
  

Revista literară BOEM@ 
 
 Revista literară Boema (ISSN 2066-0154) apare sub egida asociaţiei ASPRA (Aso-
ciaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor Artistice) şi prin grija editurii InfoRapArt din 
Galaţi. 
 Revista apare în următoarele două formate:  
 a) lunar, în format online (www.boema.inforapart.ro), în prezent în 40-44 pagini, şi  
 b) trimestrial, în format tipografic, în prezent în cca. 110-120 pagini. 
  
 Formatul lunar în care apare revista pe site este downloadabil (poate fi descărcat 
gratuit). În plus, el este de tip .pdf, ceea ce oferă posibilitatea utilizatorilor să-l listeze la o 
formă foarte apropiată de cea tipografică şi să deţină astfel exemplarul printat. 
 Formatul trimestrial (varianta tipărită) înglobează textele (cele neexpirate temporal) 
din revistele lunare ale celor trei luni componente din trimestru.  
 
 Publicul larg poate beneficia de revista trimestrială tipărită numai prin abonament 
sau direct de la sediul redacţiei. Costul unui exemplar este de 15.00 lei, suma incluzând si 
cheltuielile de livrare. La abonamentele pentru minim 5 exemplare se oferă un discount de 
5%, iar cele pentru un minim de 10 exemplare un di scount de 10%. 
 
 Cei care doresc să se aboneze sau sa comande o pot

1. Achită contravaloarea numărului de exemplare comandate, în contul asociaţiei 
ASPRA: Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor 
Artistice), CUI: 13226736, IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: 
BRD-Galaţi, cu mentiunea: "Abonament Boema".  

2. Trimite un email la redacţie (boema@inforapart.ro) în care anunţă
care anume exemplare din revista trimestrială Boema a comandat si

trimite o adresă poş tal ă  exactă, la care doreşte să  se facă livrarea. 
3. La momentul apariţiei revistelor, acestea vor fi livrate prin poştă (sau curier poştal) 

la adresa poştală specificată.    
 
 Alte informaţii 
 Primul număr al revistei Boema a apărut în luna martie 2009 (Nr. 1/2009). De atunci, 
revista utilizează două tipuri de numeraţie: a) ordinal, de ex. Nr.32, adică a 32-a lună(număr) 
a(l) revistei, şi b) calendaristic, de ex.: Nr.10/2011 (octombrie, 2011), corespunzând numă-
rului ordinal 32. 
 Redactorii şi colaboratorii interni ai revistei beneficiază gratuit de câte un exemplar 
trimestrial tipărit. De asemenea, revista este distribuită gratuit publicaţiilor partenere, redac-
ţiilor unor reviste cu profil asemănător, editurilor prietene, unor cunoscuţi scriitori şi critici, 
unor biblioteci judeţene şi naţionale, Muzeului Literaraturii Române etc.   
 Sediul redacţiei: Galaţi, str. Reg. 11 Siret, Nr.42, Bloc C20, Sc. 3, Ap.42, parter 
CP: 800331, Telefon mobil: 0726 337376, Telefon fix: 0336 800313. 

 Adrese de email:  boema@inforapart.ro,   office@inforapart.ro,  
    
 Cont bancar:  Titular: ASPRA (Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea Realizărilor 
Artistice),  CUI: 13226736,   IBAN: RO91 BRDE 180S V569 7508 1800, Banca: BRD-Galaţi. 

ABONAMENTE SI COMENZI

face în felul urmator:

efectuarea platii,
câte si


