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Romdidac va poate oferi noi produse online de la binecunoscuta editura medicala Thieme 
 
 
Platforme valabile : Thieme Teaching Assistant/Physiology & Thieme Teaching 
Assistant/Anatomy.  
 
Pretul este 1045 EURO exclusivTVA ( 24%) per platforma pentru accesul unei facultati, 
institutia primind pana la 3 coduri de acces. Licenta nu este pe baza de abonament ci este 
valabila pentru intreaga perioada de viata a editiei Gilroy. Exista de asemenea posibilitatea de 
a acorda un abonament pentru biblioteca centrala a institutiei. Aceasta poate cumpara licenta 
prin abonament anual, iar accesul se acorda pe baza adreselor IP. Taxa de abonare este in 
functie de numarul de locatii si utilizatori pe care ii are biblioteca. 

 
Thieme Teaching Assistance este un instrument prin care 
se ofera mii de ilustratii si imagini clinice de la Gilroy si 
altii:  Atlas of Anatomy, Head and Neck Anatomy for 
Dental Medicine si Fundamentals of Medical 
Physiology 

Thieme Dissector este un instrument unic de creare a 
unor ghiduri personalizate de disectii ( ebook). 

 Continutul si structura pot fi personalizate, profesorii pot 
edita, decupa si copia informatia dupa cum doresc. Textul original poate fi inlocuit de textul 
pregatit de profesor in unele cazuri si in limba locala. 
 
Pentru Thieme Dissector  Premium Licence  - institutia plateste  1210 EURO ( exclusiv 
TVA 24%) pe an ( pentru accesul profesorilor), iar pentru studenti se plateste o taxa care in 
functie de numarul studentilor va fi de 30 EUR, 27 EUR or 25 EUR ( exclusiv TVA) per 
student.  
 
Si anume: 
 - pana la 50 de studenti : 30 euro per cont student ( exclusiv TVA); 
- intre 51 si 100 studenti: 27 euro per cont student ( exclusiv TVA); 
- intre 101 si 150 studenti: 25 euro per cont student ( exclusiv TVA) 
 



 
Pentru mai multe detalii vizitati: 
http://www.thiemeteachingassistant.com 
http://dissector.thieme.com  
 

 
 
 
 
Se poate acorda o perioada de "free trial 
"de 30 de zile pentru profesori. 
  
Pentru a putea beneficia de o perioada “free 
trial” va rugam sa ne contactati. 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Abonamentele anuale au ca date de incepere: 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau               
1 octombrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate preturile sunt fara TVA. Conform Codului fiscal. Art.140, cota TVA pentru 
produsele furnizate pe cale electronica este de 24%. 
Pentru informatii suplimentare sau cereri free-trial va rugam sa ne contactati. 
 
 
 
 

Accesaţi acum gratuit timp de o  lună colecţia de cărţi electronice Thieme! 
 

Vă rugăm să ne comunicaţi care sunt colecţiile pentru care optaţi şi IP-urile instituţiei. 
 

Pentru mai multe informaţii şi oferte de preţ contactaţi: 
 

SC ROMDIDAC SA 
Str. Sf. Vineri 32, sector 3, Bucureşti 
Tel: 021/3212575; Fax: 021/3234280; 

E-mail: cristian_rosoi@romdidac.ro; mihaela_coravu@romdidac.ro 


