
Gruparea Literar ing 
 

Istoric 

 

În prima zi din luna aprilie, considerată de români drept ziua păcălelilor, în anul 

2013, un grup de ingineri entuziaști, pensionari în majoritate, au hotărât să 

păcălească timpul care fuge ireparabil, constituind Cercul Literar al Scriitorilor 

Ingineri din AGIR, sub denumirea de Literar ing. Iniţiativa era menită să susţină 

activitatea şi imaginea inginerească din România şi prin alte mijloace decât cele 

pur profesionale, pentru dezvoltarea dimensiunii culturale a personalităţii 

inginerului. Cercul respectiv venea să completeze activităţile cultural-artistice 

existente: Orchestra Simfonică a Inginerilor, Corul Concertino şi Cercul 

Inginerilor Epigramişti. 

Inițiatorii acestei păcăleli au fost: Nicolae VASILE, Constantin RĂDUŢI, Ioan 

GANEA-CHRISTU, Gheorghe INDRE, Alexandru PACIOGA, Titi TURCOIU, Corneliu 

BERBENTE, Gheorghe MANOLEA, Nicolae DOFTOREANU, Artemiu VANCA, Ovidiu 

ŢUŢUIANU. La prima şedinţă s-a stabilit conducerea Cercului literar: 

  

        Preşedinte: Nicolae VASILE;  

        Vicepreşedinte: Gheorghe INDRE;  

        Secretar: Ioan GANEA-CHRISTU.  

 

S-a mai stabilit ca întâlnirile Cercului, desfășurate ca un Cenaclu Literar, să aibe 

loc lunar, în a treia zi de luni a fiecărei lunii, la sediul AGIR din Bulevardul Dacia, 

nr. 26 (Piața Romană), Sala Nicolae VASILESCU-KARPEN, et. 1.  

Aşa cum se sublinia în numărul 7/2013 al Revistei bilunare a AGIR Univers 

ingineresc, cercul a fost declarat o structură deschisă şi pentru alţi colegi care 

vor dori să participe în viitor. 

Activitatea cercului nostru s-a axat pe următoarele coordonate principale: 

 

 şedinţe ordinare de cenaclu literar, cu durata de două ore, ţinute, 

lunar, unde principala activitate este lectura din creațiile 

participanților; 

 şedinţe extraordinare, ocazionate de aniversarea unor evenimente 

cu încărcătură emoţională deosebită: lansări de carte, teatru, 

momente muzicale etc.; 

 editarea unei publicații proprii, Literar ing, ca supliment literar 

trimestrial al Revistei UNIVERS INGINERESC; 

 publicarea producţiilor literare în diverse reviste literare;  

 participări la activităţile altor cercuri literare din capitală şi din ţară; 

 participări la simpozioane naţionale cu tematici multidisciplinare. 



Participanții la Cenaclul Literar ing 

 

Început cu participarea membrilor fondatori, lucrările cenaclului au atras tot mai 

mulți paricipanți, dintre care, în ordine alfabetică: 

  

Membrii: Vintilă ANASTASESCU, Cornelia ATANASIU, Cornel BALABAN, Daniel 

BARBU, Corneliu BERBENTE, Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI, Corneliu CRISTESCU, 

Nicolae DOFTOREANU, Marilena DUMITRESCU, Constantin ENESCU, Eduard ENE, 

Ioan GANEA-CHRISTU, Constantin-Nicolae GAVRILESCU, Mihai Valentin 

GHEORGHIU, Manuela GOLESCU, Florin GRIGORIU, Gheorghe GROSU, Lucian 

GRUIA, Gheorghe INDRE,  Cristina LASCU, Gheorghe MANOLEA, Ionel MARIN, 

Viorel MARTIN, Corneliu NEAGU, Alexandru PACIOGA, Cornelia Violeta POPESCU, 

Mircea POPESCU, Iuliu POTORAC, Ion RAŢIU, Valentin RĂDULESCU, Constantin 

RĂDUŢI, Rodica ROMICRI, Ionel SIMA, Titi TURCOIU, Gheorghe ŢICLETE, Ovidiu 

ŢUŢUIANU, Artemiu VANCA, Nicolae VASILE, Camelia VASILIU etc. 

