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ARTĂARTĂ

Prior vă pune la dispoziție o serie valoroasă de albume de 
artă, care cuprinde cele mai reprezentative nume din pictură, 
gravură, sculptură și arhitectură, aparținând unor epoci și 
curente  diferite. Colecția art.Prior cuprinde în prezent 12 
albume în format mare (27,5 x 31,5) și 26 de albume în format 
mic (18,7 x 18,5).

De o calitate grafică deosebită, volumele cartonate includ o 
prezentare a vieții și a operelor artiștilor, în șase limbi diferite, 
inclusiv în limba română. Universul artistic al lui Rembrandt, 
Vermeer, Klimt, Munch, Hiroshige sau al lui Dürer se poate 
redescoperi prin imaginile numeroase din aceste volume  – 
desene, schițe, gravuri și picturi. De  asemenea, albumele 
Impresionismul, Art  Déco, Musée d’Orsay, Louvre se remarcă 
prin cadrele spectaculare și oferă o viziune globală asupra artei, 
acoperind diverse mișcări, școli și stiluri. Volumele reflectă 
schimbările stilistice și inovațiile tematice ale artiștilor, rezultatul 
fiind o impresionantă diversitate a formelor și a culorilor.



5ebookshop.ro

ARTĂARTĂ

ART DÉCO
Autor: Franziska Bolz
Format: 27,5 × 31,5 cm
Pagini: 280
ISBN: 9783741919589
Preț: 120 lei  

MARIA SIBYLLA MERIAN
Autor: Daniel Kiecol
Format: 28 x 33,5 cm
Pagini: 160
ISBN: 9783741919701
Preț: 120 lei  

ART AFRICA
Autor: Franziska Bolz
Format: 28 x 33,5 cm
Pagini: 300
ISBN: 9783741921872
Preț: 120 lei  

IMPRESIONISMUL
Autor: Hajo Düchting
Format: 27,5 × 31,5 cm
Pagini: 320
ISBN: 9783741919879
Preț: 120 lei

GRĂDINI IMPRESIONISTE
Autor: Marina Linares
Format: 29,5 × 27,5 cm
Pagini: 264
ISBN: 9783741919343
Preț: 120 lei 

NUFERI
Autor: Marina Linares
Format: 29,5 × 27,5 cm
Pagini: 100
ISBN: 9783741919855
Preț: 100 lei 
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MUSÉE D’ORSAY
Autor: Valentin Grivet
Format: 27,5 × 31,5 cm
Pagini: 280
ISBN: 9783741910913
Preț: 120 lei 
 

PRADO
Autor: Marina Linares
Format: 28 x 33,5 cm
Pagini: 280
ISBN: 978374191921988
Preț: 120 lei  

LOUVRE
Autor: Martina Padberg
Format: 27,5 × 31,5 cm
Pagini: 400
ISBN: 9783741919275
Preț: 140 lei 
 

VIENA ÎN JURUL ANULUI 1900
Autor: Janina Nentwig
Format: 27,5 × 31,5 cm
Pagini: 320
ISBN: 9783741920691
Preț: 120 lei  

1900. LUMEA ÎN FOTOGRAFII 
DE EPOCĂ
Autor: Jürgen Sorges
Format: 29,5 × 27,5 cm
Pagini: 320
ISBN: 9783741919367
Preț: 120 lei  
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LEONARDO DA VINCI
Autor: Daniel Kiecol
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919480
Preț: 60 lei 
 

SANDRO BOTTICELLI
Autor: Ruth Dangelmaier
Format: 18,7 x 18,5 cm
Pagini: 240
ISBN: 9783741922107
Preț: 60 lei 

MICHELANGELO MERISI 
DA CARAVAGGIO
Autor: Ruth Dangelmaier
Format: 18,7 x 18,5 cm
Pagini: 212
ISBN: 9783741921667
Preț: 60 lei 

ALBRECHT DÜRER
Autor: Ruth Dangelmaier
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919404
Preț: 60 lei 
 

REMBRANDT VAN RIJN
Autor: Daniel Kiecol
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919329
Preț: 60 lei 

JAN VERMEER
Autor: Kristina Menzel
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741920875
Preț: 60 lei 

CLAUDE MONET
Autor: Martina Padberg
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919251
Preț: 60 lei

KATSUSHIKA HOKUSAI
Autor: Olaf Mextorf
Format: 18,7 x 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741920905
Preț: 60 lei

UTAGAWA HIROSHIGE
Autor: Janina Nentwig
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919435
Preț: 60 lei
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EDGAR DEGAS
Autor: Martina Padberg
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919282
Preț: 60 lei

TOULOUSE-LAUTREC
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919466
Preț: 60 lei

EGON SCHIELE
Autor: Martina Padberg
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919411
Preț: 60 lei

PAUL CÉZANNE
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919398
Preț: 60 lei

GUSTAV KLIMT
Autor: Janina Nentwig
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919268
Preț: 60 lei 

ALPHONSE MUCHA
Autor: Daniel Kiecol
Format: 18,7 x 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741922442
Preț: 60 lei

CAMILLE PISSARRO
Autor: Marina Linares
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741920899
Preț: 60 lei 

THOMAS GAINSBOROUGH
Autor: Ruth Dangelmaier
Format: 18,7 x 18,5 cm
Pagini: 215
ISBN: 9783741922138
Preț: 60 lei  

J. M. W. TURNER
Autor: Martina Padberg
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919473
Preț: 60 lei 
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PAUL KLEE
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919305
Preț: 60 lei

PIET MONDRIAN
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919312
Preț: 60 lei

WASSILY KANDINSKY
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919459
Preț: 60 lei 

PAUL GAUGUIN 
Autor: Armelle Femelat
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 284
ISBN: 9783741921650
Preț: 60 lei 

EDVARD MUNCH
Autor: Hajo Düchting
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 288
ISBN: 9783741919299
Preț: 60 lei

ANTONI GAUDÍ
Autor: Marina Linares
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741919558
Preț: 60 lei 

AUGUSTE RODIN 
Autor: Daniel Kiecol
Format: 18,7 × 18,5 cm
Pagini: 216
ISBN: 9783741920882
Preț: 60 lei



www.prior.ro

www.ebookshop.ro

MEDICINĂMEDICINĂ  
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Autor: Rahul Jandial; Coordonatorii ediției în limba română: Conf. univ. dr. habil Horia Pleș,  
Dr. Mihai-Alexandru Stanca; Format: 28.4 x 31 cm, hardcover; Pagini: 576; ISBN: 9786069666210; 
Anul apariției: 2022 
Preț: 815 lei                                                                                                                                                         Conținut video

„Am considerat că un tratat de tehnici chirurgicale în neurochirurgie, publicat inițial 
în engleză, are nevoie de o traducere în limba română pentru a facilita accesul la aceste 
informații a personalului medical ce activează în domeniul neurochirurgiei în România. 
Totodată, Societatea Română de Neurochirurgie, înființată în anul 1982, este o societate 
puternică și are nevoie de informație medicală în limba română.”

(Conf. univ. dr. habil Horia Pleş,
Președintele Societății Române de Neurochirurgie)

• 100 de aborduri chirurgicale (la nivel cranian și la nivel spinal).
• Structură clară, ușor de urmărit.
• Peste 1.000 de imagini și ilustrații elocvente.
• Include aborduri spinale minim invazive, cum ar fi corpectomia toracală și fuziunea 

intervertebrală (intersomatică) lombară laterală.
• Material video disponibil online, care ilustrează etape-cheie în neurochirurgie.

