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Maria CIOBOTARIU 
 

S-a născut la Păltiniș, județul Botoșani și provine dintr-o familie de oameni 

iubitori de carte: De la părinți a învățat cât de importante sunt munca și 

respectul față de oameni 

Maria Ciobotariu este absolventă a Liceului de Filologie-Istorie şi 

Universitatea Cultural-Ştiinţifică Braşov – promoția 1978, repartizată la 

Societatea de Construcții Tunele- Brașov, în funcția de inspector Personal-

Învățământ, apoi din anul 1982, sef- birou până la data pensionării.  

Locuiește în Brașov din anul 1980 prin căsătoria cu Ciobotariu Aurel- 

inginer chimist –și are două fiice: Carmen-Amalia- absolventă a Facultății 

de Drept si Janina-Andreea- absolventă a Facultății de Științe Juridice.  

 

Activitatea literară: 

 

Publică poezii pe diferite site-uri literare: 

 

  - Cronopedia – Amintiri temporale în faptul serii, Braşov;  

  - RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni;  

  - Esenţe - pentru cei sensibili la frumos; 

  - Cenaclul Sunetul muzicii - Lucian Blaga din Sebeş; 

  - Steaua Severinului - grup public; 

  - Cenaculul Poetic Schenk; 

  - Taifasuri cronopediene; 

  - Eu, tu …și poezia Platforma de poezie, artă și cultură; 

  - Japonia - mister și fascinație; 

  - Ritmuri Brașovene; 

  - Cenaclul Internaţional Grai Românesc; 

  - Grupul Veșnicul Eminescu; 

  - Campionatul european de poezie; 

  - Dialogul artelor; 

  - World poets. 
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Colaborări la reviste: 

 

      - Boema; 

      - Chronos-Peniţa de aur; 

      - Dor de Dor- fondată de scriitorul Marin Toma; 

      - Chronos din Braşov; 

      - Amprentele Sufletului;   

      - Ritmuri Brașovene; 

      - Contraste cultural; 

      - eCreator; 

      - Steaua Severinului; 

      - Roua Stelară din Chișinău. 

 

Cărți publicate:  

 

      - Volumul de poezii Flăcări ascunse, Editura Info RapArt, Galaţi, 2013; 

      - Volumul de poezii Ecoul timpului, Editura Inspirescu, Satu Mare, 

        2014;  

      - Volumul de poezii Umbra unei iubiri, Editura Grai Românesc, Buzău, 

        2015; 

      - Volumul de poezii Raze de speranță, Editura PIM, Iași, 2017; 

      - Volumul de poezii Dincolo de noi, Editura PIM, Iași, 2018; 

      - Volumul de poezii Timpul cu voal argintiu, Editura PIM, Iași, 2019. 

  

Participări la volume colective: 

 

- Amintirile vieţii, Coordonator: poetul Mihai Leonte, Editura Brumar, 

Timișoara, 2011; 

- Lirica primăverii, Coordonator: scriitorul Petre Rău, Editura 

InfoRapArt, Galați, 2013; 

- Itinerarii Lirice, Coordonator: Liliana Terziu, Editura Inspirescu, 

Satu Mare, 2013;   

- Calătorie în regatul cuvintelor, Vol.I-Coordonator: Dănuț Deșliu, 

Editura Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2014; 

- Poezii – poezii, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura Dandes  Press,  

Drobeta Turnu-Severin, 2014;    

- Prietenie prin poezie, Coordonator: Daniel-Felician Deșliu, Editura 

Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2014; 

- Călătorie în regatul cuvintelor, Vo.II,Coordonator: Dănuț Deșliu,  

Editura Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2014; 

- Colecţia POEZII ale SECOLULUI XXI:  

-  Petalele Domnului, Coordonator: Puiu Răducan, Editura Autograf 

          MIM. Craiova, 2015; 

- Acorduri Moldave, Coordonator: de Mihai Leonte, Editura Armonii  
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         Culturale, Adjud, Vrancea, 2015; 

- Ieri ca prin vis, Antologie Universală de poezie, Editura Editgraph, 

2015;   