 

Colaboratorii: Victor ATANASIU, Doina BÂRCĂ, Virginia BUTESCU, Marilena 

CARAGHIAUR, Radu CÂRNECI, Geo CĂLUGĂRU, Horia CRIOS, Aura DAN, Florică 

DAN, Federica DOCHINOIU, Min DRĂGHICI, Silvan G. ESCU, Doina GHIŢESCU, Ana 

Maria GOILAV, Vasile GROZA, Vali HORIŞCĂ, Dorian IONESCU PASCAL, George Ion 

IONESCU, Ioan MAFTEI-BUHĂEȘTI, Constantin MIRONESCU, Claudia MOTEA, Maria 

MUNTEAN, Maria NICULESCU, Michaela Al. ORESCU, Antoaneta RĂDOI, Ioana 

STUPARU, Maria STURDZA CLOPOTARU, Ion C. ȘTEFAN, Aculin TĂNASE, George 

TERZIU, Dorel VIDRAȘCU, Liviu ZAMFIRESCU etc. 

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei care, între timp, au plecat dintre noi! 

 

În anul 2018, a fost editat, la Editura AGIR, volumul INGINERI SCRIITORI ȘI 

PUBLICIȘTI (imaginea de mai jos), unde sunt prezentați atât membrii și 

colaboratorii care participă fizic la cenaclu, dar și o serie de alți scriitori ingineri din 

toată țara, care sunt conectați la acestă grupare literară prin intermediul 

publicațiilor tipărite și online: 

 

 

           



                        

 

  
 

Imagini de la întâlnirile cenaclului 

 

Şedinţele extraordinare sunt organizate pentru marile aniversări precum: Ziua 

națională, Ziua culturii-Naşterea lui Mihai EMINESCU, Ziua Marii Uniri, Sărbătorile 

de Paşte, Sărbătorile de Crăciun, Ziua femeii, Ziua copilului etc., dar și cu ocazia 

unor lansări de carte, spectacole de teatru.  În cadrul acestora, au recitat din 

lucrările membrilor Cenaclului şi din poeții clasici actrițele: Doina GHIŢESCU, Magda 

BĂCESCU, Cristina LASCU și Manuela GOLESCU. 

 

  

                

Doina GHIȚESCU și Manuela GOLESCU, recitând în Cenaclu 

 

Aceste evenimente au prilejuit şi realizarea unor momente muzicale bazate pe 

transpunerea melodică a unor producţiunii literare ale membrilor Cercului, 

interpretate instrumental sau vocal. Astfel, cantautorul Gregorio (Gheorghe 



GRIGORE) a transpus şi interpretat la ghitară melodii în stil folk, pe versurile lui 

Nicolae VASILE, Constantin MIRONESCU, Florin GRIGORIU, Constantin ENESCU etc. 

iar colegul nostru Ovidiu ŢUŢUIANU a interpretat la pian compoziţii pe versuri 

proprii dar şi pe versurile colegilor Doina BÂRCĂ, Lucian GRUIA, Nicolae VASILE. 

La întâlnirile Cenaclului, a mai asigurat interludii la pian dl. George Ion IONESCU. 

De remarcat poeziile lui Nicolae VASILE Lumina de Paşte, Aproape, departe şi Dor, 

care au fost transformate în lieduri de compozitoarea Daniela STOICESCU  și Cheia 

cerului, pe ale cărei versuri Gregorio a compus un cântec de muzică usoară, toate 

fiind înregistrate pe Youtube. 

 
 

Soprana Adina CIOCOVEANU și violonistul Răzvan ȘTEFAN  

interpretând lieduri 

 

Lansările de carte înseamnă un volum important din lucrările Cenaclului Literar ing. 

S-au lansat pâna acum zeci de cărți, atât ale unor scriitori deja consacrați, dar au 

avut loc și debuturi literare, consfințind astfel punctul de pornire a unor noi cariere 

literare precum Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI, Corneliu CRISTESCU etc. 

