
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe A. STROIA 
 

Gheorghe A. STROIA s-a născut la 22 mai 1970, în Municipiul Adjud, jud. 

Vrancea, fiind al șaptelea din cei unsprezece copii ai familiei. Absolvă școala 

primară, gimnazială și liceală în localitatea natală, urmând cursurile unei facultăți cu 

profil tehnic. Este de profesie inginer, fiind formator atestat, iar din 2007 lucrează 

la Primăria Municipiului Adjud, în funcția de consilier.  Debutează în literatură în mai 

2010, în luna decembrie a aceluiași an având deja opt titluri de carte publicate. Din 

2011 este membru al Ligii Scriitorilor Români. Este membru al Academiei Româno-

Americane de Arte și Științe (2013), Uniunii Artiștilor Plastici (2017), Uniunea 

Scriitorilor Europeni (2018). Pe lângă multiplele premii câștigate la secțiunile de 

poezie, critică și eseistică literară, în 2019 este decorat de LSR cu medalia 

VIRTUTEA LITERARĂ, pentru merite culturale și editoriale. În 2010 fondează la 

Adjud revista universală de creație și atitudine culturală Armonii Culturale și în 2011 

înființează, sub egida Asociației Geocosynus Educațional Group, Editura Armonii 

Culturale, având ca principal scop promovarea valorilor românești.  

 

Volume publicate:  

  

A. Literatură pentru copii: 

 

1. Pledoarie pentru... inocenţă, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2010;   

2. De vorbă cu o minune, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2010;      

3. În braţele bunicului, Ed. Optima, Iaşi, 2010;   

4. Alintă-mă, copilărie!, Ed. Optima, Iaşi, 2010.   

 



B. Volume de terține (haiku): 

 

1. Metamorfice stări/ metamorphical states – 2 volume (ilustraţii – pictor Bortă 

Ovidiu Ambrozie - BOA,  Suceava):   

Vol. 1 – Ed. Karuna, Bistriţa, 2010 (trad. lb. eng. - prof. M. Bozanchi); Vol. 2 – Ed. 

Armonii Culturale, Adjud, 2011 (trad. lb. eng. prof. M. Bozanchi); 

2. Suflet de anotimp/ souffle d’une saison/ spirit of the season (micropoeme), 

coautor George Nicolae Podişor (ediţie trilingvă: traducere în limba franceză – 

Virginia Popescu şi Nicole Pottier; traducere în limba engleză – Mariana Zavati 

Gardner şi Fay Jacqueline  Gardner) – Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2012.   

 

C. Volume de poezie (inclusiv traduceri ale volumelor de versuri): 

 

1. Pelerin la porţile eului, Ed. Sfântul Ierarh    Nicolae, Brăila, 2010, versuri;   

2. Omul retortă, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2010;   

3. Parfum de tei (versuri), Editura Armonii Culturale, 2013 (volum ilustrat de 

pictorul humoreștean Radu Bercea şi prefaţat de poeta Georgeta Minodora 

Resteman,  Cipru - Limassol); 

4. Sunt… visez… rămân (poezie), Editura SINGUR, Târgovişte, 2013, ilustraţii 

pictor Radu Bercea, Gura Humorului); 

5. Albastru glas de înger (poezie), Editura Anamarol, Bucureşti, 2014, ilustraţii 

pictor Radu Bercea, Gura Humorului); 

6. (C)Rug (poezie), Editura Armonii Culturale, 2014, ilustraţii artist plastic 

Abălaşei-Donosă Constanţa, Brăila); 

7. Sete (versuri), ilustrația pictor Radu Bercea, Gura Humorului, Armonii 

Culturale, 2015; 

8. Pe umeri de stele/ Aux épaules d’étoiles (versuri), traducere în limba 

franceză Virginia Bogdan, ilustrații: Mihai Cătrună, Armonii Culturale, 2016; 

9. Parfum de tilleul (Vers), Édition Armonii Culturale, 2013 (traduit en français 

par Virginia  Bogdan – Focşani); 

