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Armonii Culturale, revistă universală de creaţie şi atitudine culturală, este deschisă tuturor 

celor care se dovedesc a fi de bună-credinţă şi ale căror contribuţii aduc un plus de valoare în 

literatura şi cultura contemporană românească. Revista are doar format online 

(www.armoniiculturale.ro) 

 

Fondată la Adjud, în februarie 2011, de scriitorul Gheorghe A. Stroia şi 

poetul focșănean Ionel Marin, revista şi-a propus să promoveze valoarea, 

oriunde aceasta poate fi identificată. 

 

Încă de la început, în paginile online ale revistei au fost găzduiţi scriitori, 

poeţi, prozatori, eseişti, exegeţi, publicişti, istorici, teologi de mare valoare, dar şi tineri 

promiţători aflaţi la debut, ce au confirmat încrederea acordată. Această mare familie culturală 

– frumos intitulată ARMONII CULTURALE – a reuşit să strângă în jurul său peste 900 de 

colaboratori permanenţi din ţară şi din diaspora, pornind din România, Republica Moldova şi 

lărgind sfera colaborărilor pentru românii din diaspora europeană (Franţa, Germania, Belgia, 

Anglia, Suedia, Norvegia, Italia, Grecia), la diaspora americană (Canada, SUA), Asia (Israel, 

Korea), până la îndepărtata Australie (Australia, Noua Zeelandă). 



 

Din toată lumea, semnale pozitive, energii canalizate pozitiv, au stabilit pulsul real al fiecărui 

moment în parte, cuvintele de ordine în această unică familie culturală fiind: RESPECT, 

OMENIE, ÎNCREDERE, VALOARE, SPERANŢĂ. Prin noua revistă ARMONII 

CULTURALE, ne-am propus să creştem vizibilitatea românilor şi României pe plan 

internaţional, să acordăm libertate de cuvânt tuturor celor ce vor să se exprime, însă pe un ton 

şi într-un limbaj decent, lipsit de trivial şi vulgarităţi. 

 

Revista Armonii Culturale creşte, cu fiecare pas, prin fiecare contribuţie adusă de 

colaboratorii noştri, cărora, cu mâna pe suflet, le mulţumim! Ne dorim să fim aproape de toţi 

cei care doresc şi îi invităm pe toţi românii de talent să sprijine o astfel de iniţiativă. Până la 

urmă, nu ne comparăm cu nimeni, nu facem concurenţă nimănui, nu dorim să deranjăm şi nici 

să stânjenim pe nimeni, nu vrem să aducem niciun prejudiciu de imagine nimănui, VREM 

doar să fim NOI, o picătură în oceanul planetar al culturii. 

 

Credem, cu tărie, că fiecare dintre noi putem realiza lucruri deosebite, putem promova tinerii 

de talent – mlădiţe ale acestui popor binecuvântat de Dumnezeu, rugându-ne pentru pacea şi 

prosperitatea acestei naţii! 

 

COLECTIVUL REDACȚIONAL ARMONII CULTURALE 

 

Revista Armonii Culturale s-a constituit într-un pol 

pozitiv de atragere a scriitorilor valoroşi, atât din ţară, cât 

şi din diaspora, ce au călcat pragul acestei familii 

culturale, cu încredere, speranţă şi dorinţa de a participa 

la acest – şi o spunem cu toată modestia – fenomen 

cultural. Revista găzduiește articole din varii domenii 

culturale – proză, poezie, eseu, critică şi eseistică literară, 

arte, literatură pentru copii, istorie (restituiri), publicistică 

(interviu, reportaj, jurnal de călătorie), credo (jurnal eclesiastic), dar şi pagina online a editurii 

Armonii Culturale, cea care a avut onoarea şi plăcerea de a împlini visele românilor (şi nu 

numai) valoroşi de pretutindeni. 

 

Colectivul de redacţie al revistei include nume valoroase ale culturii româneşti contemporane, 

dintre care amintim: 

MEMBRI DE ONOARE: 

CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA) – poet, prozator, artist plastic, muzicolog, membru al 

Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, membru al USR; 

MARIANA ZAVATI GARDNER (Anglia) – poet, prozator, traducător de excepţie, membră 

a Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, membră a USR, a Academiei Regale de 

Literatură şi Artă; 

SPERANŢA MIRON (Galaţi) – poetă gălăţeană de excepţie, medaliată cu Meritul Cultural de 

către preşedintele Franţei Jacques Chiraque; 



IONEL MARIN (Focşani) – membru fondator, poet focşănean de excepţie, preşedintele 

asociaţiei cultural-umanitare „Bogdania”, fondator şi redactor-şef al revistei şi Festivalului 

Naţional de Creaţie Literară „Bogdania”; 

RADU BERCEA (Gura Humorului) – artist plastic de excepție, cetățean de onoare a cinci 

localități de pe întreg mapamondul. 