- Poezii de primăvara, Coordonator: poetului Puiu Răducan, Editura 

Rotipo, Iași, Colecția Olănești; 

- Nostalgii de vară, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura Dandess 

Press, 2015; 

- Versuri pentru Istoria literară de mâine, Coordonator: Trandafir 

Sâmpetru, Editura Editgraph, 2015; 

- Cuvinte pe aripi de gând, Antologie româno-franceză, Coordonator: 

Anișoara Vleju, Editura Inspirescu, 2015;   

- Literatura, de ieri, de azi și mâine, Coordonator: Maria Filipoiu, 

Editura Liric graph, 2016; 

- Just for you, Japan, Antologie de creație literar-artistică – bilingvă – 

Coordonator: Floarea Cărbune,  Editura Rafet, Râmnicul Sărat, 

2017; 

- Damele Metaforei, Editura-eCreator Baia Mare realizată de Ioan 

Romeo Roșiianu, Editura eCreator, Baia Mare, 2017; 

- Antologia Literară, Sub zodia poeziei, Contraste Culturale, 

Coordonator: prof. Izabela Tănasă, Editura Giurgiu, 2017; 

- Antologia Ediție de colecție Poeți și scriitori contemporani în regal 

eminescian, Coordonator: Eugenia Enescu-Gavrilescu, Editura 

Edirgraph-Buzău, 2017; 

- Antologia  Parfumul unei noi primăveri, Editura Liric Graph, Buzău, 

2018; 

- Antologia  Ut sis populus - să fim oameni, Coordonator: prof. 

Izabela Tănasă, Editura Contraste Culturale, 2018; 

- Antologia Flori de vară, Coordonator: Maria Ciobotariu, Editura 

Dandess Press, 2018;   

- Antologia  Marea unire culturală, Coordonator: Maria Filipoiu, 

Editura Dandes Editory, 2018;    

- Antologia literară Centenar 2018, Coordonator: Prof. Izabela 

Tănasă Editura Opanis, Giurgiu, 2018; 

- Antologia  Cristalele iernii, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura 

Dandes Press-Drobeta, Turnu -Severin, 2019; 

- Antologia Vestitorii primăverii, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura 

Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2019; 

- Antologia Pentru tine Doamne, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura 

Dandes Press, Drobeta Turnu-Severin, 2019; 

- Antologia Flori de mai, Coordonator: Dănuț Deșliu, Editura Dandes 

Press, Editura Drobeta Turnu-Severin, 2019; 

- Antologia Daruri divine, româno-albaneză, Realizată de Baki Ymeri,  

Editura Amanda Edit, 2019; 

- Dicționar de reliefuri literare românești Vol. II, Editura Armonii 

culturale, Adjud, 2019, Coordonator: Mariana Moga; 
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- Antologia Învățarea Cuvântului, realizată de Ioan Romeo Roșiianu,  

Editura eCreator, Satu Mare, 2019. 

 

Premii literare: 

   

- Premiul I, The international contest  Art& Life, Japan , secțiunea Poetry- 

  First prize, 2015; 

- Diplomă pentru volum de poezie- Umbra Unei  Iubiri - Premiile Grai  

  Românesc, 2015; 

- Premiul I la Concursul de creație cu articipare Internațională Steaua  

  Severinului, 2015; 

- Premiul pentru poezie- Silver chrysanthemum –The international contest 

   Art& Life, Japan - poety – bilingual, 2016; 

- Premiul pentru proză- Silver chrysanthemum – The international  

   Art& Life, Japan - short stories-bilingual, 2016; 

- Premiul de excelență acordat de revista Amprentele sufletului, 2016; 

- Premiului special al juriului, Contraste Culturale, 2016; 

- Premiul de excelență Poeți contemporani în Regal Eminescian, 2017; 

- Premiul de popularitate al revistei online, români și vorbitori de limbă 

  română din 56 de state de pe 6 continente, în Antologia Poeți  

  contemporani în Regal eminescian, 2017; 

- Distincția Mesager pe meridianul yamato - The Internațional Contest  Art 

   Life, Japan, 2017; 

- Premiul II la concursul internațional Sub zodia poeziei, Contraste 

   Culturale, 2017; 

