din ţară şi din diverse ţări ale lumii, considerată cea mai 
puternică manifestare de acest gen din Sud-Estul Europei. 

În zilele de 5-6 aprilie, editura Junimea a participat la o importantă manifestare cu 
caracter pedagogic desfăşurată la Colegiul Naţional ”C. Negruzzi”, unde a fost invitată 
să expună cele mai recente publicaţii ale sale din domeniul educativ. Acelaşi colegiu a 
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găzduit, între 24-27 aprilie, o tradiţională manifestare francofonă internaţională a 
profesorilor din învăţământul mediu (”Partager pour s enrichir), cu o largă participare a 
unor profesori şi metodişti din ţările francofone, ocazie cu care Editura Junimea a primit 
câteva interesante oferte de publicare a unor manuale şi caiete pedagogice, iar 
directoarea editurii a fost invitată să susţină conferinţa finală a manifestării. 
 În aceeaşi perioadă, 5-7 aprilie, Editura Junimea, prin directoarea sa, a fost 
invitată să participe la cea mai importantă reuniune a Societăţii profesorilor francezi 
şi francofoni din America, concretizată printr-un colocviu şi sesiuni de dezbateri, 
desfăşurată la New York. S-au legat numeroase contacte profesionale, îndeosebi cu o 
serie de profesori şi cercetători din Antile, interesaţi în publicarea unor lucrări de 
specialitate la Junimea. 

Pe 14 mai, editura Junimea a participat la o importantă manifestare cu caracter 
larg cultural, organizată de Primăria Iaşi, cu participarea Ministrului Culturii, Daniel 
Barbu, a unor invitaţi de prestigiu din străinătate şi a tuturor reprezentanţilor instituţiilor 
de cultură şi învăţământ locale, pe tema ”Iaşi – capitală culturală europeană în 2021”, 
prilej cu care directoarea editurii Junimea a menţionat câteva strategii posibile de 
acţiune şi îndeosebi a pus accentul pe necesitatea unei abordări holistice a 
programului, în dauna unor segmentări şi fracturi de planuri culturale. 
 În aceeaşi perioadă, 15-20 mai, Editura Junimea, prin directoarea sa, a fost 
invitată să susţină o conferinţă şi să participe la un colocviu internaţional cu tema ”Voci 
feminine în Mediterana”, într-un context mai vast al ponderii şi rolului ţărilor francofone 
în cultura mondială, ce a avut loc la Universitatea Galatasaray din Istanbul. S-au legat 
numeroase contacte profesionale, cu o serie de profesori şi cercetători interesaţi de 
publicarea unor lucrări de specialitate la Junimea. 

Editura a publicat, în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iaşi, 2 titluri după cum 
urmează: 

1. Antologia Festivalulu-Concurs Naţional de Proză „Mihail Sadoveanu”, ediţia a IV-
a, 2013; 

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

3.  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. 

Luna octombrie a fost o lună plină de evenimente editoriale şi culturale majore, 
care au culminat cu FILIT (23-27 octombrie), la care Junimea a fost unul din cei mai 
dinamici parteneri. 
 Pe 23 octombrie, a avut loc lansarea volumului de poezie ”Riduri pe ochi” al lui 
George Pîrîu (prezentat de Valentin Talpalaru, Ştefan Oprea şi Simona Modreanu), 
volum ilustrat cu reproduceri după tablouri de Ioana Mihuleac. Lansarea a avut loc în 
sala de expoziţii a Ateneului Tătăraşi, fiind urmată de un concert de orgă şi chitară, 
evenimentul beneficiind de o foarte numeroasă asistenţă. 
 Pe 24 octombrie, a avut loc la Muzeul Unirii lansarea volumului ”Inscripţii pe cerul 
României”, o antologie de poeţi greci contemporani care au scris despre România, 
coordonată de prof.univ.dr. Andreas Rados, care a asigurat şi o parte din traduceri, 
alături de prof.univ.dr. Leonida Maniu şi alţi intelectuali de prestigiu. Cu această ocazie, 
editura Junimea a întărit relaţiile de colaborare şi cu Muzeul Naţional Moldova, 
reprezentat prin directoarea sa, dna prof.univ.dr. Lăcrămioara Stratulat. 
 Începând cu ziua de 23 octombrie şi până în ultima zi a festivalului, Editura 
Junimea a participat cu entuziasm şi profesionalism la majoritatea activităţilor 
organizate în cadrul FILIT. În esenţă, programul a fost următorul: 

