
 

 

 

Dan GÎJU 
 

     S-a născut pe data de 27 noiembrie 1964 în localitatea Dideşti, județul 

Teleorman. 

Este fiul lui Nicolae Gîju, zugrav, originar din Mozăceni (județul Argeş), şi al 

Eufrosinei Diaconu, soră medicală, din Dideşti, fiind cel mai mare şi singurul băiat 

din cinci fraţi.  

 

Studii: 

 

Urmează şcoala generală din localitatea natală, apoi Liceul Militar de Marină 

„Alexandru Ioan Cuza” din Constanţa (absolvit în anul 1983), Şcoala Militară de 

Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate din Râmnicu-Vâlcea (1986), fiind 

repartizat în Târgovişte. Absolvă apoi facultatea de Drept a Universităţii Hyperion 

(1998, Bucureşti), licenţa în ştiinţe juridice obţinând-o un an mai târziu, în cadrul 

Universităţii din Bucureşti. În 2005 finalizează studiile de master în jurnalism şi 

relaţii publice la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Jurnalism, 

iar în 2010, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti – 

studiile postuniversitare de management educaţional. 

 

Activități: 

 

 Ca militar, comandant de pluton în compania a 5-a (detaşată la Fundulea, 

punctul de lucru Ciulniţa) a Batalionului 195 Drumuri şi Poduri. Între 1987-1989 

comandă un pluton care execută instrucţie de specialitate (taluzări, construcţii de 

drumuri şi căi ferate, piste de aterizare-decolare etc.) în Bucureşti, pe râul 

Dâmboviţa, în Aeroportul Internaţional Otopeni şi pe Magistrala 3 a Metroului, în 

zona Gării de Nord, unele întâmplări şi momente trăite aici fiind exploatate 

ulterior în romanul „Diribiştii” şi în trei dintre povestirile incluse în „Amintirile 

detectivului Vigilantes”. În vara-toamna anului 1989, timp de şase luni, este 



şeful Comenduirii de transporturi militare din Petroşani, revenind, imediat după 

Revoluţia din decembrie 1989 – care-l surprinde în Bucureşti, comandantul uneia 

din gărzile care a asigurat paza fostului Minister al Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor –, în Târgovişte, ca urmare a căsătoriei cu Emilia Frăţilă, 

dâmboviţeancă, ofiţer în acelaşi Batalion 195 Drumuri şi Poduri, azi desfiinţat.  

Ca publicist, în intervalul 1999-2010 este jurnalist militar în Grupul – mai 

apoi Trustul – de Presă al Ministerului Apărării Naţionale, Bucureşti, făcând 

naveta, zilnic, la Târgovişte. Ca ziarist militar este co-fondator şi redactor-şef al 

revistei „Viaţa militară” serie nouă (2004-2008), redactor-şef al revistei „Spirit 

militar modern” (2008) şi al săptămânalului „Observatorul militar” (2007, 2009-

2010). Parte din activitatea şi trăirile sale ca jurnalist într-o redacţie militară se 

regăseşte în paginile romanului „Zodia capului de mort” (2005). Trimis al 

„Observatorului militar” în teatrele de operaţie din Irak (2003, 2008) şi 

Afganistan (2003, 2009), la Souptanthon (Marea Britanie, 2004, cu ocazia 

recepţionării fregatei „Regele Ferdinand I”), precum şi în Lituania, în 2008, pe 

timpul misiunii „Baltica”. A reprezentat Trustul de Presă al Ministerului Apărării 

Naţionale la două dintre congresele Asociaţiei Europene a Presei Militare – EMPA: 

la Liubliana (Slovenia), în 2007, respectiv la Riga (Letonia), în 2008. În 

particular, este director-fondator al revistei „ProARME” (2009–prezent), redactor 

asociat al revistei „Litere” (din 2010), consilier editorial la revista „Eroica” 

(2011), colaborator la cotidianul „Realitatea dâmboviţeană” (1998-1999), la 

revista „Historia” (2009) ş.a. Este membru al Clubului Român de Presă (2002), al 

Uniunii Scriitorilor din Moldova (2009) al EMPA (2009), al Asociaţiei Române de 

Istoria Presei (2010), al Uniunii Ziariştilor Profesionişti (2010) şi al Academiei 

Internaţionale „Mihai Eminescu” (2011). Director-adjunct al Muzeului Militar 

Naţional „Regele Ferdinand I”, Bucureşti (2010-2011) și al Editurii Militare. 