10. Scent of linden tree (poems) – English translation by John Edward Gardner 

& Mariana Zavati Gardner, Armonii Culturale Publishing, 2013; 

11. Je suis… je rêve… je demeure (vers), Édition Armonii Culturale, 2015 

(traduit en français par     Virginia Bogdan – Focşani); 

12. I am… i dream… i remain (poems) – English translation by Elena Angheluță 

Buzatu, ed. Armonii Culturale Publishing, 2015; 

13. Sono… sogno… resto (versi) – traduzione in italiano, Luca Cipolla, Armonii 

Culturale, 2015; 

14. Rugă/ dua (versuri, traducere în limba turcă de ȘACHIR URFET (Mangalia), 

ilustrație pictor   Gheorghiță Galan (Adjud)), Armonii Culturale, 2016; 

15. Parfum de tei = parfum de tilleul  = scent of linden tree (ediție trilingvă – 

versuri, traduit en français par Virginia  Bogdan – Focşani, English translation by 



John Edward Gardner & Mariana Zavati Gardner – UK, ilustrații – pictor Radu 

Bercea, Gura Humorului), Armonii Culturale, 2017; 

16. Cuvântul = Le mot (septime-pamflet, traduit en français par Virginia  

Bogdan – Focşani). 

17. Cer și pământ (versuri, prefețe Cezarina Adamescu și Cristian Petru Bălan), 

ilustrații Radu Bercea, Armonii Culturale, Adjud, 2017; 

18. Rugă = oraison = prayer = lutje = dua = oração (versuri, ediție multilingvă, 

traduceri: FR – Virginia Bogdan, EN – Elena Angelica Androni, ALB – Baki Ymeri, TR 

– Urfet Șachir, PT – Lucian Dumbravă Jr), Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2017; 

19. Cuvântul = le mot = the word (versuri), traduceri: FR – Virginia Bogdan, EN 

– Elena Angelica Androni; 

20. Alchimia frunzei = l’ alchimie de la feuille =  leaf alchemy (versuri, ediție 

trilingvă), traducere EN: Elena Angelica Androni (Focșani), traducere FR: Virginia 

Bogdan (Focșani), grafică: Radu Bercea – Gura Humorului, Ed. Armonii Culturale, 

2018; 

21. Liniște = silence (versuri, ediție bilingvă), traducere EN: Elena Angelica 

Androni (Focșani), grafică: Bogdan Boeru – Constanța, Ed. Armonii Culturale, 2018; 

22. Restul la 30 de arginți (versuri), prefață Marin Ifrim), Ed. Armonii Culturale, 

2018. 

 

D. Volume de eseuri (critică și exegeză literară): 

 

1. Petale din cuvinte, Ed. Docucenter, Bacău, 2011, critică, eseistică literară;   

2. Dincolo de vitralii, Ed. Armonii Culturale, Adjud – 2011,critică şi eseistică;   

3. Dincolo de albastrele ploi, critică, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2012;  

4. Zodia luminii (duplex eseistico-publicistic), Editura Armonii Culturale, 2013; 

5. Însemne (critică şi eseistică literară), Ed. Armonii Culturale, 2015; 

6. Litercritica (critică și eseistică literară), Armonii Culturale, 2016; 

7. Vama viselor, recenzii, cronici și comentarii critice, Armonii Culturale, 2017; 

8. Întâlniri noetice (antologie de note, recenzii, cronici și comentarii critice), 

Armonii Culturale, 2019. 

 

E. Volume de antologie:  

 

1. Antologia universală „comori de vise” – poveşti, povestiri, amintiri (Europa, 

Canada, SUA) – coordonator, alături de Cristian Petru Bălan (SUA) şi Mariana 

Zavati Gardner (Anglia), Ed. Armonii Culturale, Adjud – 2012;   

2. Meridiane lirice – 124 poeţi contemporani – Antologie a poeziei româneşti 

contemporane, ilustraţii Mihai Cătrună, Bucureşti), Ed. Armonii Culturale, 2012;   

3. Meridiane lirice (aripi de vis)  - 112 poeţi contemporani – Antologia Poeziei 

Româneşti Contemporane, Editura Armonii Culturale, 2013;  



4. Eposs meridiane (78 de prozatori contemporani) – Antologie de proză 

contemporană românească, Editura Armonii Culturale, 2013; 

5. Poiana viselor (Antologia prieteniei), Coordonatori: Gheorghe A. Stroia (RO) 

şi Margareta Chiurlea (UK), Editura Armonii Culturale, Adjud, 2013. 