Vineri 25 oct. 
11h00-12h00, Colegiul Negruzzi, Sala de festivităţi:  



 11 

Întâlnire cu profesorii şi liceenii 
Prezentarea romanului La Nuit du Vojd / Noaptea lui Vojd, tradus recent de Simona 
Modreanu şi publicat la Junimea  

Invitat : Hervé Bel 
Moderator : Raphaël Bruchet (Chargé de mission Coopération éducative şi lector 

de franceză la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza») 
14h00, Casa Dosoftei : Întâlnire cu publicul larg, în cadrul “Serilor Junimii” 

(desfăşurate la ora indicată din raţiuni organizatorice)  
Prezentarea romanului La Nuit du Vojd/ Noaptea lui Vojd, tradus recent de 

Simona Modreanu şi publicat la Junimea 
Invitaţi : Hervé Bel şi Véronique Bourlon (directoarea Festivalului Primului Roman 

de la Chambéry) 
Moderatoare : Simona Modreanu 
 
Sîmbătă 26 oct. 
12h00-14h00, Casa FILIT : Întâlnire cu publicul larg 
Invitaţi : Hervé Bel (La Nuit du Vojd, Noaptea lui Vojd, tradus recent de Simona 

Modreanu şi publicat la Junimea) şi François Garde (Ce qu’il advient du sauvage blanc / 
Ce s-a întâmplat cu sălbaticul alb, Gallimard 2012) 

Moderatoare: Simona Modreanu 
 Toate aceste întâlniri s-au bucurat de o largă audienţă, de un public predominant 
tânăr, dinamic, interesat, care a participat la discuţii deosebit de intense şi consistente 
cu toţi cei implicaţi. 
 În acelaşi context, editura Junimea a iniţiat un proiect de colaborare pe termen 
mediu şi lung cu librăria franceză Kyralina din Bucureşti, reprezentată de directoarea ei, 
Sidonie Mezaize. 
 De asemenea, s-a conturat un proiect de traducere şi publicare în limba română 
a romanului ”Ce qu il advint du sauvage blanc” (publicat la prestigioasa editură 
Gallimard) al scriitorului francez Francois Garde, care a obţinut anul trecut premiul 
Goncourt pentru roman de debut şi o mulţime de alte premii. 

Principalul eveniment editorial al lunii noiembrie l-a constituit Târgul 
internaţional de carte Gaudeamus, de la Bucureşti (23-27 noiembrie), unde editura 
Junimea a fost o prezenţă consistentă şi remarcată. Astfel, au fost lansate următoarele 
volume, succesul lor fiind asigurat atât de calitatea intrinsecă a lucrărilor, cât şi de 
notorietatea exegeţilor literari care le-au prezentat: 

 
Vineri, 22 noiembrie 2013 

1. Victor Aciocârlănoaiei – Dumnezeu a murit în Bărăgan  
 Prezintă: George Ţîra 

2. Constantin Munteanu – A trecut un scriitor  
– Bufonul sorţii 
– Femei cardinale 
– O poveste de Crăciun 
 Prezintă: Vasile Poenaru 

 Ion Anghel  – Quo vadis România 
– Tratatele încheiate de România ca ultim criteriu de apreciere a politicii sale externe 

 Prezintă: Nicolae Ecobescu 
   Viorica Moisuc 
   Aurel Preda 
   Ion Diaconu 

4. Alfredina Iacobitz – Cezar Ivănescu şi Lucian Vasiliu. Dialoguri televizate  
 Prezintă: Nicolae Breban, Valentin Talpalaru 
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 5. Hervé Bel – Noaptea lui Vojd 
 Prezintă: Nicolae Breban  

6. Valentin Talpalaru  – Cu amurgul în lesă. 101 poeme; Poemele Cotnarului; Din 
poezia vinului 

 Prezintă: Aura Christi, Lucian Chişu, Val Talpalaru 
7. Rodica Braga – Umbra din cuvânt 