Este membru fondator al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005). 

 

Scrieri: 

  

- Elegii damnate, Editura Domino, Târgovişte, 1998;  

- Diribiştii, roman, Editura Realitatea dâmboviţeană, Târgovişte, 2000;  

- Elegii valahe, Editura Sfinx 2000, Târgovişte 2000;  

- Amintirile detectivului Vigilantes, proză scurtă, Editura Pildner & Pildner,  

  Târgovişte, 2001; 

- Pumnul de fier, roman istoric, Editura Phobos, Bucureşti, 2003;  

- Cai verzi, poeme în proză, Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 2003;  

- Elegii banale, Editura Pildner & Pildner, Târgovişte, 2003;  

- Zodia capului de mort, roman, Editura Phobos, Bucureşti, 2005;  

- Duelul condamnaţilor, roman, Editura Phobos, Bucureşti, 2006;  

- Elegii barbare, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2006;  

- Semn de armă – harta României. Interviuri cu şi despre grăniceri (în colaborare 

  cu Vasile Moldovan), Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 

  Bucureşti, 2006;  

- Fantomele nu răspund la salut, roman, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007;  



- Şi pace va fi în inima mea, roman, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2008;  

- Istoria presei militare, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2008;  

- Evadare din eden, roman, Editura Solaris Print, Bucureşti, 2009;  

- Poeme de rămânere sub arme, Editura RawexComs, Bucureşti, 2010; 

- Noiembrie, versuri, Ed. RawexComs, Bucureşti, 2010;  

- Femeia ca obiect de studiu, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2011.  

- Istoria presei militare. De la Cezar la Ceauşescu. Armata. Presa scrisă, Editura 

   Bibliotheca, Târgovişte, 2012;  

- Labirintul hienei, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013;  

- Războiul lupilor păduchioşi, Bucureşti, Editura Favorit, 2013;  

- Poligonul cu ţinte moarte, Bucureşti, Editura Favorit, 2014;  

- Revoluţia inocenţilor. Interviuri despre evenimentele din Decembrie 1989, 

   Bucureşti, Editura Favorit, 2014;  

- Ucenicii Zeului Toth, Bucureşti, Editura Favorit, 2015;  

- Criminalistul. Cele două secrete ale colonelului Gică Banjo. Roman din povestiri  

   adevărate, Bucureşti, Editura Favorit, 2015;  

- Jurământ şi rugă (versuri), Bucureşti, Editura Favorit, 2015;  

- Testul şobolanului. Spitalul (teatru), Bucureşti, Editura Favorit, 2015; 

- Undercover, vol. I: „Artiştii „cameleoni” şi „sfinţi”. Scriitori militari în arhivele  

   Securităţii (studiu), Bucureşti, Editura Favorit, 2016;  

- Istoria presei militare, vol. I (Armata, Presa scrisă), Bucureşti, Editura Favorit, 

   2016;  

- Istoria presei militare, vol. II (Poliţie, Siguranţă, Şcoli, Armate de ocupaţie.  

   Presa scrisă), Bucureşti, Editura Favorit, 2016;  

- De la marinar de frunte la soldatul ultimei şanse, Bucureşti, Editura Favorit, 

   2017;  

- Aproape totul despre Colonelul caricaturii româneşti, Bucureşti, Editura Favorit, 

   2017;  

- Aşii Aviaţiei Regale, Bucureşti, Editura Favorit, 2018;  

- Amazoanele văzduhului, Bucureşti, Editura Favorit, 2018; 

- Ziua cea mai neagră a indienilor cu două pene: File din biografia asului  

   Dan Vizanty, Editura Favorit, București, 2019;  

- Baladele satului meu, Editura Favorit, București, 2019. 

 

Antologii: 

  

- Sentiment latin/Sentimento latino, Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, 

   2004, p. 86-90;  

- Caiete Litere. În căutarea unui topos liric. Antologie a SST, Târgovişte, Editura 

   Bibliotheca, 2006, p. 73-76;  

- Caiete Litere II. 30 de prozatori, Societatea Scriitorilor Târgovişteni & Grupul 

   Editorial Bibliotheca&Marcona, 2007, p. 114-123;  

- Târgovişte-India. Antologie poetică. Poetical Anthology, Editura Bibliotheca,  

   Târgovişte, 2008, p. 156-159; 

- Târgovişte-Chişinău-Sankt Petersburg. Antologie de poezie, Editura Bibliotheca, 



  Târgovişte, 2012;  

- Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi. Antologie de sonete, Târgovişte, Editura  

   Bibliotheca, 2019. 