6. ACtori printre Astre, Antologie de poezie contemporană românească 

(Coordonator) - Volumul 1: 30 poeți contemporani, Armonii Culturale, 2016; 

7. ACtori printre Astre, Antologie de poezie contemporană românească 

(Coordonator) - Volumul 2: 31 poeți contemporani, Armonii Culturale, 2016: 

8. ACtori printre Vise, Antologie de proză contemporană românească 

(Coordonator), 24 prozatori contemporani, Armonii Culturale, 2016; 

9. România, pentru tine , Antologie de poezie dedicată Zilei Naționale a 

României – (57 poeți contemporani), coordonatori: Gheorghe A. Stroia (RO) și 

Cristian Petru Bălan (SUA), ilustrații: Constanța Abălașei Donosă (Brăila); 

10. În dialog cu inima (interviuri cu scriitori români contemporani), Armonii 

Culturale, 2018, volumele I-IV. 

 

Aprecieri critice: 

 

-Cine survolează paginile "Petalelor de cuvinte" va descoperi că este vorba nu doar 

de un volum de simple adnotări critice, de impresii personale, ci de remarcabile 

prezentări elaborate cu o scriere lină şi calmă de la un capăt la altul; el recurge la 

un fel de laser al unei logici care dozează gradat detaliile semnificative. Punctările 

lui aduc un plus, ce obligă mesajul analitic să curgă firesc. Totdeauna, 

semnificativul textului analizat se simte bine stăpânit de un control inteligent, 

neaccentuându-se detaliile nesemnificative şi rezolvând cu calmitate 

inconvenienţele prin abordări lexicale acceptabile. În tot ansamblul ei, "Petalele din 

cuvinte" nu numai că nu se vor ofili niciodată, dar au şanse să fie percepute, dacă 

nu ca un model absolut, atunci ca un aparat peren de selectare care îşi va păstra 

ritmul radiografiilor tridimensionale, graţie citatelor bine alese. Aşteptăm cu 

nerăbdător interes continuarea acestui volum. (Cristian Petru Bălan, recenzie la 

volumul de critică și eseistică literară Dincolo de vitralii, Armonii Culturale, 2011). 

„Inteligenţă modernă, analist-reflexiv Gheorghe A. Stroia consemnează în – notele 

sale de lectură – cu sentimentul moderat – în volumele de poezie ori în cele de 

proză, fenomenul literar dintr-o perspectivă diferenţiativă, delimitând modurile 

specificităţii, în vederea descoperirii unor – tipuri – de sensibilitate. Printre acestea, 

amintesc: pasiunea, simţul compoziţiei, intuiţia şi clara viziune a fiecărui creator. 

Un lucru este de-acum verificat, cum că: în tot ceea ce a consemnat aici, Gheorghe 

A. Stroia n-a pierdut din vedere – întregul - şi n-a căzut în absolutizări metafizice. 

Aşadar, în concepţia criticului literar Stroia, critica în sine sau în subsidiar devine o 

problemă de conştiinţă şi nu în ultimul rând, meditaţie pe marginea operei literare 

ca efect al sondării interiorului ei, dar şi o continuă confruntare, revelare şi evaluare 



a dimensiunilor şi semnificaţiilor.” (Victor Sterom - critic literar, membru USR, 

recenzie la volumul de critică și eseistică literară „Dincolo de vitralii”, Armonii 

Culturale, 2011). 

