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 În ziua de 16 decembrie 2019, în sala mare din AGIR Bucureşti, s-a ţinut şedinţa curentă a 

Cercului Scriitorilor Ingineri Literar ing. Domnul Nicolae VASILE, preşedintele Cercului, a 

menţionat, încă de la început, că astăzi avem o seară foarte bogată în evenimente, deoarece vom 

îmbina literatura cu teatrul şi gazetăria, dar şi cu ...copilăria. Aşa cum s-a comunicat, programul 

extins a cuprins mai multe secvenţe şi ele s-au derulat întocmai, pe parcursul mai multor ore.  

      
 

În  prima parte, organizatorii evenimentului, doamna profesor Magda BĂCESCU şi domnul 

Ştefan APOSTOL, au prezentat Asociaţia JOC şi Teatrul de copii. În cadrul concursului 

JOCURILE COPILĂRIEI, ediţia a-II-a, un juriu format din domnii: Nicolae VASILE, Geo 

CĂLUGĂRU, Ioan RAŢIU şi Ionel MARIN, a acordat premii copiilor merituoşi, iar aceştia  s-au 

bucurat de o atenţie deosebită din partea asistenţei şi de foarte multe aplauze.  

 



În partea a doua, a avut loc Gala premiilor Reviste Cronica Timpului, manifestarea fiind 

moderată de doamna Rodica SUBŢIRELU, redactorul-şef al revistei şi domnul avocat George 

VLAICU, ambii dovedindu-se la înălţime, captând auditoriul, realizând un moment deosebit. 

Gala s-a desfăşurat în cadrul manfestărilor legate de împlinirea  a 100 de ani ai Uniunii 

Ziariştilor Profesionişti din Romania, sub deviza: Ziaristul-Promotor al Marii Uniri. 

Sărbătorirea a 100 de ani de jurnalism profesionist în România. 

 

 

 

Au fost premiate o serie de personalităţi din domeniul literaturii, artelor plastice, ştiinţei şi 

jurnalisticii, printre care: scriitorul Mihai DIACONESCU (propus la un moment dat pentru premiul 

NOBEL), pictorul Virgil COJOCARU-COVER, cercetător dr. în ştiinţe Clementina TIMUŞ şi alţii, 

printre care şi cunoscuta actriţă Doina GHIŢESCU, aplaudată la scenă deschisă.  

Gala s-a terminat cu câteva scenete jucate de ziarişti colaboratori ai revistei, membri ai trupei 

artistice TEATRUL NOSTRUM, printre care au excelat doamna Mariana ANGHEL şi domnul 

istoric şi ziarist Viorel Ghe. SPETEANU, ambii având apariţii repetate şi puternic aplaudate. 

 

   
 

O impresie deosebită a lăsat şi interpretarea doamnei doctor şi poet Elena ARMENESCU, care, cu 

eleganţa-i cunoscută, a impresionat pe cei prezenţi, având parte de aplauze prelungite. 

 

 



În partea a treia a şedinţei, doamna redactor-şef Antoneta RĂDOI şi directorul revistei 

Convorbiri literar-artistice, a făcut o scurtă prezentare a revistei, care a împlinit 2 ani. 

 

Revista se află deja la numărul 13, număr cu noroc, zicem noi, pentru că au fost destui cei care 

considerau că o asemenea revistă, în actualul context cultural nu va rezista mai mult de 2-3 numere. 

În acest timp, aprecierile la adresa revistei au fost pozitive, încurajatoare, uneori chiar peste 

aşteptări. Proiectul acesta a fost unul foarte curajos, temerar chiar, dar s-a bazat pe entuziasmul 

unui mănunchi de oameni dăruiţi pentru cultură, care fără nici un fel de recompensă financiară au 

trudit mult, spre a face posibilă apariţia la timp a revistei număr de număr. Doamna Antoneta 

RĂDOI multumeşte membrilor redacţiei, în mod special celor doi redactori-şefi adjuncţi, Aura 

DAN şi Alexandru NICOARĂ, cei mai devotaţi colaboratori, dar şi colaboratorilor revistei, care au 

devenit din ce în ce mai încrezători în destinul literar al acestei reviste. 

 

  

 

O mulţumire deosebită aduce domnului profesor Nicolae VASILE, preşedintele Cercului 

Scriitorilor Ingineri din AGIR, care a fost alături de dânsa încă de la început, încurajându-o şi 

oferindu-i spaţiu pentru unele manifestări redacţionale, dar şi recomandând revista colaboratorilor 

săi. Acum, revista se bucură de prestigiu în plan naţional şi a pătruns deja în multe alte ţări. 