- Premiul special al revistei Contraste cultural, Internaţional CENTENAR, 

  2018; 

- Diploma de merit pentru contribuția adusă la promovarea Graiului  

   românesc - în țară și străinătate, Editura Liric Graph România; 

- Diploma de excelență acordată de Liga Scriitorilor Români– filial 

   Brașov, la Jubileul Centenar Românesc, 2018; 

- Diploma de excelență pentru poezie –Volumul de poezii Dincolo de noi, 

  concursul-International contest Art& Life, Japan, 2018; 

- Diploma - World Literature Academy, 2019;  

- Diplomă de excelentă pentru poezie, Albania, 2019. 

 

Referinte critice: 

 

Poezia doamnei Maria Ciobotariu aparţine prin structură şi stil 

modernismului clasic, riscând o paradigmă care o delimitează pe poetă de 

cele două extreme, avangarda şi post modernismul. Autoarea  scrie 

meticulos şi-şi construieşte poemul ca un arhitect care mai întâi 

desenează cu emoția tremurândă şi apoi zideşte, având mare grijă să nu 

uite vreo muchie neşlefuită care să afecteze ansamblul. 
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Atentă la totul, nu uită de părinții săi, Teodor și Maria Istin, dar și de 

locuitorii din comuna Păltiniș- județul Botoșani –locul meu natal. 

Transmite un parfum al copilăriei de pe o balanță unde trăiește în brațele 

primăverii. 

...Primăvara cu binefacerile ei, cu renașterea ce ne-o aduce, are loc 

primordial în această lucrare, am putea spune că este o carte plină de 

primăvară. Botoșani, Brașov, Marea, un triunghi existențial al poetei în 

care nu uită nimic, nu „iartă” nimic... 

Așadar, într-un asemenea context, neliniștile, îngrijorările, tulburările, 

neîmplinirile, disperările nu sunt semne alarmante, distructive, ci fac parte 

integrantă din circumstanțele existenței. Își vede „Mama/ Când zorii 

freamătă de dor”. Revine la flori, „Ghiocei-gingașe flori”.Tăcerea-și are 

rolul și rostul ei și poeta botoșenean-brașovencă și specifică: „Ne cheamă 

tăcerea/ Prin labirintul timpului/ ne rătăcim.../ plutim la întâmplare”... 

După cum este evident, Maria Ciobotariu renunță la constrângerile și 

inhibările rimei, socotind, cum ne închipuim noi, că versul liber îi conferă o 

mai largă lejeritate și funcționalitate în căutările sale de a-și defini ego-ul 

și de a-și cârmui mărturisirile sinelui. 

Mai aflăm că „Se întorc cocorii/ Dimineață de primăvară”. Se observă 

prezența primăverii în scrierea poetei care necesită  „Întrebări și 

răspunsuri” dar și confesiuni: „Caută-mi un loc între mine și tine/  unde 

cârduri de rândunici/ se întorc acasă/ și flori albe cresc peste tristeți/ la 

capătul timpului/ în valurile dimineții/ un gând adânc se așează/ pe stropii 

de rouă/ luminând marea neliniște/ mă-ntreb cum te-ai simți/ dacă într-o 

zi frigul de afară/ se va încălzi în cuvinte...” 

Pe lângă oferta generoasă de idei și metafore, scriitoarea ne face să citim 

mai „apăsat” pentru a pătrunde la adevăratul miez al expunerii, o 

adevărată hrană pentru suflet. 

În  „Dor și neliniște” se confesează iubirii:  „Să nu mă-ntrebi,/  de ce 

tresar/ când zorile bat în geam/  la casa părintescă/ de la țară/  și ninge 

iar, petale de cireș”… 

„ Ești dor, departe...” îi spune persoanei iubite, dar gândul o duce spre 

„sărutul mamei”. Ca și anotimpul primăvara, părinții sunt așezați la locul 

cuvenit în această lucrare unde metafora ocupă locul din loja sufletului, 

dirijează magistral amonia cuvintelor așezate-n scrierea inteligentă fără 

semene de punctuație a Mariei Ciobotariu.  