 

COLECTIVUL REDACŢIONAL: 

GHEORGHE A. STROIA (Adjud, VN) – Fondator şi redactor-şef, scriitor, membru al 

Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni; 

MARICICA STROIA (Adjud, VN) – membru fondator al revistei, secretar redacțional, poetă 

și prozatoare, promotor cultural; 

LEPPA NICOLE (Adjud, VN) – membru fondator al revistei, poetă; 

MARIN MIHAI (Madrid, Spania) – redactor diaspora, poet și promotor cultural, om de radio; 

VIRGINIA BOGDAN (Focșani) – redactor traduceri, poetă, prozatoare, traducătoare de 

excepție; 

GEORGE ROCA (Australia, Sydney) – Editor Senior, scriitor, promotor cultural de mare 

valoare, membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe; 

dr. GALINA MARTEA (Chișinău, Rep. Moldova), scriitoare (poetă, prozatoare, publicistă), 

savant, economist (licențiată în economie), pedagog notoriu din R. Moldova, lector universitar 

cu titlul științific de “Doctor în ştiinţe economice”; 

 MARIANA GURZA – Poetă, editoare şi eseistă creştină; 

GEORGE PETROVAI (Sighetu Marmației), poet eseist, exeget literar, jurnalist 

maramureșean; 

NĂSTASE MARIN (Galați) – Editor senior, romancier și nuvelist; 

GABRIEL DRAGNEA (București) – redactor, poet și jurnalist de excepție; 

MIHAI CĂTRUNĂ (București) – redactor arte vizuale, artist plastic excepțional; 

prof. BIANCA ROŞU (Adjud) – redactor literar şi consilier editorial; 

ALEXANDRU IOAN ENACHE (Olt) – redactor (corectură și editare). 

  

Comisia de analiză şi certificare Armonii Culturale: 

acad. prof. Cristian Petru Bălan – SUA (membru ARA) 

acad. prof. Mariana Zavati Gardner – Anglia (Royal Society of Literature UK) 

acad. George Roca – Australia (membru ARA) 

Elena Buică – Canada, prozatoare 

Speranţa Miron (Galaţi) – poetă 

Constantin Severin (Suceava) – artist plastic                

Radu Bercea (Gura Humorului) – pictor 

  

Adresa redacției: 

Revista și Editura ARMONII CULTURALE 

28/30 Siret, 625100 Adjud, Vrancea, România 

e-mail: geocosynus@gmail.com, tel. mobil: 0741-078.627 

 



Le mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături și nutrim speranța că ne veți putea fi 

aproape și de acum înainte, pentru a aduce un serviciu pozitiv de imagine românului și 

României, în speță, prestigiu atât de denigrat, în ultima vreme. Românul este genial și mai are 

enorm de lucruri bune de arătat lumii întregi. Familia Armonii Culturale se regăsește în 

faptele bune și valoroase ale fiecărui român, tot ceea ce poate deveni reprobabil nu ne 

reprezintă. Materialele publicate nu reprezintă și punctul de vedere ale revistei, 

responsabilitatea asupra conținuturilor acestora revenind, în totalitate, autorilor. 

 

CONTUL DE AUTOR: Revista Armonii Culturale a devenit, în ultima vreme, revista care se 

scrie/descrie singură, autorii români cu adevărat valoroși au primit, în baza validării Comisiei 

de Analiză și Certificare, un CONT DE AUTOR ARMONII CULTURALE, prin intermediul 

căruia, își pot publica în paginile online ale revistei materialele. Acest fapt a dus la mărirea 

imediată ca și flux informațional al numărului de articole publicate zilnic și, implicit, al 

numărului de vizitatori unici, așa cum rezultă din analizele operatorului specializat în 

realizarea statisticilor în media online. Revista are vizibilitate națională și internațională, fiind 

urmărită în numeroase țări europene, cât și în diaspora.  

 

Aceste rezultate remarcabile pentru o revistă cu profil exclusiv cultural au condus la 

nominalizarea revistei noastre la premiile RADAR DE MEDIA, la categoria cea mai bună 

revistă online și situarea pe un loc fruntaș al clasamentului (în 2015, 2016, 2017) 

 

EDITURA „ARMONII CULTURALE”, ADJUD – JUD. VRANCEA 

 

Editura Armonii Culturale a fost creată cu scopul de a promova autorii români de valoare 

certă, în spectrul literar și, de ce nu, cultural contemporan. Armonii Culturale își rezervă 

dreptul de nu a publica anumite lucrări, urmărind prin aceasta evitarea producerii unui 

prejudiciu de imagine editurii. Trebuie să avem maturitatea deplină de a înțelege, că nu tot 

ceea ce se scrie poate fi publicat, din respect pentru noi înșine – în primul rând și, apoi, pentru 

cititorii noștri. Suntem pregătiți să dăm aripi de zbor, oricărui vis valoros, ce merită a fi 

împlinit. 