 Prezintă: Val Talpalaru şi Carolina Ilinca 
Sîmbătă 23 noiembrie 
1.  Adrian-Dinu Rachieru  – Con-vieţuirea cu Eminescu, colecţia 
„Eminesciana”  

Prezintă: Radu Voinescu  
2.  Theodor Codreanu –Basarabia eminesciană, colecţia „Eminesciana” 

 Prezintă: Paul Cernat 

 Toate aceste întâlniri s-au bucurat de o largă audienţă, de un public numeros, 
dinamic, interesat, care a participat la discuţii deosebit de intense şi consistente cu toţi 
cei implicaţi. 
 O altă reuşită remarcabilă a editurii Junimea, în această perioadă, a fost 
obţinerea unui preţios contract cu Radio China Internaţional, după îndelungi discuţii şi 
negocieri, pentru tipărirea şi lansarea unui important volum intitulat ”China în oglinda 
timpului”, activitate ce va implica atât Ambasada Chinei în România, cât şi Centrele 
Confucius din întreaga ţară. 

 Un important eveniment editorial al lunii decembrie l-a constituit lansarea 
volumului Aduceri aminte – la taclale cu pixul Toma, de Constantin Simirad, organizat în 
colaborare cu Uniunea Scriitorilor – Filiala Iaşi, pe 12 decembrie. Lansarea a fost 
onorată de un public numeros şi entuziast, iar despre volum au vorbit îndelung reputaţi 
critici literari şi scriitori ieşeni (Ioan Holban, Constantin Dram, Cassian Maria Spiridon, 
Adi Cristi). 

De asemenea, cel mai recent volum al distinsei profesoare ieşene Elvira 
Sorohan, consacrat lui Dimitrie Cantemir, din a cărui operă – Istoria Imperiului Otoman, 
autoarea a extras comentat şi publicat o serie de Legende şi istorioare orientale. Cartea 
a beneficiat de o lansare în studioul TVR Iaşi, unde a fost prezentată de criticul şi 
profesorul universitar Bogdan Creţu. 

Pe 15 decembrie, în cadrul unei colaborări cu Clubul Quasar-Unesco şi Muzeul 
Literaturii Iaşi, Editura Junimea a organizat conferinţa profesorului universitar Tiberiu 
Brăilean despre ”Teoeconomie”, participând activ la Convenţia naţională de Science 
Fiction moderată de binecunoscutul scriitor Alexandru Mironov în perioada 13-15 
decembrie. 
 

O preocupare constantă a anului 2013 a constituit-o deschiderea sau întărirea 
legăturilor cu biblioteci judeţene şi universitare (din Iaşi, Braşov, Sibiu, Alba Iulia etc.), 
pentru o eficientizare a ofertei şi o mai bună circulaţie a volumelor unor autori. 

O altă 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, transformându-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, propunând 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 
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de comunităţile româneşti (şi nu numai) din afara graniţelor ţării. Procesul de actualizare 
continuă, de fapt, întrucât 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 2013, 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.).  
 O componentă importantă a activităţii editurii a fost proiectarea bugetului pentru 
2013, 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 2013, finanţarea editării de carte. 

 
 
 

2. Principalii indicatori ai activităţii 
 

Nr. 
crt. 

Indicatori culturali 2012 2013 

 Număr de titluti apărute 75 69 
 Număr de lansări 26 32 
 Apariţii de presă 35 41 
 Participare la evenimente 

editoriale (târguri de 
carte, festivaluri) 

4 6 

 
Deşi numărul de volume publicate a fost mai mic, datorită fluctuaţiilor pieţei de 

carte, editura s-a concentrat pe creşterea numărului de lansări şi prezentări de carte şi 
pe numărul de semnale editoriale în mass-media şi pe internet, pe îmbunătăţirea şi 
diversificarea site-ului şi pe publicaţii academice periodice (reviste, anuare). 
 

3. Investiţii – nu s-au realizat, bugetul nepermiţând investiţii. 
 

4. Noutăţile anului 2013 
 

1. Editura Junimea a iniţiat un porgram de prezentare a ofertei de carte în şcoli, 
licee şi facultăţi, directorul editurii fiind prezent cu aceasta ocazie în rândul 
elevilor şi studenţilor. 