PERFECȚIONAREA ABILITĂȚILOR CHIRURGICALE
ÎNVĂȚAREA UNOR TEHNICI NOI

TEHNICI CHIRURGICALE DE BAZĂ ÎN NEUROCHIRURGIE

NOU
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• Colectivul de traducere și consultanță științifică a fost compus din profesioniști din 
domeniul oftalmologic, incluzând cadre didactice ale facultăților de medicină din țară 
(UMF București,  UMF Iași, UMF Timișoara, UMF Cluj), sub îndrumarea și coordonarea 
prof. univ. dr. Călin Petru Tătaru.
Wills Eye – Oftalmologie practică se adresează tuturor oftalmologilor clinicieni care au 

nevoie de un ghid practic de referință cu informații concise, moderne, ce conține noutățile 
medicale și tehnologice utile în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor oftalmologice. 
Oferă informații însoțite de ilustrații elocvente pentru peste 200 de afecțiuni oftalmologice,  
precum și recomandări pertinente atât cu privire la evaluarea pacientului în vederea stabilirii 
diagnosticului, cât și cu referire la tipurile de tratament ce ar trebui urmate. 

• Format ușor de utilizat, cu informații structurate, clare și concise. 
• Prezintă recomandări clinice accesibile pentru evaluarea pacientului, stabilirea diagnos-

ticului, managementul afecțiunilor și monitorizare. 
• Fiecare subcapitol este organizat într-o manieră similară, pentru a facilita utilizarea și 

înțelegerea informațiilor prezentate: 
◉ Simptome ◉ Semne ◉ Diagnostic diferențial ◉ Evaluare ◉ Tratament ◉ Monitorizare 

• Abordează noutăți medicale cu privire la oculoplastică, glaucom, cornee, pediatrie 
oftalmologică, neurooftalmologie, uveite, retină și altele. 

• Include videoclipuri ce ilustrează o serie de proceduri frecvente în practica clinică, 
însoțite de explicații pas cu pas.

Autori: Kalla A. Gervasio, Travis J. Peck. Coordonatorul ediției în limba română: Prof. Dr. Călin Tătaru; 
Format: 15 × 23 cm, paperback; Pagini: 496; ISBN: 9786069666241; An apariție: 2022
Preț: 295 lei                                                                                                     Conținut video

WILLS EYE - OFTALMOLOGIE PRACTICĂ
DIAGNOSTICUL ȘI TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OCULARE NOU
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Considerat de mult timp unul dintre tratatele de căpătâi din oftalmologie, acest titlu 
premiat continuă să fie textul de referință pentru orice subiect din acest domeniu care 
se schimbă cu rapiditate. Oferă îndrumări detaliate, ilustrate extraordinar, cu privire la 
aproape toate afecțiunile oftalmice și procedurile pe care le puteți întâlni, făcându-l o resursă 
indispensabilă, indiferent de nivelul dumneavoastră de experiență. Actualizările ample și 
complete vă țin la curent cu toate noutățile din fiecare subspecialitate a domeniului. 

• Pune la dispoziție un conținut bogat, de la noțiuni fundamentale până la progresele 
realizate în metodele de diagnostic și tratament pentru toate subspecialitățile: 
genetică, optică, chirurgie refractivă, cristalin și cata ractă, cornee, uvee, tumori intraocu-
lare, neurooftalmo logie, strabism pediatric și al adultului și chirurgie oculoplastică.

• Conține nouă capitole noi, care acoperă domenii precum angiografia OCT și 
tomografia în coerență optică, procedura SMILE (small incision lenticule extraction), 
imagistica corneană, electrofiziologia în neurooftalmologie, implanturi de drenaj pentru 
glaucom, oftalmopatie tiroidiană, infecții orbitare și materiale de umplere, precum și 
toxina botulinică în scop estetic și pentru reducerea ridurilor.

• Tratează tehnici noi de imagistică, incluzând imagistica widefield, OCT a segmentului 
anterior (AS-OCT) și OCT în varianta cu creșterea profunzimii de scanare (EDI-OCT), 
precum și două secțiuni reorganizate integral, despre optică și refracție și tumori 
intraoculare, care propun o abordare logică a informației, pentru a oferi cititorului 
posibilitatea de a înțelege mai bine noțiunile.

• Include peste 2.000 de ilustrații, care au o calitate excepțională (majoritatea color).

Autori: Myron Yanoff; Jay S. Duker; Coordonatorul ediției în limba română: Prof. Dr. Călin Tătaru;  
Format: 25,5 × 29,5 cm, hardcover; Pagini: 770 pag. vol. I, 770 pag. vol II; ISBN: 9789738819597; 
An apariție: 2021
Preț: 1.200 lei                                                                                                          Conținut video

TRATAT DE OFTALMOLOGIE
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Autori: Douglas A. Levine; Stephanie L. Gaillard; Lillie L. Lin; Dennis S. Chi; Andrew Berchuck; 
Don S. Dizon; Catheryn M. Yashar; Coordonatorii ediției în limba română: Prof. Dr. Alexandru Blidaru;  
Prof. Dr. Elvira Brătilă; Prof. Dr. Monica Mihaela Cîrstoiu; Format:  15 x 23 cm, paperback; Pagini: 328; 
ISBN: 9786069666258; Anul apariției: 2022
Preț: 280 lei

NOUMANUAL DE GINECOLOGIE ONCOLOGICĂ

Ediția a treia a Manualului de ginecologie oncologică conține informațiile esențiale de 
care aveți nevoie pentru diagnosticarea și tratamentul cancerelor din sfera ginecologică. 
Editat pentru prima dată în variantă color, acest manual bestseller cuprinde cele mai recente 
inovații în domeniu, date clare și concise care susțin recomandările terapeutice, numeroși 
algoritmi, precum și tabele care însoțesc fiecare capitol. Rezidenții, medicii specialiști și, în 
general, toți profesioniștii implicați activ în lupta contra cancerului pot beneficia astfel de 
informații specializate, organizate într-un format accesibil.

• Conține o prezentare color cu algoritmi actualizați și referințe bibliografice rapid de 
consultat.

• Îndrumă cititorul în mod logic de la incidență și etiologie la diagnostic și tratament, cu 
rezumate și puncte-cheie prezente în fiecare capitol.
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Complet revizuit și actualizat pentru 2021, Manualul de medicație oncologică pentru 
clinicieni este un ghid care conține cele mai noi informații despre terapia standard și 
progresele recente din domeniu. Scrisă de experți de talie internațională în tratamentul clinic 
oncologic, această carte esențială oferă un catalog complet, ușor de utilizat, incluzând 100 
de medicamente și regimuri terapeutice utilizate în mod obișnuit pentru tratamentul tuturor 
tipurilor principale de cancer.

Caracteristici speciale:
• Adăugarea a 16 agenți noi și a câtorva indicații suplimentare noi, care au fost toate 

aprobate de FDA în ultimul an.
• Indicații noi pentru agenții aprobați anterior.
• Indicații, dozaj, orar, toxicități și mențiuni speciale pentru fiecare agent extins și revizuit.
• Un capitol specific axat pe regimurile terapeutice antiemetice atât pentru reacții acute 

de greață vărsături, cât și pentru cele întârziate.
• Diagrame ale structurilor și ale căilor medicamentoase pentru mulți dintre agenți.
• O discuție cuprinzătoare despre farmacologia clinică, mențiuni speciale, indicații și dozaje. 
• Indicații privind toxicitatea și interacțiunile medicamentoase.
• O secțiune privind regimurile chimioterapice pentru principalele tipuri de cancer.
• Oferă o imagine de ansamblu asupra principiilor de bază ale terapiei medicamentoase  

împotriva cancerului.