Când să decretez primăvara poetică printr-un „Sacru legământ” ne 

transpune în toamna de  aramă și argint unde bruma ne mângâie 

picioarele obosite: „Mă regăsesc,/  în toamna cu cer violet/  când frunze 

liniștite cad/ și cocorii se adună-n stoluri/  pădurea pare o umbră a 

cerului/  desprinsă din basm/  prin care vântul călătorește/  prin file de 

vreme...” 

...Poeta Maria Ciobotariu ne oferă o carte lăudabilă, plină de înțelesuri și 

de imagini stilistice care-i definesc personalitatea artistică. 

 (Puiu Răducan, scriitor)  
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Cred că unui poet nu-i poţi înfrânge dorul de ţinuturile natale, de 

rememorarea întâmplărilor unice ca farmec inconfundabil al copilăriei, 

petrecut prin pădurile şi plaiurile obcinelor bucovinene, cele cu început la 

Câmpulung. Nu vei putea smulge din memoria unui bucovinean imaginile 

pline de frumuseţi de rai ale perlelor localităţilor din Bucovina si te 

metamorfozezi în inima unui poet nostalgic. Uneori gândurile 

rememorează pajiştile de un verde smarald, ca în poezia sa “Existenţe”, 

unde aflăm că “trăim un timp limpede / cuprinşi în armonia vieţii / Preţuim 

la nesfârşit / momentul renaşterii / florile îşi scutură parfumul / în picuri 

de ploaie. // Bucuria zile pluteşte pe aripi de fluturi / înălţaţi în zare / eu şi 

tu simţim raiul în inimi ”.  

Sau versuri luminoase de acasă, ca în poezia “Zăpezi albastre”: “covor de 

lacrimi albe / fulgi de nea, / mă pierd pe / aceeaşi cărare / paşii mi se-

afundă în trecut / zăpezi albastre / închid tulburătoare / adâncuri / flăcări 

în haine sclipitoare / plămădesc viaţă”. 

Dar sufletul unui poet nu înseamnă numai pajişti 

înverzite de munte, covoare de ninsoare, priveliştea cerului albastru, fie 

ele şi dintr-un dulce ţinut. Toate aceste mirifice amintiri de pe plaiurile 

copilăriei sunt doar un prilej de a exprima şi lansa meditaţia poetică spre 

sfere de trăiri de un lirism înflăcărat ca de pildă, în poezia “Frânturi de 

cuvinte”: “Sufletul hoinar / prin anotimpuri / ascunde durerea / în lacrimi 

de lumină / amintiri pierdute / în ceasul etern / încremenit în noapte / sub 

aripa lunii”. 

Tot în acest volum întâlnim şi remedii la tristeţea 

filozofică, , ca în poezia“Noaptea albastră”: ”Prinde-mă de mână şi ia-mă 

cu tine /Spre culmile nopţilor de aşteptări / Să visăm mereu împreună,: 

“în apa izvorului îndrăgostit / se deschid cărări ce urcă / printre brazi /la a 

călugărului stâncă / unde floarea de colţ suspină / sub mângâierea 

licuriciului / iar clopotul îşi spune rugăciunea/ în tunul de veghe al 

schitului. // În aer pluteşte sărbătoarea / oameni grăbiţi de dorul credinţei 

/ privesc tăcerea din icoane / harul sfânt coboară din cer“.pentru prima 

oară adunate într-o carte. Căci, pesemne, numai după o lectură directă şi 

aprofundată ne-am putea bucura pe deplin de nepreţuitele daruri lirice 

oferite de inima unei poetese generoase. (Viorel Darie, scriitor) 

 

Poeta Maria Ciobotariu trăiește din plin fscinația creației poetice, o pasiune 

descoperită mai târziu, dar care o umple de bucuria inefabilului. Versul 

său este unul declamativ, cu nuanțe extinse uneori până dincolo de 

lăuntric, de romantism prelungit, de  zăbovire în jurul unui punct singular, 

apreciat ca fiind convingător, cel al expresiei susținute prin patos. Preferă 

comparația în locul metaforei, adesea liricul fiind atins prin vibrație 

exclamativă: ,,Vioara cântă, ca un foșnet de frunze, mâinile arcuiesc 

sunetul, ca un zbor de rândunele,,. Poate reproduce și atinge însă culmi 
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sau culori unice, vii, ale transfigurării: ,, călător pribeag, adormit în 

statuie,,. (Petre Rău- scriitor) 

