
  

   

 

 

 

 

 

 

 

Mihai Valentin GHEORGHIU 

 

S-a născut la 3 mai 1950, în București. Tatăl, Miron, născut în Pitești, inginer 

electromecanic. Mama, Margareta, născută în Chișinău, medic stomatolog, și-a 

desfășurat aproape întreaga activitatea profesională în localitatea Pucioasa, județul 

Dâmbovița, unde familia avea o casă de vacanță. Are un frate: Dan Georges, inginer căi 

ferate și o soră: Anca Lucia, inginer electronist. 

 

 Deși cursurile școlare le-a urmat în totalitate în București, anii dinaintea școlii și 

timpul petrecut în vacanțe la Pucioasa l-au marcat, lăsându-i în suflet o vie amintire. Nu 

întâmplător poetul a considerat Pucioasa a fi locul său de obârșie, inspirându-l în multe 

din poemele sale, iar casei părintești dedicându-i volumul: Cetatea viselor târzii. 

 A urmat cursurile liceului Mihai Eminescu, iar apoi Institutul Politehnic București, 

facultatea Energetică, secția Electroenergetică, obținând diploma de inginer în anul 1974. 

A lucrat în domeniul energetic la Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) 

București. Mai apoi s-a reprofilat pe instalații electrice, lucrând la ISLGC, Urbanproiect și 

PROED București, în proiectarea de instalații electrice pentru alimentări cu apă și 

canalizări. Ulterior, la IMSAT Muntenia, a trecut pe partea de execuție (șantiere), 

extinzându-se pe toate tipurile de instalații și lucrând execuție propriu-zisă și control de 

calitate. 

 

 Este căsătorit cu Mihaela, cu care are un fiu, Adrian Mihai, absolvent a ASE 

București, facultatea de Comerț-Turism. Dintr-o căsătorie anterioară are o fiică, Alida 

Cristina, farmacistă, de la care are doi nepoți. 

 După fiul și fiica sa, și cărțile pe care le-a publicat... și le publică, le consideră tot 

ca și copiii săi, între acestea apărând până acum și trei perechi de... cărți gemene. 



 A început să scrie poezii din perioada liceului, sporadic și înainte, însă considera că 

scrie doar pentru sufletul său. Cu timpul gândurile și sentimentele au început să se 

sedimenteze, în urma experienței anilor de viață și filtrului omului matur și astfel 

concepția sa despre poezie și rolul poetului a căpătat noi valențe. În apropierea vârstei 

de 50 de ani avea deja un număr apreciabil de poezii, pe care ar fi vrut să le supună 

atenției unei persoane în măsură să îi dea un sfat competent. Șansa a făcut să o 

cunoască pe doamna prof. Alexandrina Dinu, poetă, coordonatoare a cenaclului literar 

Elena Văcărescu din Târgoviște de la care a primit primele recomandări și îndrumări 

tehnice într-ale prozodiei. 

 

 Momentul de cotitură radicală în ceea ce privește destinul scriitoricesc apare în 

anul 2000, când îl cunoaște pe scriitorul Ion Machidon, conducătorul cenaclului și revistei 

Amurg sentimental. De la acesta a învățat multe în arta mânuirii cuvântului. 

Frecventează curent cenaclul și devine redactor al revistei. Publică frecvent în paginile 

acesteia rondeluri, sonete, epigrame, micropoeme în stil haiku, cugetări, fabule, poezii 

pentru copii. Prima poezie publicată îi apare în ianuarie 2001, în revista cu același nume 

cu cenaclul, la pagina 9: Cer plumburiu. Debutul editorial apare de asemenea în anul 

2001, la editura având tot cu același cu revista și cenaclul, prin volumul de versuri 

Zăpada amintirilor. Până în anul 2010 publică sub numele prescurtat: Mihai Gheorghiu, în 

continuare, sub numele întreg: Mihai Valentin Gheorghiu. În afara cenaclului mai sus 

amintit, a mai frecventat sau frecventează și alte cenacluri bucureștene: Perpessicius, 

Literar ing, SSR (Mircea Eliade), Antim Ivireanu, Orpheon, Ion Rotaru, Luceafărul. Din 

anul 2016 este membru al Societății Scriitorilor Români (SSR). A participat la mai multe 

ediții ale târgului de carte Gaudeamus. 