Autori: Edward Chu; Vincent T. DeVita Jr; Coordonatorii ediției în limba română: Prof. Dr. Lucian Miron;  
Format: 17,78 x 4,32 x 22,61 cm, paperback; Pagini: 840; ISBN: 9786069666203; Anul apariției: 2021
Preț: 440 lei

MANUAL DE MEDICAȚIE ONCOLOGICĂ
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Cu aproximativ 12 milioane de cazuri noi pe an, sifilisul are la nivel global cea mai mare 
incidență dintre infecțiile spirochetice și, în plus, abilitatea acestuia de a facilita transmiterea 
HIV îi amplifică importanța pentru sănătatea publică. Sifilisul a atins etapa epidemică în 
Europa la începutul secolului al XVI-lea, în paralel cu contactele progresive între Europa și 
Lumea Nouă. În secolele următoare a urmat o evoluție extraordinară: s-a răspândit pe tot 
globul, cu schimbări dramatice majore privind incidența și prevalența.

Volumul de față reprezintă o selecție din vasta literatură de specialitate. Numeroasele 
date importante au fost sistematizate pe capitole și redate într-o formă cât mai asimilabilă 
posibil, cu ajutorul tabelelor și al figurilor ilustrative.

Informațiile din volumul de față se adresează atât clinicienilor, cât și celor care sunt 
implicați direct în stabilirea diagnosticului de laborator al infecțiilor cu transmisie 
sexuală, cu speranța că astfel de noțiuni le vor fi utile în activitatea curentă.

TREPONEMA PALLIDUM
BIOLOGIE, PATOGENIE ȘI GHID DE DIAGNOSTIC

Autor: Dr. Dan Ionescu; Format: 20,5 x 26 cm, paperback+ eBook; Pagini: 392; 
ISBN: 9786069666272; Anul apariției: 2022
Preț: 350 lei

NOU
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CĂRȚI ÎN 
CURS DE APARIȚIE

ȘI ALTE TITLURI
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Ghidul de buzunar Ecografie abdominală prezintă o sinteză a protocoalelor esențiale 
de imagistică abdominală într-un format ușor de utilizat, prin care se oferă acces la cele 
mai recente protocoale și măsurători specifice organelor pentru ecografia abdominală. 
Acest volum concis este organizat logic, în funcție de dispunerea organelor în abdomen, 
iar informația este structurată și cu ajutorul imaginilor, care vă vor ajuta să faceți observații 
sigure și precise.

• Ghidurile de protocol actualizate reflectă cele mai recente și relevante abordări clinice 
și cercetări.  

• Prezentarea concisă, în format de buzunar, facilitează accesul la informații esențiale, 
începând cu ecografia și ajungând până la imagistică.

• Imaginile și desenele incluse vă asigură cele mai precise observații imagistice.

ECOGRAFIE ABDOMINALĂ

Autor: Steven M. Penny; Coordonatorii ediției în limba română: Dr. Laurențiu Micu; 
Format: 10,8 x 17,78 cm, paperback; Pagini: 392; Anul apariției: 2023

ÎN CURS 
DE APARIȚIE
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MEDICAMENTE CARDIOVASCULARE. GHIDUL OPIE
A COMPANION TO BRAUNWALD’S HEART DISEASE

• Ideal pentru cardiologii rezidenți, studenții la medicină, asistente și pentru orice alt tip 
de personal medical care oferă îngrijiri cardiologice. 

• Structură clară, consecventă: prezentare generală și ghid de utilizare, mecanisme 
de acțiune, diferențe între medicamente din aceeași clasă, moduri de utilizare, efecte 
secundare și interacțiuni medicamentoase.

• Oferă îndrumări cu privire la modul de gestionare eficientă a comorbidităților.
• Conține zeci de diagrame, așa-numitele „Opie-grame”, care clarifică mecanismele 

complexe de acțiune și alte procese ale medicamentelor.
• Oferă date clinice relevante pentru toate clasele de medicamente cardiovasculare, 

precum și cele mai recente rezultate ale studiilor clinice din sfera terapiei farmacologice 
a bolilor de inimă. 

ÎN CURS 
DE APARIȚIE

Autor: Deepak L. Bhatt; Coordonatorii ediției în limba română: Conf. Dr. Adina Popa; 
Format: 11 x 20 cm, paperback; Anul apariției: 2023
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Revizuită și actualizată în întregime conform celor mai recente reglementări, Manualul 
Oxford de Pediatrie, Ediția  a III-a, este un ghid la îndemână și compact, care vizează 
toate aspectele legate de afecțiunile pediatrice acute și cronice. Autorii au sintetizat cu 
succes mulți ani de experiență clinică într-un ghid de buzunar care cuprinde probleme 
clinice și opțiuni de tratament.

Tratând temele printr-o abordare centrată pe copil, cartea oferă o acoperire exhaustivă 
a unor domenii precum neonatologia, chirurgia, genetica și malformațiile congenitale, 
împreună cu tratamentul copiilor din comunitate, efectele psihologice ale bolii asupra 
copilului și a familiei, măsurile de protecție a copilului și problemele etice și legale, toate 
acestea într-un ghid ușor de utilizat, care prezintă informația succint.

ÎN CURS 
DE APARIȚIEMANUALUL OXFORD DE PEDIATRIE

Autori: Robert C. Tasker; Carlo L. Acerini; Edward Holloway; Asma Shah; Peter Lillitos; 
Coordonatorii ediției în limba română: Conf. Dr. Mihai Craiu; Format: 10,8 x 18,5 cm, paperback;  
Anul apariției: 2023



21ebookshop.ro

MANUAL DE FARMACOTERAPIE

MANUALUL AJCC
DE STADIALIZARE A CANCERULUI

Autori: Barbara G. Wells; Terry L. 
Schwinghammer; Joseph T. DiPiro; 
Cecily V. DiPiro
Coordonatorul ediției în limba română: 
Conf. Dr. Adina Popa
Format: 16.5 × 28.5 cm, paperback
Pagini: 1008
ISBN: 9786069666180
An apariție: 2019
Preț: 280 lei

Ghidul oferă studenților și practicienilor din domeniul medical informația esențială de 
care au nevoie pentru a lua rapid decizii terapeutice corecte, pentru peste 140 de boli 
și afecțiuni întâlnite cel mai frecvent în practica clinică. Informațiile sunt prezentate sub 
formă de text, tabele, figuri sau algoritmi de tratament.

Fiecare capitol este organizat într-o manieră similară: 
• Definirea stării de boală.
• Prezentarea concisă a elementelor de fiziopatolgie relevante.  
• Tablou clinic. 
• Diagnostic. 
• Tratament.
• Evaluarea rezultatelor terapiei.

Traducerea și îngrijirea materialului au fost realizate de o echipă de profesioniști din 
domeniul farmaceutic: cadre didactice ale facultăților de farmacie din țară, farmaciști 
specialiști în specialitatea farmacie clinică, medici și farmaciști rezidenți.