 

Extrase din operă: 

 

Un nou anotimp 

 

A căzut umbra peste trandafirii 

pe care-i admiram la geam 

în sufletul meu se simte  

parfumul unei toamne timpurii 

pe marginea gândului  

răsună pașii timpului 

acoperind frumusețea verii 

se lasă ceața tăcerii 

ce îmbracă ziua în noapte 

trec pe lângă mine păsări  

grăbite spre cuiburi 

pregătindu-și în curând plecarea 

în întâmpinarea mea vine luna 

îi compun o poezie de dragoste  

ce prinde contur în propriul destin 

îmi amintesc lucruri uitate  

ca-ntr-un vis frumos  

ce caută iubirea dintâi 

mă cuprind bucurii şi dureri, 

curg clipele de fiecare dată 

într-o singurătate misterioasă 

îmi scot din casetă amintirile 

deschid fereastra spre ziua de mâine 

adun cuvintele frumoase, stele albastre, 

le-am pictat și le-am înșirat  

pe marginea orizontului 

pentru un nou început.... 

asemeni frunzelor ce cad din ramuri  

nu știu pe ce drum se apropie toamna vieții… 

 

Glasul țării 

 

M-am oprit la mrgine de drum 

să admir o floare  

macii roșii îmi zâmbeau 

iar firul ierbii se leagănă în vânt 

păsările cântă-n ramuri 

greierii așteaptă-n seară  
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cu vioara fermecată 

lunei să-i cânte-o baladă 

despre lumea minunată 

calc desculță iarba moale, 

mă visez că sunt copil 

să ascult liniștea din vatră 

îmi amintesc,  

rugăciunea mamei, dulce, 

la icoană din odaie 

o lacrimă și-un zâmbet 

dincolo de timp... 

mereu găsesc urme în suflet 

cine sunt și de unde am plecat 

în urma căror pași mă voi găsi  

mă duce dorul și mă pierde,  

mă recheamă, glasul țării 

în cercuri de lumină. 

 

Parfum de crizanteme 

 

Mă înconjoară toamna  

cu farmecele ei 

iar vântul  îmi aşterne  

o frunză  pe frunte 

din ramuri desfrunzite 

mă mângâie încet  

pe genele lungi 

sub privirile tăcute 

cad frunzele uscate şi îngălbenite 

sub stropi de ploaie  

tăcuți și reci 

în suflet picură melancolii 

iar pașii răsună pe poteci 

se aude un suspin 

al păsărilor ce pleacă 

în cârduri nedefinite 

din fiecare freamăt  

ascult un cuvânt 

ce mă inspiră şi mă linişteşte 

trec clipele una câte una 

risipindu-se-n zări uitate 

din nopţile albastre 

în curând vor veni fulgii   

în dans cu frunzele în vânt 

vor împrăștia  



[Type text] 

 

parfum de crizanteme 

peste zâmbetul trist  

al trandafirilor brumați.  

 

Ninsori neașteptate 

 

În ochii tăi 

revăd copilăria 

cu glasul dulce mă-nfășori 

în privire 

simt nemărginirea 

cerului albastru din pridvor 

mă sperie 

ninsorile neașteptate 

când fulgii vor acoperi 

potecile umblate 

voi respira adânc 

parfum de brad 

al clipelor târzii 

în diminețile înourate 

doar gândul unui vis 

se înfiripă 

când soarele răsare 

pe pleoape ... 

și zgomotul se aude 

la fiecare pas 

pe drumul spre alba depărtare 

focurile în sobă 

sunt încă adormite 

numai vântul cântă-n strune, 

melodii din vremurile trecute. 

 

 

          Profil literar realizat de Viorica POPESCU-COJOCARU, 

          Președinte al Ligii Scriitorilor Români, Filiala Brașov. 