 



Ultima parte a serii, conform programului, a fost specifică Cercului Scriitorilor Ingineri Literar 

ing, deoarece a cuprins o lansare de carte. A fost vorba despre lansarea celei mai recente cărţi 

scrisă de domnul Nicolae VASILE, preşedintele Cercului Inginerilor Scriitori, intitulată: 

ÎNCEPUTUL CERCULUI, carte apărută în Editura AREFEANA, Bucureşti, 2019. 

       

Cartea este o antologie selectivă trilingvă de autor şi are un cuvânt-înainte scris de domnul profesor 

Ion C. ŞTEFAN, directorul editurii menţionate. În cuvântul său, domnul Ion C. ŞTEFAN a arătat 

că domnul inginer Nicolae VASILE are un talent real, dovedit de-a lungul timpului, prin 

numeroasele volume pe care le-a publicat. Volumul este structurat în mai multe cicluri sau cercuri, 

cum le numeşte autorul: Poezia iubirii, Poezia vieţii, Poezia filosofiei, Poezia poeziei şi un grupaj 

de traduceri, în limbile engleză și spaniolă. 

 

 

 

Domnul Ion C. ŞTEFAN a spus că a fost încântat de farmecul versurilor dedicate iubirii, naturii, 

universului casnic, precum şi cele filosofice, autorul dovedindu-se talentat şi autoexigent. 

Domnul profesor exemplifică cele de mai sus prin câteva selecţii: Dacă aş fi Eminescu,/ n-aş mai 

căuta flori albastre,/ pentru că ori nu mai sunt,/ ori nu mai sunt ale noastre. Ori: Să învăţăm  a trăi 

/ cum trăiesc pomii iarna/ fără frunze şi flori,/ aşteptând primăvara. Poetul are un talent intuitiv 

deosebit, îmbogăţit prin numroase lecturi, este sobru şi sensibil, energic şi convingător. Este un 

poet adevărat şi îi prevede o ascendenţă continua a acestuia. 

A luat apoi cuvântul domnul Victor ATANASIU, critic literar cunoscut şi deosebit de exigent, care 

a afirmat că domnul Nicolae VASILE este un scriitor  omnivalent, care scrie o poezie agreabilă, cu 



vesuri de suflet. Dânsul scrie poezie de dragoste, dar şi de filosofie. Versurile sunt mişcătoare, pot 

fi puse pe muzică şi interpretate cu uşurinţă. Ca om, este un om care te ajută atunci când ai nevoie.  

 

 

 

Domnul profesor Geo CĂLUGĂRU face, de asemenea, un elogiu personalităţii poetului şi 

menţionează că acesta le spune tinerilor să fie IT-işti, să fie artişti, să fie automobilişti, dar să nu fie 

trişti, aş adăuga eu. Ca români, vom avea mereu limba română, vom avea un mesaj comun. Fiecare 

sfârşit să fie mereu un început, pentru că: Zâmbetul unui copil a coborât cerul şi l-a atins.  

 

 

 

A urmat domnul Ionel MARIN, redactorul-şef al revistei BOGDANIA, publicaţie apropiată 

cercului nostru, care a spus că domnul Nicolae VASILE este polivalent, om de ştiinţă şi om de 

cultură, iubitor de cărţi. După lectura cărţilor sale, devenim mai bogaţi spiritual, drept pentru care a 

scris o poezie omagială pe care o citeşte în faţa celor prezenţi, care, prin aplauze, confirmă mesajul.  

O intervenţie interesantă a avut domnul Florin GRIGORIU, care, după ce a citit o poezie cu iz 

folcloric, a făcut aprecieri elogioase la adresa poetului Nicolae VASILE, afirmând că, autorii de 

cărţi şi reviste literare, scriitorii deci, nu au vârstă, ei sunt eterni. 

A urmat doamna Mihaela-Mariana CAZIMIROVICI care, în stilu-i elegant de critic în devenire, a 

făcut aprecieri deosebite faţă de poezii dar şi despre omul Nicolae VASILE. 



   

 

Domnul Nicolae DOFTOREANU, care excelează în tangouri literare, apreciază că domnul 

Nicolae VASILE este un poet plin de har, magician al versului, cum rar mai găseşti, este generos şi 

iubeşte cu pasiune poezia, dar şi filosofia. Poezia sa este plină de simţire poetică, este scrisă din 

suflet pentru suflet, de la material spre abstract şi invers, volumul fiind o poartă spre revelaţie. 

 

 

 

Au mai avut intervenţii: doamna Doina GHIŢESCU, doamna Doina BÂRCĂ şi doamna Antoneta 

RĂDOI, care au avut cuvinte frumoase la adresa volumului şi a autorului. 

Seara s-a încheiat cu o mică recepţie, cu trataţii pe măsură, unde participanţii au socializat frumos. 

 

 

                                                                A consemnat, Corneliu CRISTESCU 

 

 

 

 