 

 Prezența în Antologii  

 

 Este prezent în mai multe antologii ale cenaclului Amurg sentimental, precum: 

-  Lumini către Eminescu, 2000; 

-  Pagini îngerești, 2001; 

-  Nemărginite poteci, 2002; 

-  Sentimentali prin metafore, 2003; 

-  Mereu altfel, 2004; 

-  Fereastra din lumină, 2004; 

-  Amurg sentimental- Zece ani de existență- Zece poeți, 2005; 

-  Trepte de lumină, 2006; 

-  Parfum de liliac, 2007; 

-  Cinci zile de metaforă, 2008; 

-  Privighetori de rouă, 2008; 

-  Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului sentimental, 2009; 

-  Școala de rondel de la Amurg sentimental, 2010; 

-  Tribuna scriitorilor fără prejudecăți, 2016; 

-  Verde crud, 2016. 

 



 Volume proprii 

 

 -  Zăpada amintirilor -poezii, 2001; 

 -  Dulcea mea cafea amară -rondeluri, 2005; 

 -  Ghirlande cu parfum de rouă -rondeluri, 2008; 

 -  Mireasma ta, copilărie -rondeluri, 2008; 

 -  La cumpănă de ani -micropoeme în stil haiku, 2010; 

 -  Ciufulică -poezii pentru copii, 2010; 

 -  Când toamna pașii mei foșnesc -rondeluri, 2011; 

 -  Cetatea viselor târzii -rondeluri, 2011; 

 -  Cascade de nori -rondeluri, 2013; 

 -  Mirajul toamnei ruginii -rondeluri, 2015; 

 -  Izvorul de rondel-rondeluri, 2015. 

 

 Referințe 

 

 Găsim relatări despre Mihai Valentin Gheorghiu în următoarele lucrări: 

 - Poeți români la frontiera mileniilor, Aureliu Goci, Editura Niculescu, 2012; 

 - Dicționar de scriitori postdecembriști, Ion Machidon, 2010; 

 - Lecturi retrăite, Ion Machidon, 2013; 

 - 500 de ședințe ale cenaclului Amurg sentimental, Ion Machidon, 2014; 

- Trăind printre cărți, Cleopatra Luca, 2014; 

- Libertatea gândului de a scrie, Ion Machidon, 2015; 

- Scriitori pe care i-am cunoscut, Ion Machidon, 2016,  

toate în Editura Amurg sentimental. 

 

 Recenzii  

 

 Mihai Valentin Gheorghiu, poetul dedicat rodelului: E destul de greu pentru 

mine, o prozatoare aproape...convinsă, să m-aplec spre citirea unor cărți ce cuprind 

rondeluri, darmite să mai și scriu despre ele. Încerc s-o fac, și, prin natura lucrurilor, 

sper să iasă o treabă bună, fiindcă Mihai Valentin Gheorghiu m-a convins să m-aplec cu 

seriozitate asupra scriiturii lui, așa cum el înșuși a lucrat, cu foarte multă aplecare, cu 

profunzime de simț, de gând și de cuvânt, la alcătuirea rondelurilor, iară mie-mi inspiră 

că omul a lucrat cu dăruirea unui meșter popular,  a iconarului ce dă ascultare sfântă 

spiritului a ceea ce crează, a cioplitorului în lemn, care, cioplind cu osârdie, modelează cu 

sfințenie lemnul pentru absida unui Altar, ori transpune-n floare un ciot oarecare, spre a-

și adăuga un ornament osebit casei țărănești maramureșene, a dăltuitorului  ce cu 

sudoarea își udă piatra, ca să iasă perfect gânditorul ce va rămâne și va da mărturie, 

peste veacuri, că a trecut prin vremi un meșter iscusit. 

 

 Nu-i deloc simplu să scrii rondeluri, iar Mihai Valentin Gheorghiu și-a asumat 

riscul, cu dârzenie intrând și adâncindu-se în dumbrava acestui gen poetic, devenind, aș 

îndrăzni să spun, un maestru. El, rondeluind, poetizează absolut tot. N-a mai rămas 



nimic nepus în vers, nimeni ne...rondeluit. A scris rondeluri pentru părinți, pentru satul în 

care s-a născut, pentru copiii lui, -fiica și fiul-, pentru anotimpuri: (”Iarna s-a lăsat la 

vatră/Gerul s-a topit molfuz,/vântul bântuie confuz, Câte-un câine-n poartă latră” [...] 