 

Cu aceste ocazii sunt invitate personalități literare ale domeniululi literar respectiv, 

șefi ai diferitelor instituții, edituri, reviste, se face o publicitate adecvată pentru 

promovarea noii lucrări prin afișe și postare pe rețelele de socializare. 

Au fost invitați și au onorat invitațiile la diferite evenimente ale Cenaclului:  

dl. Dan Mircea CIPARIU și dl. Victor Gh. STAN, vicepreședinți ai Uniunii Scriitorilor 

din România, dl. George CORBU, președintele Uniunii Epigramiștilor din România,  

dl. Doru Dinu GLĂVAN, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, dl. 

Geo STROE, președintele Fundației  Academiei Daco-Română, dl. Florian Laurențiu 

STOICA, președintele Fundației Stoika etc. 



 

  
 

Dan Mircea CIPARIU, Cristina LASCU și Cristina NEAMȚU la o lansare de carte 

 

Colaborarea cu alte grupări literare 

 

Gruparea Literar ing are legături importante cu alte structure literare din București 

și din țară. Una dintre cele mai strânse este cea cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România pe mai multe planuri: Revista Cronica Timpului, Teatrul NOSTRUM și 

Serata EMINESCU-Jurnalistul. 

Revista Cronica Timpului a publicat mai multe articole, de asemenea, Serata 

EMINESCU-Jurnalistul a găzduit mai multe prelegeri ale unor autori membri ai 

Literar ing, colaborarea cu Rodica SUBȚIRELU, coordonatoarea amândurora fiind 

foarte bună. Teatrul NOSTRUM este principalul partener la realizarea ședințelor 

specializate pe teatru, Claudia MOTEA, directorul artistic al acestui teatru, fiind o 

apropiată a cenaclului. 

 

  
 

Claudia MOTEA, Silvia SĂRACU și Nicolae VASILE la o repetiție 



   
 

Afișe ale spectacolelor realizate în colaborare cu Teatrul NOSTRUM și ImpACT ART 

 

Colaborarea mai nouă cu trupa de teatru a Asociației  ImpACT ART condusă de 

Daniel NEGUȚ deschide o nouă direcție a evoluției viitoare. 

 

O altă colaborare importantă este aceea cu Gruparea BOGDANIA de la Focșani 

condusă de către dl. Ionel MARIN, cu Asociația, Revista și Editura cu același nume.  

Colaborarea a decurs în foarte bune condiții și în organizarea Festivalului-Concurs 

Național de Creație Literară BOGDANIA, ale cărui ultime ediții și-au desfășurat 

Festivitatea de premiere la București, în găzduirea Literar ing. 

 

  
 

Ionel MARIN înmânând premii la Festivalul BOGDANIA 



Gruparea CRONOPEDIA din Constanța, condusă de dna. Lenuș LUNGU este o altă 

grupare literară de a cărei bună colaborare ne bucurăm, atât în ceea ce privește 

Revistele CRONOS-Penița de aur și Taifas Literar cât și site-ul cu o mare audiență. 

 

De asemenea, cu Gruparea Amprentele Sufletului, din București, condusă de dna. 

Eugenia ENESCU-GAVRILESCU colaborăm foarte bine pe site-ul cu același nume și 

în realizarea de antologii literare. 

 

Gruparea Cafeneaua interviurilor, din București, condusă de dna. Antoaneta RĂDOI, 

cuprinzând un site și Revista Convorbiri literar-artistice, este cel mai nou, dar foarte 

dinamic, colaborator apropiat al Cenaclului Literar ing. 

 

   
 

Reviste colaboratoare cu Cenaclul Literar ing 

 

Gruparea literar-istorică Fundația Stoika a fost unul dintre colaboratorii de bază încă 

de la înființarea Literar ing, activitățile comune desfășurându-se prin Revista 

Independența Română, care apărea, în forma ei veche, și pe vremea lui Mihai 

EMINESCU și prin Editura LAURENT. Doamna Doina BÂRCĂ, secretarul literar al 

fundației, este unul dintre participanții aproape permanenți la evenimentele 

noastre. 