 

Armonii Culturale, editura care împlinește vise, de peste 8 ani, din 15 iunie 2011 (fatidică zi, 

veți spune!), adaugă în portofoliul editorial, cu fiecare carte publicată, nume valoroase ale 

literaturii române contemporane de pe întreg mapamondul. Structurată pe colecții, activitatea 

editorială cuprinde: poezie, proză, roman, nuvelă, eseu, exegeze, critică literară, jurnal, teatru, 

literatură pentru copii, istorie religie, traduceri, monografii, carte științifică, didactică și 

pedagogică, revuistică literară și de arte. Fiecare titlu și fiecare autor ne onorează și contribuie 

la ”imprimarea” mărcii Armonii Culturale, atât în conștiința individuală, cât și în conștiința 

generală, dar în mod special în conștiința fiecărui cititor, a celui care savurează cu adevărat 

paginile de literatură special create pentru el. Le mulțumim tuturor celor ce ne fac parte din 

visul lor și știu că ARMONII CULTURALE reprezintă ÎNCĂ UN VIS… ÎMPLINIT! 

 

Visele prietenilor noștri prind contur, se materializează, cu foșnete de aripi între filele de 

carte, fiecare gând așternut, fiecare vis, spunând o poveste de suflet, reprezentând o facere a 



unei generoase trăiri. Felicitări fiecărui autor, devenit membru al acestei mari familii, frumos 

denumite Armonii Culturale! 

 

Cu o activitate susținută, editura Armonii Culturale are în portofoliul său peste 800 de titluri 

de carte, lucrări reprezentative, multe dintre ele premiate la diferite concursuri naționale sau 

internaționale. Fiecare carte reprezintă pentru editura Armonii Culturale un proiect de mare 

responsabilitate, prin conținut dar și prin prezentarea grafică. Pentru realizarea diferitelor 

proiecte, editura Armonii Culturale lucrează cu artiști plastici – graficieni și pictori de 

prestigiu, menționăm doar câteva astfel de nume: MIHAI CĂTRUNĂ (București), maestrul 

RADU BERCEA (Gura Humorului), CONSTANTIN SEVERIN (Suceava), BORTĂ 

OVIDIU AMBROZIE (Suceava), BOGDAN BOERU (Constanța), CONSTANȚA 

ABĂLAȘEI DONOSĂ (Brăila), ANCA BULGARU (Iași) și mulți alții... 

 

Traducători de prestigiu asigură corectitudinea textelor bilingve sau multilingve, realizând 

numeroase traduceri pentru autorii ARMONII CULTURALE: Franceză – VIRGINIA 

BOGDAN (Focșani, Vrancea), Engleză – ELENA ANGELICA ANDRONI (Focșani, 

Vrancea) și ELENA ANGHELUȚĂ BUZATU (California, SUA), Italiană – LUCA 

CIPOLLA (Torino, Italia), Germană – ADALBERT GYURIS (Germania), Spaniolă – MIHAI 

MARIN (Madrid, Spania), Portugheză – LUCIAN DUMBRAVĂ (Portimaõ, Portugalia), 

Turcă – URFET ȘACHIR (Mangalia, Constanța), Albaneză – BAKI YMERI (București) și 

alții... 

 

Referenți de specialitate, filologi de înalt prestigiu, realizează consilierea lingvistică și 

recomandările finale de corectură pentru textele în limba română. Dintre ei amintim: prof. dr. 

CORNEL BOTEANU (Baia de Aramă), prof. dr. CONSTANTIN MIU (Constanța), prof. dr. 

MONICA GROSU (Sebeș, Alba), drd. ADINA VOICA SOROHAN (Sebeș, Alba) și alții... 

 

În parteneriat cu revista Armonii Culturale, editura cu același nume a derulat încă de la 

înființarea sa proiecte culturale de mare anvergură, file de istorie literară contemporană. 

Proiectele antologice ARMONII CULTURALE au strâns în jurul lor un număr impresionant 

de poeți și prozatori de limbă română de pe toate continentele.  