Autori: Mahul B. Amin; StephenB. Edge; 
Frederick L. Greene
Coordonatorii ediției în limba română: 
Prof. Dr. Alexandru Grigorescu; 
Prof. Dr. Silviu Constantinoiu
Format: 21,5 × 28,5 cm, hardcover
Pagini: 1056
ISBN: 9789738803923 
An apariție: 2018
Preț: 495 lei

Ediția a opta a Manualului AJCC de Stadializare a Cancerului reprezintă un compendiu 
al tuturor informațiilor disponibile referitoare la stadializarea tumorilor maligne ale adultului, 
pentru toate localizările anatomice vizate. Acest volum constituie rezultatul cooperării 
dintre Comitetul Unit American pentru Cancer (AJCC) și Comitetul TNM al Uniunii pentru 
Controlul Internațional al Cancerului (UICC), fiind un material esențial utilizat de medici, 
pentru a facilita descrierea și raportarea uniformă a bolilor neoplazice. 

Cea de-a opta ediție a Manualului AJCC, tradusă excelent în limba română, rămâne 
o resursă indispensabilă pentru oncologi, hematologi, radioterapeuți, chirurgi, patologi, 
radiologi și pentru toți profesioniștii implicați activ în lupta contra cancerului.
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Autori: James D. Brierley; 
Mary K. Gospodarowicz; 
Christian Wittekind
Coordonatorul ediției în limba română: 
Prof. Dr. Rodica Anghel
Format: 12,6 × 19,8 cm, paperback
Pagini: 272
ISBN: 9789738803916
An apariție: 2017
Preț: 150 lei

Ediția a opta a manualului Clasificarea TNM a Tumorilor Maligne pune la dispoziție 
ultimele consensuri și standarde internaționale utilizate pentru a descrie și a caracteriza 
corespunzător stadiile maladiilor oncologice. Editat în afiliere cu Uniunea pentru Controlul 
Internațional al Cancerului (UICC), acest „ghid de buzunar”, autorizat și unanim recunoscut, 
conține importante clasificări reactualizate pentru localizări tumorale specifice, de care 
profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să țină cont pentru stadializarea, prognosticul și 
terapia optimă privind aceste maladii. 

Autori: Ian B. Wilkinson; Tim Raine; 
Kate Wiles; Anna Goodhart; Catriona Hall; 
Harriet O’Neill
Coordonatorul ediției în limba română:
Prof. Dr. Corin Badiu; Prof. Dr. Cristian Băicuș
Format: 12 × 18,5 cm, hardcover
Pagini: 968
ISBN: 9789738803947
An apariție: 2019
Preț: 220 lei

Unic printre textele medicale, Manualul Oxford de Medicină Clinică (ediția a zecea) 
reprezintă un material complet și concis pentru specializările principale ale medicinei 
și oferă o abordare holistică, centrată pe pacient. Sistematizat în 19 capitole, manualul 
pornește de la un scurt istoric filozofic al domeniului, prezentând repere majore ale filozofiei 
medicale, dar și aspecte etice importante. Abordarea tematică se suprapune cu evaluarea 
clasică a fiecărui caz: anamneză și examenul obiectiv, apoi descrierea patologiei pe aparate 
și sisteme, cu exemple, scheme, tabele și imagini care conferă valoare practicii medicale. 
Manualul include informații de ultimă oră, foarte bine structurate în tabele și algoritmi, care 
oferă practicianului un sprijin permanent în decizia medicală.

Traducerea Manualului Oxford de Medicină Clinică a beneficiat de implicarea unui grup 
de specialiști entuziaști, care au adaptat informațiile la terminologia clasică românească, 
realizând un text fluent, atractiv și precis.

MANUALUL OXFORD 
DE MEDICINĂ CLINICĂ

CLASIFICAREA TNM 
A TUMORILOR MALIGNE
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GHIDUL MEDICULUI ROMÂN 
ÎN GERMANIA

CORDUL - ANATOMIE, 
REPERE EMBRIOLOGICE ȘI NOȚIUNI DE 
INFRASTRUCTURĂ A MIOCARDULUI

Autor: Prof. Dr. Florin Mihail Filipoiu
Format: 23,5 × 28,5 cm, hardcover
Pagini: 296
ISBN: 9786069250631
An apariție: 2012
Preț: 190 lei

Pentru explicarea infrastructurii miocardului, sunt utilizate disecții minuțioase, precum 
și imagini de microscopie optică și electronică. 

Cordul constituie un atlas complex, care explorează domenii noi, prezintă opinii 
și descoperiri în premieră și se adresează cardiologilor, interniștilor și specialiștilor în 
imagistica intervențională.

Autor: Cristina Schuster
Format: 14,5 × 20 cm, paperback
Pagini: 204
ISBN: 9786069250624
An apariție: 2012
Preț: 38 lei

Cartea se adresează medicilor români care sunt interesați să-și înceapă sau să-și 
continue cariera medicală în Germania. 

Conținutul acestui volum include informații despre sistemul medical german, 
atribuțiile principale ale medicului, relația sa cu pacienții și ceilalți medici din echipă, un 
glosar bilingv de cuvinte și expresii utile în domeniu, precum și detalii privind activitatea 
medicală: anamneza, examenul clinic, solicitarea de investigații, servicii, vizita de gardă, 
scrisoarea medicală etc.
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Autori: Anne M.Gilroy;
Brian R. MacPherson; 
Lawrence M. Ross
Consultanță științifică și traducere: 
Prof. Dr. Florin Mihail Filipoiu
Format: 23,2 × 28,5 cm, hardcover
Pagini: 672
ISBN: 9786069250617
An apariție: 2010
Preț: 240 lei

Un atlas de anatomie de foarte bună calitate, ce prezintă noțiunile teoretice într-un 
context clinic. Volumul utilizează nomenclatura internațională în limba latină și conține tot ceea 
ce este necesar pentru a rezolva cu succes provocările apărute în studiul corpului omenesc. 

Ilustrațiile color (în număr de 2.200) sunt realizate de doi artiști consacrați, Markus Voll 
și Karl Wesker. Atlasul este organizat astfel încât fiecare regiune a corpului să fie parcursă 
pas cu pas; studiul regional începe  cu studiul de bază al scheletului, continuă cu anatomia 
topografică, iar la final este prezentată anatomia pe viu.

Autori: Richard L. Drake; 
A. Wayne Vogl; Adam W. M. Mitchell
Consultanță științifică și traducere: 
Prof. Dr. Florin Mihail Filipoiu
Format: 22 × 28,2 cm, hardcover
Pagini: 1152
ISBN: 9789738819535
An apariție: 2019
Preț: 340 lei

Anatomia lui Gray pentru studenți este o carte fundamentală pentru cursanți 
din diferite arii medicale. Lucrarea poate reprezenta și o completare adusă cursurilor 
și lucrărilor practice și se distinge printr-un număr impresionant de imagini anatomice. 
Fiecare capitol este împărțit în patru secțiuni: prezentare generală, anatomie regională, 
anatomie pe viu și cazuri clinice. 

„O carte foarte bună, care menține anatomia în topul științelor medicale. (…) Prin 
traducere și adaptare, ediția în limba română nu pierde nimic față de calitatea originalului.” 

(Prof. Univ. Dr. Alexandru Teodor Ispas, UMF București)

ANATOMIA LUI GRAY 
PENTRU STUDENȚI 
(EDIȚIA A PATRA)

ATLAS DE ANATOMIE. 
NOMENCLATURA LATINĂ
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COLECŢIA
PSIHOLOGIA VIEȚII MODERNE

„Psihologia vieții moderne” reprezintă o serie de cărți 
care își propune să demonteze miturile și pseudoștiința din 
jurul celor mai importante teme ale vieții.