Scoasă orișicum din uz-/Iarna s-a lăsat la vatră”), animalelor: (”Ocnași în propriul lor 

destin/Stau leii-n cușca de la zoo,/Că-i soare, umbră, brumă, rouă,/ Le picură-n adânc 

venin [...], Nădăjduiesc o viață nouă/După atât amar și chin,/ Tânjeșc spre un tărâm 

senin/ Unde în suflete nu plouă-/Ocnași în propriul lor destin...”), pentru flori: (”Mă uit 

adeseori la ele.../Frumoase, cum eu vorbe n-am/ Privirii umbră de balsam,/ Rochițe 

multe...albăstrele/ pe o movilă de sub geam”), pentru frunze: (”O frunză mi-a bătut în 

geam,/ În drumul ei spre veșnicie,/Pornise vântul să adie,/ Și a desprins-o lin, din ram 

[...] Și un șuvoi de nostalgie –/ O frunză mi-a bătut în geam../”), unui greiere: (”Un 

greiere micuț și gri,/Dădea concerte la vioară,/ Le începea în prag de seară/ Și încheia în 

zori de zi [...] Urmând îndată să dispară-/ Un greiere micuț și gri”). Odă limbii române 

aduce autorul, sub formă de rodel. Ascultați: ”Te-am sorbit, limbă română/Din filoane de 

izvor/Și-n mirificul decor/Te-am simțit ca o fântână [...]/ [...] Te-am sorbit limbă 

română,/ Din filoane de izvor//Și în fiecare nor,/Te-am văzut ca pe o zână,/Peste munți 

și  văi stăpână.../Și-nvățând cuvântul ”dor”,/Te-am sorbit, limbă română”.  

 Evident că, la asemenea alcătuire, nu mai ai ce adăuga, și rămâi cu cartea în mână 

privind prin ea, peste ea, la bogăția de metafore, ”filoane de izvor” în...”mirificul decor”...  

 Deși, la prima vedere, când îl întâlnești prima oară, sobrietatea cu care ți se-

nfățișează te-ar duce cu gândul la cine știe ce personalitate inhibată, după ce-l citești,  

după ce parcurgi rondelurile, descoperi că nu-i deloc așa cum ți se părea a fi, și-i 

descoperi trăirile, îi descoperi firea, îi descoperi simțirile, îi descoperi sensibilitatea 

specifică...doar poeților. Eu i-am descoperit, cu surprindere, recunosc, pe lângă 

solemintatea profundă, (sau, doar, aparentă, nu știu), și latura foarte zglobie a sufletului 

(”În vagonul de metrou/Lumea bântuie pestriță,/Rod bogat pentru peniță.../Și mereu 

ceva e nou//Multă vorbă în argou,/Inși cu barbă ori codiță,/În vagonul de metrou/Lumea 

bântuie pestriță...”. 

 Foarte atent la tot ce mișcă-n jurul său, sensibil, omul încondeiază. Iată-l privind 

un acvariu cu pești, și iată trăirea poetului, la vederea mișcării: ”Se-aud suspine din 

acvarii:/Plâng peștii tristul lor destin,/ În orișicare magazin,/Rătăcind printre scenarii?/Nu 

voi a face comentarii,/Decât să mă aplec puțin:/Se-aud suspine din acvarii,/Plâng peștii 

tristul lor destin”. ”Plâng peștii tristul lor destin”, cine s-ar fi gândit?? Fără cuvinte... 

  

 Dar să ne revenim din uimire și să trecem în revistă și un ”imn” închinat cafelei. 