-Parfum de tei este un volum care adună poezie de toate genurile, de la cea de 

esenţă filosofică la pastel sau poezie de dragoste, deschizând cititorului orizontul 

cunoaşterii asupra bogăţiei de frumos din sufletul poetului Gheorghe A. Stroia. Nici 

nu mă mir, pentru că, din câte ştiu, fiecare membru din familia autorului, de la cel 

mai mic la cel mai mare, are preocupări artistice, şi nu întâmplător, ci pentru că 

Dumnezeu a adunat în aceşti mânuitori ai condeiului tot ce este mai frumos şi mai 

bun. Şi, la urma urmei, nici nu ştiu cu ce să încep, pentru că fiecare poem îţi atrage 

atenţia, fiecare cuvânt poartă semnificaţii care ung sufletul şi încântă spiritul 

cititorului, transpunându-l în lumea poetului, desluşindu-i zbaterile şi trăind 

frumosul alături de el. Fie că este construită în vers clasic, rimat, fie în vers alb, 

poezia lui Gheorghe A. Stroia te poartă printr-o suită întreagă de trăiri, ghidaje de 

viaţă, punţi de suflet purtând miresmele dragostei de oameni, de frumos şi de bine. 

Cartea se prezintă într-o formă editorială grafică deosebită, lucrările pictorului Radu 

Bercea venind să-i întregească frumuseţea cu o sugestivă colecţie de imagini, feerie 

de lumină şi culoare. (Georgeta Minodora Resteman - recenzie la volumul de 

poezie Parfum de tei, Armonii Culturale, 2013) 

 

-Versurile ar putea fi interpretate-n canon, alcătuind mici bijuterii muzicale. Autorul 

porneşte de la condiţia umană existentă la un moment anume, accede la proiecţia 

visului/ dorinţei/ idealului, după care, îşi împlineşte rostul care i-a fost încredinţat 

dintru început: acela de a rămâne ceea ce a reuşit să devină. E o dinamică normală 

a drumului străbătut de la naştere la moarte. Ex. “ Sunt chipul spart în păsări 

călătoare. Visez la un cuib atârnat de cer. Rămân vântul trezit în fâlfâit de aripi 

sângerii.” (Aripi sângerii). Interesantă proiecţie lirică a dorinţei de împlinire. Poate 

că în aceste vignete lirice, poetul şi-a dat întreaga măsură a talentului său, pe lângă 

filosofia de viaţă care reiese din ele. Mici picături de înţelepciune, diamantele 

sufleteşti pe care le păstrezi în sipetul moştenit de la bunici şi transmis din 

generaţie în generaţie. Cer şi pământ, întuneric şi zare, tablouri hibernale şi câmpii 

verzi nesfârşite, zenit şi nadir, realitate şi închipuire, toate se întrepătrund, se 

amestecă, se despart şi iar se unesc în poeme delicate, şlefuite cu migală, pentru a 

deveni picătura de lumină la care jinduim, fiecare. Toate acestea ar merita un 

volum special de bijuterii lirice în care poetul îşi arată adevărata iscusinţă creatoare. 

(Cezarina Adamescu, membru USR, poet, prozator, critic literar - prefață la 

volumul „Albastru glas de înger”, Anamarol, 2014) 

 

-Indiscutabil, domnul Gheorghe A. Stroia este un erudit plecat de bunăvoie într-o 

fascinantă călătorie intelectuală care îi va marca existenţialitatea, într-o incursiune 

în alte biografii, descătuşând evocarea unor momente de viaţă semnificative, 



întretăiate de confesiuni privind actualitatea imediată, excelând, la sfârşitul fiecărui 

interviu, cu un portret în nuanţe inconfundabile. Cărţile pe care le va realiza în 

acest proiect grandios vor reprezenta tot atâtea răspunsuri la nenumăratele 

întrebări pe care şi le pune sieşi, sondând abisul propriilor trăiri. Primele întrebări, 

aşadar, trimit pe interlocutor la rădăcinile creaţiei, dezvăluind, de cele mai multe 