Explorează factorii psihologici ascunși care ne conduc, 
de la dorințele și aversiunile noastre subconștiente până 
la instinc tele sociale înnăscute, care se transmit de la 
o generație la alta. Accesibilă, instructivă și stârnind în 
permanență curiozi tatea, fiecare carte este scrisă de un 
expert în domeniu și exami nează modul în care informațiile 
bazate pe cercetări se compară cu înțelepciunea populară; în 
același timp, ilustrează potențialul psihologiei de a îmbogăți 
modul în care înțelegem umanitatea și viața modernă.

Aplicând o lupă psihologică asupra unei întregi game de 
subiecte și probleme contemporane – de la sex la dependență 
și până la teoria conspirației – „Psihologia vieții moderne” vă 
poate ajuta să priviți toate aceste teme cu alți ochi.
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• De ce ajung copiii să se confrunte cu bullying-ul? 
• Există vreo diferenţă între bullying-ul tradiţional și bullying-ul cibernetic? 
• Cum poate fi prevenit bullying-ul școlar? 

Psihologia bullying-ului şcolar explorează fenomenul de bullying și factorii care 
conduc la situaţii în care copiii își asumă roluri de agresori, victime, apărători, martori – 
sau chiar o combinaţie a acestora. Cartea de faţă examinează strategii proactive pentru 
reducerea apariţiei bullying-ului în școală, dar vorbește și despre ce anume poate face 
școala dacă se confruntă cu astfel de incidente. 

Ţinând cont de faptul că bullying-ul are consecinţe pe termen lung și, uneori, efecte 
tragice, este esenţial să știm cum și de ce se întâmplă, iar Psihologia bullying-ului şcolar 
arată că un nivel crescut de informare și înţelegere poate conduce la intervenţii eficiente.

Peter K. Smith este Profesor Emerit de psihologie la Goldsmiths, Universitatea din 
Londra, și autorul unui mare număr de cărţi și articole pe tema bullying-ului școlar. În 
2015, a primit premiul William Thierry Preyer pentru Excelenţă în Cercetare în domeniul 
Dezvoltării Umane.

Autor: Peter K. Smith
Traducere: Nicoleta Dascălu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 128
ISBN: 9786069666227
An apariție: 2021
Preț: 29 lei

BULLYING. 
PSIHOLOGIA BULLYING-ULUI ȘCOLAR

Ce anume ne convinge să avem încredere în oameni? Cum se dezvoltă încrederea și 
cum poate fi menținută? Se confruntă, oare, societatea occidentală cu o criză de încredere?

Psihologia încrederii tratează aspecte legate de încredere și experiențele din viața de 
zi cu zi. Cartea identifică factorii care îi determină pe oameni să fie încrezători în ceilalți și 
consecințele acestei decizii asupra problemelor reale de sănătate, politică, terorism, la locul 
de muncă sau în credința religioasă, din întreaga lume. Cartea explorează și impactul lipsei 
de încredere, precum și cauzele manifestării acesteia la persoane, grupuri sau organizații.

Autor: Ken J. Rotenberg
Traducere: Ioana Nuțulescu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 160
ISBN: 9789738819580
An apariție: 2019
Preț: 29 lei

TRUST. PSIHOLOGIA ÎNCREDERII



27ebookshop.ro

Autor: Meg-John Barker
Traducere: Ana-Maria Toma
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 152
ISBN: 9789738819559
An apariție: 2019
Preț: 29 lei

Ce poate să ne învețe psihologia despre sex? Cum reacționează oamenii – corpuri și 
minți diferite – atunci când vine vorba despre sex? 

Psihologia sexului îți va arăta diferitele modalități prin care psihologii au creat și au 
susținut anumite perspective asupra sexului și a sexualității, de-a lungul timpului. Având 
permanent în vedere caracterul subiectiv al sexului, cartea explorează preocupările 
culturale care planează asupra sexualizării, a pornografiei și a dependenței de sex și, de 
asemenea, apelează la cercetările realizate în diferite comunități sexuale și la domeniul 
aplicat al terapiei sexuale.

SEX. PSIHOLOGIA SEXULUI

Când se transformă un obicei nevinovat în dependență? De ce doar unii dintre noi 
devenim dependenți? Cum este posibilă recuperarea?

Psihologia dependenței și a comportamentului adictiv este o introducere fascinantă 
în problemele psihologice din jurul de pendenței, prezentând impactul pe care îl au acestea 
asupra po liticilor sociale, a recuperării și a vieții de zi cu zi a unei persoane dependente. 
Cartea se concentrează pe adicțiile de droguri și al cool, dezbătând subiecte precum: 
„importanța rețelelor sociale în recuperare” sau „consumul de droguri conduce întotdeauna 
la adicție?”.

Autor: Jenny Svanberg
Traducere: Nicoleta Dascălu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 160
ISBN: 9789738819566
An apariție: 2019
Preț: 29 lei

ADDICTION. PSIHOLOGIA DEPENDENȚEI 
ȘI A COMPORTAMENTULUI ADICTIV
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Autor: Carolyn Mair
Traducere: Andreea Corbeanu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 160
ISBN: 9789738819528
An apariție: 2019
Preț: 29 lei

Ce spun despre noi hainele pe care le purtăm? În ce mod ne afectează îmbrăcămintea 
dispoziţia și emoţiile? Cum reușește industria modei să ne inducă dorinţa de a arăta într-un 
anumit fel?

Psihologia modei ne oferă o introducere lucidă în universul captivant și dinamic al 
modei, văzut în raport cu comportamentul uman, de la felul în care hainele ne pot afecta 
procesele cognitive până la cel în care comercianţii manipulează reacţiile consumatorilor. 
Explorează capacitatea creaţiei vestimentare de a influenţa obiectivitatea percepţiei pe 
care o avem asupra propriei persoane, precum și motivele pentru care dezvoltăm anumite 
obiceiuri consumeriste.

FASHION. PSIHOLOGIA MODEI

Cum ne afectează muzica starea de spirit? Care este cel mai bun mod de a-ți dezvolta 
abilitățile muzicale? Cum variază defi niția muzicii de la o cultură la alta?

Psihologia muzicii explorează impactul fundamental pe care muzica îl are asupra 
vieții noastre de zi cu zi și influența acesteia asupra societății, grupurilor și indivizilor.
Lucrarea de monstrează beneficiile muzicii în ceea ce privește funcționarea intelectului 
nostru, sănătatea și starea generală de bine și anali zează talentul muzical dintr-o dublă 
perspectivă: ca dar înnăscut și ca abilitate ce poate fi cultivată și dezvoltată prin practică 
și exercițiu.

Autor: Susan Hallam
Traducere: Claudia Drăgănoiu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 160
ISBN: 9789738819573
An apariție: 2019
Preț: 29 lei

MUSIC. PSIHOLOGIA MUZICII
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„Timpul și psihologia maselor sunt instrumentele folosite pentru blocarea spiritualității. 
Cu asta se ocupă manipulatorii din mainstream. Căci spiritualitatea este, de fapt, starea care 
te face să îți pui tot timpul intrebarea: nu cumva, dincolo de ceea ce percep sau de ceea 
ce știu, mai există și altceva? Întrebarea este suficientă pentru a afla și răspunsul care va 
veni mai devreme sau mai târziu. Și tocmai din acest motiv spiritualitatea este periculoasă:  
pentru a nu se ajunge la adevăr. Dar adevărul natural este că niciodată căprioara nu-l va 
mânca pe lup. Și oricât s-ar da peste cap unii, nu cred ca vor putea ajunge să convingă pe 
mulți de contrariul acestui adevăr. Iar această aserțiune – care dă și titlul cărții – nu este 
propusă în termeni conflictuali între lup și căprioară, ci pur și simplu ca legitate naturală 
care nu poate fi încălcată.”