Jos pălăria, poetule! Sunt de partea ta! M-ai câștigat pe deplin! ”Te ador cafea 

amară,/Vraja mea de zi cu zi.../Ne-ncetat aș stihui/Unduirea ta hoinară//Te-aș ascunde-

ntr-o comoară,/Ca pe-un soi de alibi.../Te ador cafea amară/Vraja mea de zi cu zi”. Și să 

nu abandonăm cartea, fără să amintim de cancanul de la cârciună, ”sărbătoarea de zi cu 

zi” a beutorilor!!. ”În fiecare zi din an,/La cârciumă e sărbătoare.../ Se-ncing discuții 

arzătoare,/În jurul oricărui cancan [...] // Iar ordinea de zi e mare,/Doar fiecare-i 

cetățean/De vază...ori amărăștean,/Semnând prezența, ca atare,/ În fiecare zi din an”. 

 Și, deși n-aș încheia, că nu mă-ndur, fiindcă multe-ar mai fi de spus, dar spațiul 

de-aici și...timpul mă somează necruțător, închei, punându-vă-n față ce simt eu că simte 



poetul Mihai Valentin Gheorghiu când scrie: ”Momentul meu de sărbătoare/E clipa-n când 

încep să scriu,/Când saltă spiritul zglobiu/Cătând în vers o ancorare...//Și o găsește ca 

atare/La ceas devreme ori târziu;/ Momentul meu de sărbătoare/E clipa când încep să 

scriu..”. 

 Și-nchei, de-adevăratelea, spunând: A fost un moment de sărbătoare să citesc, 

dar și să scriu despre creațiile lui Mihai Valentin Gheorghiu. Mă-nclin!  

 (Antoneta  Rădoi, redactor șef Convorbiri literar-artistice, 2019) 

 

 Fiind în acord cu percepția sa despre poezie se desprinde faptul că nu te poți 

pronunța mai bine decât despre lucruri pe care le cunoști și despre care deții informațiile 

necesare. Mihai Valentin Gheorghiu- credem că de la aceste considerente a început să 

scrie poezie   racordându-se la vreme și anotimpuri, la oameni și intuiție. Poezia să  fie 

beneficiară celor mai izbutite sentimente, mai cu seamă când vine vorba de părinți, de 

locurile natale... 

 Rezumat: Mihai Valentin Gheorghiu este un sentimental împlinit prin poezia ce o  

cultivă. Visător sensibil ancorat în lumea firească a cuvântului simplu, cu profunde 

rădăcini muzicale, a pus accent pe cultivarea rondelului în toată plenitudinea sa 

scriitoricească, precum a făcut-o Al. Macedonski la timpul său. Numai că acest 

contemporan al nostru trebuie descoperit la alt nivel poetic, pe măsura vremurilor în care 

scrie, și la care, cum este firesc, nu poate sta pe dinafară... rondelurile sale exprimând 

voința sa de iubitor și cunoscător a vieții, ca om și peisaj în toată frământarea sa. 

 (Ion Machidon, Lecturi retrăite, Editura Amurg sentimental, 2013) 

 

 Mihai Valentin Gheorghiu -  Un răsfățat al rondelului...: El nu scrie la modul 

general al cuvântului, creează hore de peisaje plăcute auditoriului prin pictura imaginilor 

vii, franjurate după pălăria soarelui, în care muzica se simte pe bătătura ei. 

 Spontaneitatea la el ține cât zilele dintr-un an, urmare a ceea ce vede și trăiește 

cu ochiul liber, la fața locului, în excursiile sale, privind o floare, în plin câmp, cu 

ferestrele și ușile deschise spre cerurile lui Dumnezeu... Poetul nu este timid, timiditatea 

lui este prețuirea ce-o poartă celor care  vibrează pe aceeași scară artistică... 

 Mihai Valentin Gheorghiu scrie astfel de poezie după standardele cerute de acest 

gen de poezie fără să se abată de la modelul Macedonski, părintele rondelului modern... 

    (Ion Machidon, Scriitori pe care i-am cunoscut, Editura Amurg sentimental, 2016) 

 

 Mihai Valentin Gheorghiu - Proiecții onirice și aventurile memoriei: Cred că 

domnul Mihai Valentin Gheorghiu va putea rămâne în literatura română, fie și numai 

pentru că a scris mai multe volume de rondeluri, dar, fiind încă tânăr, mai poate să scrie 

destule. Domnul MVG este un autor serios, iar exercițiul său poetic propune chiar forma 

de rondel… 

 Cu Cetatea viselor târzii, rondelul se interiorizează, capătă o notă intimistă, 

personalizată, iar biografia se înstăpânește peste spațiul unde domnea imaginația... 