 

Premii: 

 

- Premiul „Radu Petrescu” pentru roman – „Fantomele nu răspund la salut”  

  (2008);  

- Premiul „Vladimir Streinu” pentru istorie literară – „Istoria presei militare” 

  (2009). Membru fondator al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005). 

 

Referinţe: 

  

În volume: 

 

- Alexandru Manafu-Târgovişte; Constantin Ucrain, Dâmboviţeni la datorie, 

  Editura Nelmaco, Bucureşti, 2003;  

- Humă Mihai şi colaboratorii, Cavalerii roţii înaripate, Editura Livpress SRL, 

   Bucureşti, 2003, p. 122 (ediţia a II-a la Ed. Asab, Bucureşti, 2007, p. 167); 

- Florin Şperlea, Arma de care aveţi nevoie, Editura Militară, Bucureşti, 2004,  

   p. 135;  

- Stan V. Cristea, Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni, Editura 

   Rocriss, Alexandria, 2005, p. 208;  

- Victor Petrescu, Scriitori şi publicişti dâmboviţeni, 1900-2004, Editura 

   Bibliotheca, Târgovişte, 2005, p. 110;  

- George Coandă, Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică, Editura 

   Bibliotheca, Târgovişte, 2005, p. 383;  

- Ralf Hübner, Enciclopedia personalităţilor din România, ediţiile a III-a (2008, 

   Ed. Hübner Who is Who, Elveţia, p. 553) şi a IV-a (2009);  

- Mihai Stan, Confreria. Convorbiri şi confesiuni, Editura Bibliotheca, Târgovişte,  

   2009;  

- Enciclopedia oraşului Târgovişte, p. 235, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2011.  

 

În ziare și reviste: 

 

- George Coandă, „Schimb de generaţii”, cotidianul Dâmboviţa, 11 mai 1995,  

   Târgovişte;  

- Petre L. Drăguţoiu, Dan Gîju – „Elegii damnate”, cotidianul Jurnalul de 

   Dâmboviţa, 20 iunie 1998, Târgovişte, p. 8;  

- Ionel Necula, „Poezia în zale de efemeridă”, săptămânalul Observator, 3 august 

   1998, Tecuci, p. 4;  

- Nicolae Boghian, „Îmi pare rău că m-am lăsat de poezie”, revista Viaţa armatei, 

   numărul 8/1998, p. 31;  

- Vasile Moldovan, „Pictură, poezie, proză în Cetatea Târgoviştei”, săptămânalul  

   Observatorul militar, 1999, Bucureşti, p. 12;  



- Constantin Strună, „Galeria maeştrilor”, revista Detectiv magazin, numărul  

   1-2/2000, Bucureşti;  

- Alexandru Bodea, „Cartea săptămânii”, Observatorul militar nr. 49/2000, p. 15; 

- A. Zaharia, „Elegii valahe”, cotidianul Dâmboviţa, 2 februarie, 2001, Târgovişte; 

- G. Coandă, „Un scriitor târgoviştean lansat cu succes în Capitală”, Jurnal de 

   Dâmboviţa, 30 iunie 2003, p. 6;  

- Daniela Leonte, „În zodia norocului”, gazeta Curierul armatei, 15 iulie 2003; 

- Nicolae Dulgheru, „Starea de bine a scriitorului…”, revista Pentru patrie, nr.  

   7/2003, p. 27;  

- Florin Şperlea, „Pe neştiutele cărări ale destinului”, revista Spirit militar modern 

   nr. 9-10/2003, 56;  

- Firiţă Carp, „Din vina trenului”, revista Lumea detectivilor nr. 11/2004, p. 20; 

- Florian Bichir, „Vieţi şi destine”, cotidianul Evenimentul zilei nr. 3995, duminică, 

   6 februarie 2005, p. 4;  

- Mircea Chelaru, „Sub zodia capului de mort”, periodicul Republica română nr. 

   12(II), 27 mai 2005, p. 13;  

- Florin Şperlea, „Memorii, mărturii, jurnale”, revista Document nr. 2-3 (28-29), 

   p. 76;  

- Margareta Bineaţă, „Între enigma poliţistă şi parabolă”, revista Litere nr.  