NICIODATĂ CĂPRIOARA 
NU-L VA MÂNCA PE LUP

THE DEER WILL NEVER 
EAT THE WOLF

NOU

Autori: Radu Ionescu; Format: 13 × 20 cm, paperback; Pagini: 176; ISBN: 9786069666197;  
An apariție: 2022
Preț: 49 lei 



COLECŢIA
CONCISE ADVICE

Conținut inteligent, idei dinamice, soluții practice și imagini 
captivante – un catalizator menit să inspire noi moduri de 
gândire şi de rezolvare a problemelor într‑o lume complexă.

Seria abordează diferitele provocări cu care oricare dintre 
noi ne confruntăm în viața de zi cu zi la birou. Subiectele au 
fost atent selecționate, pentru a forma o colecție de ghiduri 
cu idei pline de provocări, dar practice, care vor aduce un 
plus fiecărui cititor, indiferent de domeniul în care activează.

BUSINESSBUSINESS
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BUSINESSBUSINESS

CUM SĂ SCAPI DE GRIJILE FINANCIARE

O CARTE DESPRE PLANIFICAREA FINANCIARĂ, CARE ÎȘI PROPUNE SĂ TE AJUTE SĂ 
FII MAI FERICIT, NU DOAR MAI BOGAT

Această carte te va ghida în realizarea propriului plan financiar, pentru a-ți reduce 
stresul și pentru a obține liniștea psihică de care ai nevoie în viața de zi cu zi.

GHID PENTRU EDUCAȚIE FINANCIARĂ NOU

Autori: Chris Budd; Traducere: Claudia Drăgănoiu; Format: 12 × 18 cm, hardcover; Pagini: 176; 
ISBN: 9786069666111; An apariție: 2022                                                                      
Preț: 65 lei 
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GHID PENTRU NETWORKING
50 DE MODURI ÎN CARE POŢI DEZVOLTA 
RELAŢII STRATEGICE

ÎNVAȚĂ SĂ TE FOLOSEȘTI ÎN MOD CONSTRUCTIV DE REȚEAUA TA DE CONTACTE
Dacă vrei să-ți îmbunătățești viața – să valorifici la maximum atât viața profe sională, cât 

și pe cea personală –, trebuie să fii în contact cu oameni. Dacă nu ai o rețea de contacte 
bună și relevantă, vei fi nevoit apelezi la multe persoane și să le rogi să te ajute. Asta ar 
putea fi umilitor! În schimb, dacă ai o rețea eficientă, vei găsi mult mai repede persoana 
potrivită care să te sprijine atunci când ai o idee nouă sau când ai nevoie de susținere.

NOU

Autori: Simone Andersen; Traducere: Ioana Nuţulescu; Format: 12 × 18 cm, hardcover; Pagini: 144;
ISBN: 9786069666074; An apariție: 2022                                                                      
Preț: 65 lei 
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CUM SĂ IMPLEMENTEZI PROIECTE DE SUCCES
 ÎN CEL MAI SCURT TIMP

FINALIZEAZĂ ORICE PROIECT MAI REPEDE DECÂT AI CREZUT VREODATĂ!
Ghidul conține tot ce ai nevoie pentru a coordona cu succes un proiect – și încă multe 

altele. Fie că ai intrat de curând în managementul de proiect, fie că faci asta de ceva vreme, 
această carte îți va arăta cum să coordonezi mai multe proiecte în același timp, cu minimum 
de efort, astfel încât să poți avea și viață personală, cum să „scurtezi” proiectele și, implicit, 
timpul de execuție, pentru a putea ieși cât mai repede pe piață și cum să fii mai productiv.

GHID PENTRU MANAGEMENTUL DE PROIECT
NOU

Autori: Fergus O’Connel; Traducere: Ioana Nuţulescu; Format: 12 × 18 cm, hardcover; Pagini: 184; 
ISBN: 9786069666128; An apariție: 2022                                                                      
Preț: 65 lei 
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Orice ședință, indiferent de cât de mare sau mică este, are potențialul de a se transforma 
într-o interacțiune dinamică. Posibilitățile pentru succesul unei ședințe sunt nenumărate, 
însă organizațiile continuă să rămână blocate în planificări rigide, monologuri plictisitoare 
și prezentări PowerPoint anoste.

Poți mai mult de atât! Această carte îți va arăta cum să reușești asta.

ȘEDINȚE CARE ÎȘI ATING OBIECTIVELE 
ȘI DAU REZULTATE DE FIECARE DATĂ

GHID PENTRU ȘEDINȚE EFICIENTE
NOU

Autori: Helen Chapman; Traducere: Nicoleta Dascălu; Format: 12 × 18 cm, hardcover; Pagini: 184; 
ISBN: 9786069666104; An apariție: 2022                                                                      
Preț: 65 lei 
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UTILIZAREA CUVINTELOR, A GRAFICELOR 
ȘI A TABLELOR MAGNETICE PENTRU A 
VINDE IDEI MĂREȚE

GHID PENTRU 
COMUNICARE VIZUALĂ

CUM FUNCȚIONEAZĂ?
O imagine valorează cât o mie de cuvinte – sau cel puțin așa se spune. Uneori este mult 

mai bine să încerci să desenezi, să ilustrezi grafic o idee decât să încerci să o explici în cuvinte. 
Combinând în mod creativ cuvintele cu imaginile și formele, vei reuși să faci ca până și 

cele mai abstracte și complexe concepte să pară concrete, simple și reale.
Acest ghid te va ajuta să înțelegi puterea și potențialul comunicării vizuale și îți va oferi 

instrumentele și strategiile necesare care să te ajute să-ți aduci la viață ideile.

Autor: Mark Edwards
Traducere: Claudia Drăgănoiu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 128
ISBN: 9786069666081
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

CĂRȚI ÎN CURS DE APARIȚIE
ȘI ALTE TITLURI
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GHID PENTRU 
UTILIZAREA DIAGRAMELOR
60 DE MODALITĂȚI PRIN CARE POȚI 
REZOLVA ORICE PROBLEMĂ CU AJUTORUL 
DIAGRAMELOR

REZOLVĂ ORICE PROBLEMĂ FOLOSIND DIAGRAMELE ȘI GÂNDIREA VIZUALĂ
Multora li se pare dificil să exprime idei și să rezolve probleme folosind cuvintele; le este 

mult mai ușor să utilizeze diagramele. Rezumate în acest volum unic, ușor de folosit, se află 60 
dintre cele mai bune diagrame pe care le poți folosi pentru analiza și rezolvarea problemelor. 

Fiecare diagramă este prezentată separat, explicată simplu și însoțită de un exercițiu 
care să te ajute să o pui în practică. 

Autor: Kevin Duncan
Traducere: Claudia Drăgănoiu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 152
ISBN: 9786069666098
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

ÎN CURS 
DE APARIȚIE

Autor: Kevin Duncan
Traducere: Ioana Nuțulescu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 144
ISBN: 978606
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

GHID PENTRU EXCELENȚĂ
50 DE MODURI PENTRU A-ȚI VALORIFICA 
POTENȚIALUL LA MAXIMUM

FII ATÂT CÂT POȚI DE EXCELENT!
Cu toții putem fi mai buni în orice domeniu din viață. Kevin Duncan a reușit să ne 

suprindă din nou, oferindu-ne 50 de idei ingenioase care să ne ajute să ne îmbunătățim 
atitudinea, felul în care trăim și muncim, întrebările pe care le punem, hotărârile pe care le 
luăm și chiar și momentul optim pentru toate acestea.