 În universul poetic specific începutului de mileniu, care pendulează liber între 

haosul conștiinței și presimțirea apocalipsei, prezența unui poet care cultivă ideile clasice 

și formele fixe rămâne cu totul tonifiantă, o oază de solaritate și de încredere... 



 Astfel, autorul a reușit să depășească paradigma pozitivistă a formației sale 

profesoinale, pentru a se adapta și racorda la imperativele sufletești, sentimentale, 

sensibile ale poeziei. 

 (Aureliu Goci, Poeți români la frontiera mileniilor, Editura Niculescu, 2012) 

  

Peisaje tomnatice și tehnica reluărilor: Descoperindu-și vocația poetică târziu, 

domnul Mihai Valentin Gheorghiu a pus multă dedicație, profunzime și meșteșug în 

acțiunea sa literară de a relua formula clasică de ilustrare a speciilor fixe și de respectare 

a canonului... 

 Puține alte lucruri, însă, din formația sa profesională pătrund în formația sa 

intelectuală de slujitor însemnat al versului, în pasiunea sa târzie, dar extrem de fecundă 

și performantă. 

 Am spune că, dimpotrivă, talentul său rămâne flexibil în selecția temelor și 

subiectelor, putând să acopere o paletă vastă, o eflorescență colorată, de la poezia 

pentru copii, la creația gravă de meditație filozofică. 

 În ceea ce privește tematica și problematica textelor, specificul creației și tipologia 

universului poetic, dl. Mihai Valentin Gheorghiu este un simbolist întârziat care evocă 

toamna descompunerilor, parcurile răvășite, sentimentele crepusculare și opresiunea 

cerului din orașele tentaculare... 

 (Aureliu Goci, prefață la volumul Când toamna pașii mei foșnesc) 

 

Poetul este în stare să versifice în structură rondel preț de un volum, având ca 

protagoniste lirice frunzele în contextul toamnei... 

Rondelul, specie prin excelență clasică, devine la domnul Mihai Valentin Gheorghiu 

o poezie simbolistă, antrenînd toate simțurile, manieră a curentului teoretizat de 

Macedonski... 

Toți cei care citesc din opera scriitorului Mihai Valentin Gheorghiu observă că 

domnia sa iubește rondelul. De fapt, vorbește prin rondel, trăiește pentru această specie 

literară și este un permanent creator de metafore, care să respecte regulile clasice ale 

poeziei cu formă fixă. Este un sensibil spirit modern, dar cu multe rădăcini în 

tradițional... 

Domnul Mihai Valentin Gheorghiu portretizează, suferă, se entuziasmează prin 

rondel, în puține cuvinte, dar alese cu grijă, în așa fel încât să nu deranjeze, semnalează 

prin tot comportamentul, se impune prin gestul cuvântului scris. 

 (Cleopatra Luca, Trăind printre cărți, Editura Amurg sentimental, 2014) 

 

Dacă e să ne luăm după titlurile cu care Mihai Valentin Gheorghiu și-a botezat 

cărțile, îl putem cataloga, fără să greșim, chiar dacă trăiește în București, ca fiind poetul 

naturii în continuă mișcare.  

Pentru că el este pasionat de frumusețile acesteia și ori de câte ori are ocazia, le 

cântă în versuri, drept mulțumire de tot ce-i oferă, spre bucuria sufletului său...Deoarece 

poetul în cauză, pe care ne străduim a-l prezenta, de când îl cunoaștem, nu ne-a dovedit 

contrariul, și-a păstrat verticalitatea scrisului de rondel, reușind chiar să facă din scris o 



profesie, una spirituală, ce e drept, pentru că dumnealui de meserie, în viața de zi cu zi, 

este inginer electroenergetician.  

Asta demonstrează că și oamenii științelor exacte pot să trăiască, în afara cifrelor 

matematice, și că sunt la fel de receptivi la lumea frumosului care-i înconjoară ca și 

romanticii sau alte categorii de oameni pe care natura îi emoționează sau îi 

impresionează...    

 (Ion Machidon, prefață la volumul Cascade de nori) 

 

 Profil literar realizat de Antoneta Rădoi 

 Redactor-șef la Revista Convorbiri literar-artistice 

 

    

 