ori, un program estetic ramificat cu intenţii, credinţe şi realizări. Cum era de 

aşteptat, poeţii, mai cu seamă poetesele, mărturisesc interiorizarea şi căderea în 

adânc, coexistenţa cu propriile trăiri, survolarea unor zone vaste de interior, 

prospectarea acestor teritorii ascunse şi integrarea lor în orizontul real. Chestionarul 

reprezintă puntea de legătură între ceea ce scriitorul descoperă în el şi ce scoate la 

lumină, integrând estetica sa într-un sistem mai larg care reprezintă opera 

naţională. El a fost conceput în aşa fel încât eliberează fiecăruia actul de maturitate 

artistică, după ce a lămurit aspiraţiile, temele, obsesiile, desenând un fel de arc de 

boltă cu extremităţile spre finiş. Pe dl. Gh. A. Stroia îl pasionează acest fel de a 

dialoga cu contemporanii, pentru că aşteaptă acel mare şi unic început, acel mare 

creator care se va ivi dintre cei mulţi şi necunoscuţi. Din acest motiv mărturiseşte 

că va înmulţi volumele, de la unu la trei, de la trei la zece. Dumnezeu să-l ajute cu 

nesfârşita sa bunătate pe domnia sa şi pe familia domniei sale să meargă mai 

departe cu rodnic rezultat! Prin ceea ce face, familia Stroia militează pentru 

ARMONIE CULTURALĂ, marginalizând trufia şi egoismul. Prestaţia sa editorială se 

ridică la nivelul exemplelor ilustre, al spiritelor echilibrate care îşi trăiesc insomniile 

printre rafturile de cărţi şi de publicaţii. În dialog cu inima va fi „Dicţionarul viu al 

scriitorilor contemporani”, un cenaclu al sentimentelor, un jurnal al amintirilor şi 

destăinuirilor. (Gheorghe Postelnicu, critic literar, membru USR, recenzie la 

lucrarea „În dialog cu inima” (interviuri cu scriitori români contemporani) – vol. I, 

Armonii Culturale, 2018) 

 

-Gheorghe A. Stroia, prin toată activitatea sa de până acum – lirică, publicistică și 

editorială – este un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Puterea sa de 

muncă este uimitoare, contaminantă, tonică și încurajatoare pentru firile ceva mai 

domoale. Pariez pe viitorul ales al acestui om de cultură greu de ignorat, plin de 

vervă și echilibru în aceeași măsură, un drept-credincios fără tăgadă. Astfel de 

poeme am mai întâlnit la venerabilul poet buzoian Stelian Grigore. Multă acuratețe, 

muzicalitate, canon clasic, dar și versuri albe pendulând între argintul înțelepciunii 

și caratele unor pepite de aur pur.  Sunt convins că demersul liric al poetului 

Gheorghe A. Stroia poate influența colegi de breaslă, cititori și exegeți ai operei sale 

clădită pe un țel moral la care alții nici măcar nu pot visa/aspira... (Marin Ifrim, 

critic literar, membru USR, prefață la lucrarea „Restul la 30 de arginți”, Armonii 

Culturale, 2019). 

 

 

 



Extrase din operă: 

 

INCERTITUDINI... (Odă Limbii Române) 

 

Prin care ceruri-nalte umbli, 

Prin care zări te porţi in vânt, 

Şi pentru care lumi incerte 

Eşti întrebare şi cuvânt? 

 

Prin care vis curat alergi, 

Prin care anotimp pribeag, 

Şi pentru care munţi de vină 

Eşti poarta Cerului cel drag? 

 

Prin care clipe din amurg, 

Prin care stele luminate, 

Şi pentru care ev demiurg 

Eşti timpul ce la poartă bate? 

 

Prin care vieţi de-amărăciune, 

Prin care vetre-n care ard, 

Şi pentru care sărbători uitate 

Eşti steaua ce atârnă-n brad? 

 

Prin care vis de glorii mute, 

Prin care soartă ţi-e pieirea, 

Şi pentru care albe file 

Îţi este scrisă nemurirea? 