ÎN CURS 
DE APARIȚIE
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Autor: Mark Edwards
Traducere: Ovidiu Racoveanu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 120
ISBN: 9786069666029
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

Autor: Nicole Soames
Traducere: Claudia Drăgănoiu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 152
ISBN: 9786069666067
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

CUM SĂ FII MAI BUN ÎN VÂNZĂRI? VÂNZÂND MAI INTELIGENT.
Lucrezi în domeniul vânzărilor? Ești în căutare de idei care să te ajute să vinzi mai mult? 

Ești interesat să înveți cum să vinzi mai bine?
Fiecare capitol din această carte conține cel puțin o idee extraordinară care să te ajute 

să devii mai eficient. Gândește-te cum le poți aplica în domeniul tău de activitate, în ce mod 
pot fi funcționale pentru tine și pentru clientul tău și apoi treci la fapte.

Folosind exemple și ilustrații grafice care să-i susțină ideile, Mark Edwards prezintă o 
serie de „concepte esențiale” pentru toți cei care își doresc să aibă succes în vânzări.

UN GHID CARE TE VA AJUTA SĂ DEVII UN MAESTRU ÎN ARTA NEGOCIERII.
Ghid pentru negociere este o carte antrenantă şi o sursă de inspiraţie ce oferă 

consultanţă de specialitate, instrumente de lucru şi exerciţii care te pot ajuta să pui în 
practică teoria negocierii. Vei învăţa cum să îţi dezvolţi inteligenţa emoţională pentru a 
deveni un maestru negociator în toate domeniile vieţii tale, fie că negociezi cu partenerii de 
afaceri sau colegii tăi, fie cu membrii familiei sau cu prietenii.

GHID PENTRU 
VÂNZĂRI DE SUCCES

GHID PENTRU NEGOCIERE
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Autor: Kevin Duncan
Traducere: Ioana Nuțulescu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 144
ISBN: 9786069666050
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

Autor: Sarah Duncan
Traducere: Nicoleta Dascălu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 176
ISBN: 9786069666036
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

NU TREBUIE SĂ FII PERFECT CA SĂ AI UN COMPORTAMENT ETIC. TREBUIE 
DOAR SĂ FII SINCER.

Literatura de specialitate cu privire la comportamentul etic tinde să se concentreze 
asupra a ceea ce se întâmplă la extreme: fie proprietari de start-up-uri construite în jurul 
unei cruciade morale puternice, fie mari corporații care suferă schimbări ca urmare a 
revelației unui CEO vizionar.

Ghidul de faţă abordează calea de mijloc – persoane care îşi doresc să adopte în 
companiile lor practici „mai” sustenabile şi etice, dar care nu ştiu de unde să înceapă. Cele 
50 de idei şi metode prezentate în această carte oferă direcţii pentru a ajuta societatea şi 
planeta, având grijă în acelaşi timp şi de profit.

GÂNDIREA INTELIGENTĂ NU AR TREBUI SĂ CONSUME PREA MULT TIMP.
Cartea conţine 60 de sfaturi esenţiale pline de înţelepciune. Citeşte fiecare sfat într-un 

singur minut sau întregul volum într-o oră. 
Structura de tip „sticky note” îţi permite să foloseşti aceste idei pentru automotivare 

sau pentru stimularea echipelor în timpul şedinţelor de lucru. Cartea abordează subiecte 
precum dezvoltarea, comunicarea, inovaţia, creativitatea, relaţiile şi gândirea. 

Obţine inspiraţie pentru tine şi pentru afacerea ta cu un pic de smart thinking!

GHID PENTRU 
ETICA ÎN AFACERI

GHID PENTRU 
GÂNDIREA INTELIGENTĂ
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UN GHID CARE TE AJUTĂ SĂ STĂPÂNEȘTI ARTA COACHINGULUI
Având în vedere cât de repede se schimbă lucrurile în prezent, nu e deloc surprinzător 

că, de la a fi considerat cel mai popular termen din lumea afacerilor, coachingul a devenit 
un instrument fundamental, care antrenează implicarea angajaților și performanța acestora. 

Această carte este un ghid motivațional, care cuprinde diferite mijloace și strategii care 
să te ajute să-ți dezvolți inteligența emoțională pentru a deveni un coach sigur pe sine, care 
să fie capabil să motiveze oamenii pentru a-și atinge potențialul maxim.

Autor: Nicole Soames
Traducere: Ioana Nuțulescu
Format: 12 x 18 cm, hardcover
Pagini: 144
ISBN: 9786069666043
An apariție: 2021
Preț: 65 lei

GHID PENTRU COACHING

Autor: Perry Timms
Traducere: Ana-Maria Toma, 
Andreea Corbeanu
Format: 15,5 x 23,5 cm, paperback
Pagini: 296
ISBN: 9786069359709
An apariție: 2018
Preț: 53 lei

Dincolo de a fi un handbook, departe de a fi o lectură exclusiv adresată celor din HR, 
volumul de față este povestea scrisă a unui practician, care are curajul de a porni o revoluție 
cu și pentru generațiile aflate acum la vârsta activă pe piața muncii, în numele generațiilor 
care vor urma.

TRANSFORMATIONAL HR

PASIONAT DE OAMENI SAU PASIONAT DE BUSINESS?
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Autori: Philippe Roger Louis Guitard, 
Jorj-Mădălin Mihailovici, Irina Munteanu, 
Cristian Matei, Steve Towers
Format: 14,5 x 20,5 cm, hardcover
Pagini: 192
ISBN: 9786069666005
An apariție: 2020
Preț: 65 lei

ÎNDRĂZNEȘTE! este una dintre cele mai apreciate lucrări de business ale 
momentului și poartă semnătura lui Philippe Guitard (Senior Executive Vice President 
Veolia CEE), a lui Mădălin Mihailovici (Director General, Apa Nova), a Irinei Munteanu 
(Director Financiar, Apa Nova), a lui Cristian Matei (Cofondator și Președinte al Advanced 
Thinking) și a lui Steve Towers (Președinte Executiv al Business Process Group). 

Aduce în prim-plan întregul proces de re-engineering inițiat de Apa Nova în 2015, 
în urma căruia s-a dezvoltat o nouă arhitectură organizațională care a permis creșterea 
eficienței și construirea unei noi culturi organizaționale, care este orientată spre performanță 
și permite realizarea digitalizării în condiții optime. În 2019, Proiectul Apa Nova a câștigat 
premiul pentru cel mai bun Proiect de Transformare Organizațională din lume, în cadrul celui 
mai prestigios eveniment la nivel mondial – OPEX WEEK Business Transformation Summit 
din Florida, Statele Unite ale Americii.

ÎNDRĂZNEȘTE!

DIN CULISELE CELUI MAI BUN PROIECT DE TRANSFORMARE ORGANIZAȚIONALĂ 
DIN LUME
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Autori: Diana Renner, 
Steven D’Souza
Traducere: Nicoleta Dascălu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 288
ISBN: 9789738819542
An apariție: 2019
Preț: 55 lei

Autori: Diana Renner, 
Steven D’Souza
Traducere: Ana-Maria Toma, 
Andreea Corbeanu
Format: 13 x 20 cm, paperback
Pagini: 352
ISBN: 9789738803978
An apariție: 2019
Preț: 55 lei

Diana Renner și Steven D’Souza  ne poartă într-o călătorie până la marginea curiozității 
– tărâmul lui „a nu ști.” Ei militează împotriva certitudinii, împotriva aroganței de a considera 
cunoașterea ca fiind limitată și îndeamnă la conștientizarea Necunoscutului, care este plin 
de posibilități și de potențial.