 

Partenerul nostru în zona de vest a țării este Asociația Cultural Umanitară 

Luceafărul de Vest și revista cu același nume, ambele conduse de către dl. Dumitru 

BUȚOI, grupare care este activă de mai mult de treizeci de ani. 



  
 

Revistele Independența Română și Luceafărul de Vest 

 

Proiecte de viitor 

 

De zeci de ani, ne-am obișnuit să auzim despre categorisirea diferitelor generații de 

scriitori români în grupări de genul  Generația 70 sau Saptezeciștii, la fel și pentru 

decadele următoare, dar paradigma nu a continuat și pentru cei care au fost 

martorii trecerii omenirii într-un nou mileniu, cei pe care aș îndrăzni să îi adun 

simbolic sub denumirea de Generația 2000.  

Păstrând similitudinea cazurilor precedente, când se rețineu doar ultimele două cifre 

semnificative ce caracterizau decada, etapa respectivă ar mai putea fi definită și ca 

Generația 00 și nu ar fi lipsită de sens, având în vedere că, în România, în această 

perioadă au avut loc mai multe începuturi, precum: 

 

- Scriitorii au putut scrie liber, prin eliminarea cenzurii, după evenimentele din 

anul 1989; 

- Au apărut forme organizatorice noi (societăți literare, fundații, asociații etc.) 

care au susținut înființarea unui mare număr de edituri, reviste, cenacluri și 

saloane literare care au contribuit la creșterea fără precedent a volumului de 

literatură publicată; 

- A pătruns, odată cu ceea ce s-a întâmplat în întreaga lume, tehnica de calcul 

în procesarea, publicarea, arhivarea și difuzarea literaturii de toate genurile; 

- Paralel cu scăderea finanțării din partea statului, a apărut finanțarea privată 

a literaturii, ca de altfel a tuturor celorlalte ramuri ale culturii; 



- S-au făcut pași importanți în cunoașterea reciprocă și colaborarea dintre 

scriitorii români și cei straini precum și între scriitorii români din țară și cei 

din străinătate. 

 

În prezent, după aproape treizeci de ani de la inițierea acestor schimbări, este 

evidentă lipsa unei evaluări cantitative și calitative a rezultatelor. Cea mai comodă 

abordare este aceea de a nega totul, de a considera că în această perioadă nu s-a 

întâmplat nimic semnificativ, cum am auzit, din păcate, adesea din partea multor 

critici literari tradiționaliști, cu ocazia unor interviuri sau a altor apariții publice. 

Este evident că un asemenea proiect nu se mai poate realiza prin metodele vechi, 

cu fișe scrise de mână și dactilografe, cum au fost eleborate marile istorii literare 

precedente, acum fiind absolut necesare metodele bazate pe tehnologii informatice, 

la îndemâna scriitorilor din generația actuală. 

 

Iată de ce, privind proiectele de viitor, unul dintre cele mai importante este 

considerat cel intitulat, SCRIITORI din GENERAȚIA 2000, menit să contribuie la 

consolidarea unei conștiințe de sine ale acestei generații, neinventariată de nimeni 

până acum, cu atât mai puțin evaluată. 

Colectivul din Literar ing, cu o disponibilitate logistică deosebită, comparativ cu alte 

grupări literare, complementar structurilor literare oficiale, având o abilitate 

deosebită în folosirea tehnicii de calcul în folosul literaturii, a inițiat și își propune să 

finalizeze o autocoagulare ideatică printr-un proiect deschis, bazat pe contribuțiile 

fiecărui autor și fiecărei grupări literare care se consideră că face parte din acestă 

generație. 

 

Gruparea Literar ing este reflectată în exterior prin cronicile evenimentelor sale, 

publicate de mai multe reviste, realizate inițial de dl. Ovidiu ȚUȚUIANU, iar în 

prezent de către dl. Corneliu CRISTESCU, colegii noștri, cărora le mulțumim. 

 

                                             

                                            Prezentare realizată de Nicolae VASILE 

 

                                            Președinte Gruparea Literar ing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