 

Dintre acestea, amintim: 

1. ANTOLOGIA UNIVERSALĂ „COMORI DE VISE” – POVEŞTI, POVESTIRI, 

AMINTIRI (Europa, Canada, SUA) (276 pagini, A4) - 2012;   

2. MERIDIANE LIRICE – 124 POEŢI CONTEMPORANI – Antologie universală a 

poeziei româneşti contemporane (826 pagini, format A4, ilustraţii – pictor MIHAI 

CĂTRUNĂ, Bucureşti) – 2012;   

3. MERIDIANE LIRICE (ARIPI DE VIS)  - 112 POEŢI CONTEMPORANI – 

Antologia Poeziei Româneşti Contemporane (format A4, 820 pagini) - 2013;  

4. EPOSS MERIDIANE (78 de prozatori contemporani) – Antologie de proză 

contemporană românească (Format A4, 670 pagini) - 2013; 

5. POIANA VISELOR (Antologia prieteniei) - 2013. 



6. ACtori printre Astre – Antologie de poezie contemporană românească - Volumul 1: 30 

poeți contemporani, 376 pagini, 2016; 

7. ACtori printre Astre – Antologie de poezie contemporană românească - Volumul 2: 31 

poeți contemporani, 368 pagini - 2016: 

8. ACtori printre Vise – Antologie de proză contemporană românească, 24 prozatori 

contemporani, 420 pagini - 2016; 

9. ROMÂNIA, PENTRU TINE – Antologie de poezie dedicată Zilei Naționale a 

României – (336 pagini, 57 poeți contemporani), ilustrații: Constanța Abălașei Donosă 

(Brăila) - 2017; 

10. ÎN DIALOG CU INIMA (interviuri cu scriitori români contemporani), Armonii 

Culturale, din care au apărut în 2018 - volumele I-IV, fiecare volum cu peste 420 de 

pagini; în lucru volumul al V-lea. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Editura Armonii Culturale realizează în perioada 2013-2014 un alt proiect editorial inedit, al 

cărui autor, clujeanul IOAN CIORCA a lucrat pentru finalizarea lui mai bine de 20 de ani – 

VECHIUL TESTAMENT ÎN VERSURI (A4, 1468 pagini) și NOUL TESTAMENT ÎN 

VERSURI (A4, 584 pagini, ediție princeps, îmbrăcat în piele și inscripționat cu foiță de aur). 

Un exemplar al acestui minunat proiect editorial a fost donat și Patriarhiei Române, altul 

Vaticanului. În prezent, ne aflăm în plin proces de traducere a lucrării în limba engleză, pentru 

a putea fi omologat de WORLD GUINESS BOOKS OF RECORD, ca fiind cea mai 

cuprinzătoare adaptare în versuri a SFINTEI SCRIPTURI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printr-o muncă asiduă, cu tot profesionalismul și 

corectitudinea de care poate da dovadă, Armonii 

Culturale, o editură devenită brand al culturii și 

dragostei de carte, invită pe toți cei interesați 

editorial, să acceseze calitatea, pentru împlinirea 

viselor, oricât de îndrăznețe ar fi ele. 

Dintre autorii de prestigiu publicați de editura 

Armonii Culturale, amintim, doar câteva dintre 

sutele de nume valoroase ale autorilor noștri: 

CRISTIAN PETRU BĂLAN (SUA), 

NICHOLAS BUDA (SUA), FRANCISC PAL 

(Canada), ELENA BUICĂ (Canada), MILENA 

MUNTEANU (Canada), ELENA ANGHELUȚĂ 

BUZATU (SUA), ELENA TOMA (Pitești), 

SPERANȚA MIRON (Galați), LIVIU 

OFILEANU (Hunedoara), DORINA ȘIȘU 

PLOIEȘTEANU (Irlanda), GEORGE PEAGU 

(București, al cărui „certificat de naștere” ca poet 

este semnat chiar de NICHITA STĂNESCU), 

DANIELA VOICU (Elveția), STELIAN 



GOMBOȘ (București), GEORGETA MINODORA RESTEMAN (Cipru), ANGELA 

BURTEA (Brăila), EMANOIL TOMA (Ploiești), FELICIA FELDIOREAN (Germania), 

ELEONORA STAMATE (Tecuci), VASILE SEVASTRE GHICAN (Tecuci), VICTOR 

BURDE (Alba Iulia), LUDMILA GRAMA (Rep. Moldova, Chișinău), SILVIA LUCIA 

PODEANU (Novaci, Gorj), MIHAI LEONTE (Moldova Nouă, Caraș-Severin), CORNEL 

BOTANU (Mehedinți), VIRGINIA BOGDAN (Focșani), EMIL DRUNCEA (Ialomița), 

ȘTEFAN DUMITRESCU (Tulcea, scriitor nominalizat la premiul NOBEL pentru literatură), 

GHEORGHE RUSU (București), IONEL ILIE (București), IOAN TUDOR (București) și 

mulți, mulți alții, pe care deși nu i-am reamintit aici, nu înseamnă că numele lor sunt mai 

puțin importante pentru noi.  

Armonii Culturale face parte din marea familie cu același nume, cel mai mare vis al său 

fiind... A R M O N I E  ÎN CULTURĂ! 

 

                                                                  Prezentare realizată de Nicoleta LEPĂDATU  

                                                                  Membru fondator ARMONII CULTURALE  

 