 „Dacă vă confruntaţi cu probleme insurmontabile la locul de muncă, poate că a venit 
vremea să renunţaţi. Renunţaţi la iluzia că deţineţi controlul, renunţaţi la ceea ce credeţi că 
știţi, renunţaţi la reacţii. Având Nu știu drept ghid în aparenta ceaţă a incertitudinii, veţi fi 
surprinși de cât de multe veţi descoperi la celălalt capăt!” (Marshall Goldsmith)

Într-o lume definită de viteză și agitație, în care totul pare că se petrece „pe repede 
înainte”, Nu fac te invită să descoperi că se poate și altfel. 

Pentru că a nu face înseamnă, de fapt, a face cu adevărat: înseamnă a fi prezent, a 
reflecta, a lăsa mintea să hoinărească, să se refacă, să recupereze.

După cum spune Daniel Pink, autor al Drive „este vorba despre ceva mai înălțător: 
o colaborare cu energia situației, în ton cu mediul din jurul rău, folosind resurse limitate în 
cel mai util mod cu putință. Încearcă să nu faci. Ar putea fi cel mai bun lucru pe care nu l-ai 
făcut vreodată”.

NU ȘTIU – ARTA INCERTITUDINII 
ȘI A OPORTUNITĂȚII

NU FAC – ARTA DE A ACȚIONA
FĂRĂ EFORT
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Autor: Petre Datculescu
Format: 13 × 21 cm, paperback
Pagini: 408
ISBN: 9786069379639
An apariție: 2015
Preț: 53 lei

Autor: Larry C. Farrell
Format: 13,5 × 21 cm, paperback
Pagini: 488
ISBN: 9786069250648
An apariție: 2013
Preț: 55 lei

Confruntați cu incertitudinea pieței, antreprenorii și managerii simt mai mult ca oricând 
ineficiența soluțiilor de criză și necesitatea reîmprospătării lor. Parcurgând cercetările 
celor mai buni specialiști din domeniu, Consultanță și managament. Solutii pentru criză 
este o lucrare ce înglobează cele mai evidente probleme critice ale pieței, cu aspecte ce 
țin de cele mai mici detalii, ilustrate cu exemple recente și semnificative. Cartea reprezintă 
un ghid valoros indiscutabil, nu doar pentru directorii de întreprinderi și antreprenori, ci și 
pentru cercetători și studenți.

Volumul prezintă interviuri și lecții ale celor mai mari antreprenori ai lumii. Include 
și diverse exerciții de la apreciatele seminare ale companiei Farrell, utilizate de peste 5 
milioane de participanți.

Larry C. Farrell este președintele societății The Farrell Company, care se află în 
topul firmelor de consultanță din întreaga lume în domeniul cercetării și al educației 
antreprenoriale.

GHID PENTRU 
VÂNZĂRI DE SUCCES

GHID PENTRU NEGOCIERE



TIPPTOPP. LERNPAKET FÜR DEUTSCH A1.1  – B1.2 oferă în 
câte un singur volum, toate materialele necesare achiziționării 
cunoștințelor lingvistice pentru fiecare nivel din CCER. Seria 
Tipptopp se distinge printr‑o arhitectură unică, transparentă, 
care simplifică învățarea și predarea.

Fiecare volum constituie un pachet complet de învățare, fiind 
alcătuit din patru părți:

A. Cartea elevului (Schülerbuch).
B. Caietul cu exercitii, gramatică și vocabular (Arbeitsbuch).
C. Teste și rezolvarea lor (Tests).
D. Un CD conținând materiale audio realizate cu vorbitori 
nativi (dialoguri tematice, diverse alte tipuri de texte, exerciții 
de pronunție și cântece).

EDUCATIONALEDUCATIONAL,,
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TI PPTOPP A1.1
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 176
ISBN: 9789738803909

TI PPTOPP B1.1
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 216
ISBN: 9786069379684

TI PPTOPP B1.2
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 204
ISBN: 9786069379691

TI PPTOPP A1.2
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 176
ISBN: 9789738803954

TI PPTOPP A2.1 
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 180
ISBN: 9789738803961

TI PPTOPP A2.2 
Format: 21 × 28 cm, paperback
Pagini: 188
ISBN: 9786069379660

Prețul unui manual este de 65 de lei. Pentru o comandă mai mare de 20 de exemplare, 
se oferă un discount de 23%, prețul final fiind de 50 de lei/exemplar.
Autorii seriei: Friederike Jin; Milena Zbranková; Jarmila Antošová; Magdalena Michalak; 
Lutz Rohrmann; Grammatiki Rizou; Dagmar Giersberg; Dieter Maenner
Coordonator pentru ediția românească: Silvia Florea
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Autor: Louise Buckens
Format: 11 x 16,4 cm
Pagini: 12
Puzzle: 20 de piese
Vârstă: 3+
ISBN: 9789738819511
An apariție: 2019
Preț: 69 lei

TRENULEȚUL 1-2-3
(SET CARTE + PUZZLE)

Setul conține:
• O carte educativă de 12 pagini, în care sunt prezentate cifrele de la 1 la 10.
• Un puzzle cu 20 de piese.
• O riglă desenată în interiorul cutiei, care îi va ajuta pe micuți să vizualizeze succesiunea 

numerelor de la 1 la 10.
Setul de numărare se bazează pe posibilități nesfârșite de dialog și joc; va spori 

abilitatea copilului de a înțelege conceptul de număr, oferindu-i un instrument important 
de înțelegere a lumii înconjurătoare și îl va ajuta să-și folosească deprinderile în viața de zi 
cu zi.

Autor: Louise Buckens
Format: 11 x 16,4 cm
Pagini: 12
Puzzle: 29 de piese
Vârstă: 3+
ISBN: 9789738819504
An apariție: 2019
Preț: 69 lei

TRENULEȚUL A-B-C
(SET CARTE + PUZZLE)

Setul conține:
• O carte educativă de 12 pagini, în care sunt ilustrate litere ale alfabetului.
• Un puzzle cu 29 de piese.
• O prezentare atât a literelor mici, cât și a celor mari.
Cartea și puzzle-ul oferă două modalități diferite de învățare, fapt care oferă procesului un 

caracter dinamic. În carte s-au folosit doar ilustrații cu animale grupate în funcție de mediul 
în care trăiesc. În puzzle, însă, sunt așezate în ordine alfabetică animale, obiecte, fructe 
și legume, totul pentru a îi oferi copilului posibilitatea de a se familiariza cu cât mai multe 
concepte. Astfel, veți avea nenumărate posibilități pentru a dialoga și a vă juca cu micuțul. 
Setul îi oferă posibilitatea de a înțelege noțiunea de literă, fiind de un real ajutor în viitor.

Notă! Nu s-au folosit literele „â” și „ă”, întrucât ele nu apar la începutul cuvintelor.



Publicăm traduceri ale unor tratate de referință din 
domeniul medical, precum și lucrări ale autorilor români, 
oferind servicii de editare cu un nivel ridicat de calitate.

Pentru propuneri editoriale, vă rugăm să ne contactați la 
redactare@prior.ro

Importator de carte străină din domenii variate, precum 
medicină, management, psihologie, economie, artă sau 
filozofie.

Pentru comenzi de cărți străine și în limba română, ne 
puteți contacta la office@prior.ro sau puteți vizita paginile 
web www.prior.ro și www.ebookshop.ro
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