 

DE CE-ȚI MAI SCRIU?... 

 

Tuturor măicuțelor prefăcute în praf de stele și fiecărui suflet de copil îndurerat,  

rămas pe pământ să strige... 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? -  

Tu niciodată nu răspunzi, 

În nopțile târzii și reci, 

Plâng, dară nu m-auzi! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? -  



Tu niciodată n-ai să vii, 

În zilele fără sfârșit 

Plâng, dară nu mă știi! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? -  

Tu niciodată n-ai plecat, 

Iar sufletul mereu tânjește 

Să afle de-i adevărat! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? - 

Tu niciodată nu mai vrei 

S-ajungi, în zorii lucitori, 

Aromă-n florile de tei! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? - 

Tu niciodată nu ai mas,  

Călătoria-i tot mai grea, 

Iar loc nu e pentru popas! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? - 

Tu niciodată n-ai să știi 

Dacă sunt vesel ori sunt trist, 

Ori plâng cu lacrimi de copii! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? - 

Tu niciodată nu vei arde 

Decât în ochii cei duioși, 

Și-n inimile noastre calde! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? -  

Tu ai plecat și totuși ești, 

În suflet arde vâlvătaie, 

Tu, plai de doruri sufletești! 

 

De ce-ți mai scriu, 

De ce-ți mai scriu? -  



Tu, mamă, iconiță sfântă, 

Ești Cerul coborât în noi 

Și Dumnezeu care Cuvântă. 

 

TU, ... 

 

Poetul-Stăpân se-ntâlnește cu Harul, 

La margini de lume, în pustie, în deșert, 

În ’nalte păduri, în mare, în ceruri, 

În adânci adevăruri, în hăul incert, 

Se-mbracă-n mătăsuri de sunete, vorbe, 

Cuvintele toate-l înfașă-n argint, 

Tăcutele-i glasuri îmbie la slavă: 

- Tu, Faur al slovelor de hiacint! 

 

Poetul-Vis vrea alint și culoare, 

S-arate că-n trupul său firav, de vânt, 

Zac nebănuite comori făr’ de preț, 

Mai tari ca lutul desprins din cuvânt, 

Versul său lin îl îmbracă în verde, 

Peste doruri și vise îl face-mpărat, 

Tăcutele-i clipe îmbie la slavă: 

- Tu, Ploaie de aur, ce Timpul n-o pierde! 

 

Poetul-Soldat poartă mii de războaie, 

Pe câmpuri de luptă e sângele scurs 

Din pana aprinsă de dor și iubire, 

De trupul iubit cu ambrozie uns, 

Versu-l îmbracă în haină de miel, 

Ca jertfa să-i fie o dulce povară, 

Tăcute suspine îmbie la slavă: 

- Tu, Bravul erou, iubitorul de țară! 

 

Poetul-Poet doar Lumina-l îmbracă 

Din talpa-i de lut, la simțirea-i de leu, 

Din ochi îi țâșnesc raze de soare, 

Cuvântu-l ridică la rangu-i de Zeu, 

Lumina se face mereu tot mai mare, 

El însuși devine o flacără vie, 

Tăcutele-i ceruri l-or face o Stea: 

- Tu, Timp să devii întru o Veșnicie! 

 



 

ÎN VARA DIN TINE (Poeziei) 

 

În vara din tine 

e-atâta lumină, 

aud glas de îngeri 

zburând peste tină. 

 

În vara din tine-s 

petale de floare, 

celest curcubeu 

armonii de culoare. 

 

În vara din tine 

e-atâta grea rugă, 

păcatele-s fum 

pregătite să fugă. 

 

În vara din tine 

e-atâta durere, 

senin de privire 

şi cerul ce geme. 

 

În vara din tine 

e-atâta credinţă, 

un vers de lumină 

e întreaga-ţi fiinţă! 

 

 

                     Profilul critic de autor realizat de Cristian Petru BĂLAN 

                     Membru al Uniunii Scriitorilor din România,  

                     Membru al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe 

 