   4(85)/aprilie, 2007, p. 12-14;  

- Ion Georgescu, „Şi pace va fi în inima mea”, Monitorul de Olt nr. 256/10 dec. 

   2008. p. 9;  

- Dinu Mirea, „Fantomele nu răspund la salut”, Saeculum nr. 4/2008, p. 136; 

- Mihai Stan, „Despre romanul de dragoste”, Litere nr. 100/2008, p. 30-31; 

- Margareta Bineaţă, „Izgonirea din Paradis”, Litere nr. 11-12/2008, p. 18-20; 

- Victor Atanasiu, „Mic tratat despre jugul căsniciei”, săptămânalul Umbrela nr. 

   12/27 noiembrie 2008, p. 5;  

- George Toma Veseliu, „Poeme de rămânere sub arme. Carte pentru revolta 

   neputinţei de revoltă”, Impact literar nr. 369 şi 370/aprilie–mai 2010, 

   Târgovişte, p. 16;  

- Corin Bianu, „Dan Gîju – Ut pictura poesis”, Litere nr. 11-12(128- 

   129)/noiembrie-decembrie 2010, p. 69;  

- Tudor Cristea, „Studiu asupra bărbatului”, Litere nr. 4(133)/aprilie 2011,  

   p. 13-14.  

 

Opinii: 

 

Pentru Dan Gîju poezia este o mirabilă stare de fascinaţie, dar şi de 

mărturisire, el nu caută cu obstinaţie absurdă formele experimentale care ar 

trebui să rupă „gura târgului”, îi repugnă, ceea ce nu-l împiedică să ofere 

spectacolul unor versuri arhitecturizate ingenios. Astfel că, Dan Gîju este un 

poet... sub arme victorioase. […] Iar paşaportul pentru eternitate literară pe care 

i l-am dat în urmă cu nici două decenii, iau act cu satisfacţie, este onorat cu 

fiecare carte pe care îşi aşterne numele”. (George Coandă) 

 



Şi erotismul stimulat de condiţia claustrării cazone, şi amestecul de gingăşie 

sufletească şi de înclinaţie suav-abjectă, şi vagul misoginism, şi oralitatea, şi 

argoul specific, presărat cu expresii mai suculente ori cu termeni militari aplicaţi 

zonelor civile ale vieţii ne erau cunoscute din „Diribiştii”, din „Duelul 

condamnaţilor” sau din „Şi pace va fi în inima mea”. Aici se produce, totuşi, o 

maturizare stilistică, inclusiv la nivelul dozării, a mizei, a mijloacelor, a 

încărcăturii simbolice şi a semnificaţiei”. (Tudor Cristea) 

 

Stilul colocvial dat de construcţii incidente, de comentarea unor subiecte 

vehiculate în presă şi deci cunoscute cititorului (cancanuri preluate din tabloide), 

adresarea directă, dialogul cu cititorul, textualismul (vezi reproducerea 

generoasă din „Amantul” Margueritei Duras), ici-colo limbajul care fără exces de 

pudibonderie sugerează doar eufemistic atribute erotice buruienoase exhibate de 

unii, cursivitatea frazării, introducerea unor episoade despre „copiii văduvei” 

(elita care conduce lumea) sau despre „ecologişti” (timida încercare de 

reorganizare a extremei drepte româneşti), toate acestea fac din acest „roman 

de dragoste” o lectură agreabilă, o carte care se citeşte pe nerăsuflate.  

(Mihai Stan) 

 

Romanul „Şi pace va fi în inima mea” oferă o lectură în aparenţă simplă, a 

cărei complexitate se dezvăluie pe parcurs prin alternanţa planurilor, 

intertextualitate, largile digresiuni cu subiect politico-istoric (unele mai puţin 

izbutite, altele interesante, aşa cum este relatarea circumstanţelor asasinării lui 

Corneliu-Zelea Codreanu), constituindu-se într-o meditaţie asupra condiţiei 

umane, societăţii, istoriei şi imposibilităţii împlinirilor individuale într-o existenţă 

acut simţită ca zadarnică şi iluzorie. (Margareta Bineaţă) 

 

 

Profil literar realizat de scriitorul Mihai STAN 

Președintele Societății Scriitorilor Târgovișteni 