2. De asemenea, cu ocazia Salonului Cărţii de la Paris, unde România a fost 
invitat special, editura a fost prezentă cu oferta de carte, iar directorul editurii a 
stabilit relaţii de colaborare, vizând publicarea şi traducerea de volume de impact 
public major. 
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3. În colaborare cu Studioul de Radio Iaşi, începând cu luna septembrie 2013 oferta 
editorială este prezentată săptămânal şi redactorul de emisiune oferă premii în 
cărţi participanţilor la concursul emisiunii. 

4. Editura a fost prezentă în emisiuni televizate (TVR Iaşi, ProTV, Prima) informând 
telespectatorii despre noutăţile editoriale de interes.  

5. În colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi şi Casa de Cultură a Municipiului Iaşi, 
editura a participat la prima ediţie a manifestării Recolta cărţilor, eveniment 
deschis publicului, în Parcul de Cultură Copou, în luna octombrie 2013. 

 
În 2013, Editura Junimea a încercat să se concentreze pe sporirea calităţii 

textelor, mai buna definire a unui profil propriu în spaţiul editorial, atragerea unor 
personalităţi de marcă şi extinderea colaborării cu instituţii şi actori culturali importanţi, 
atât în plan naţional cât şi internaţional (cum ar fi Redacţia română de la Radio China 
Internaţional). Menţionăm, în acest sens, doar trei aspecte, anume frumoasa dezvoltare 
a colecţiei-far a Junimii, în serie nouă, ”Eminesciana”, coordonarea şi editarea revistei 
academice de circulaţie internaţională ”Human and Social Studies” şi organizarea şi 
coordonarea unor dezbateri şi prezentări de cărţi şi autori în marile licee ieşene (ex., 
Colegiul Naţional ”C.Negruzzi”) 
 

5. Propuneri pentru 2014 
 
a) Asigurarea de fonduri pentru contractarea de drepturi de autor şi retribuirea 
traducerilor. 
b) Modernizarea dotărilor IT pentru activitatea de culegere, corectură şi 
tehnoredactare. 
c) Editura estimează apariţia a 60-65 de titluri în anul 2013. 

 
 

2. ACTIVITATEA PERSONALULUI 
 
În anul 2013, 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 70 
de contracte, cu termen de finalizare pentru anul 2013. 

 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 2013, Târgului de carte Bookfest, iunie 2013, 
Bucureşti; Salonul de carte Iaşi, Biblioteca „Gh. Asachi”, noiembrie 2013, Târgul de 
carte „Gaudeamus” noiembrie 2013. 

 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 specifică 
solicitată de terţi; a întocmit şi predat actele contabile şi declaraţiile lunare solicitate de 
ordonatorul de credite; 
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 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; 

 Redactorii, tehnoredactorul, şi tipografii 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 2013, o 

finanţare de 200.000 lei, comparativ cu  181 888 lei, în anul 2012, de la Bugetul Local, 
din care s-au folosit pentru cheltuieli de personal de 180.000 lei (150.000 salarii angajaţi 
şi 30.000 lei colaborări la revista „Însemnări ieşene”) comparativ cu 161 888 lei, în anul 
2012. Pentru plata de bunuri şi servicii s-au cheltuit, în anul 2013, 20 000 lei. 
reprezentând cheltuieli cu tipărirea revistei „Însemnări ieşene”, sumă egală cu cea din 
anul 2012.. 

 
2. VENITURI PROPRII 

 
Total venituri:  
 
Anul 2012 -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). 
Anul 2013: venituri de 178.090 lei (proveniţi din vânzare directă de carte, vânzare 

achiziţii carte către biblioteci, contracte regie autori), cheltuieli de 186.662 lei, din care 
34.330 lei cheltuieli de personal şi drepturi de autor, 87.397 lei cheltuieli tipar carte, 
64.390 lei alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (telefon, întreţinere, cheltuieli de culegere 
text şi tehnoredactare, taxe participare târguri, deplasări ş.a.). 

 
Comparativ cu anul 2012, veniturile din 2013 au fost mai mici, datorită contracţiei 

pieţei de carte.  
 
 
 

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

 


