
 

 

 
 

Nicolae ROTARU 
 

S-a născut la 28 martie 1950. Fiu al soţilor Constantin şi Constantina (născută 

Niţu) Rotaru, agricultori, în comuna Glîmbocata (azi sat al comunei Leordeni), judeţul 

Argeş. În 1974 se căsătorește cu profesoara Zoe Rotaru. Au un fiu, Radu-Constantin. 
 

 Volume publicate 

 
  Statui de humă, poezie (vol. „9 poeți”), Editura Cartea Românească, București, 

1984; Răstimpuri, proză scurtă (vol. „Gustul livezii”) Editura Facla, Timişoara, 1985;   

Semne de armă, povestiri, Editura Militară, Bucureşti, 1986 (red. Mariana Avanu); 
Lumina zilei, proză scurtă, Editura Facla, Timişoara, 1989 (red.  Marcel Tolcea); Front 

de inimi, povestiri, Editura Militară, Bucureşti, 1991 (red.  Firiţă Carp); Petale de sidef, 

poezii pentru copii, Editura Făt Frumos, 1991(prefaţă  Ludovic Roman); Destine 

arestate, povestiri, Editura Militară, Bucureşti, 1993 (prefaţă Eugen Simion); Moarte 
de probă, roman poliţist, Editura AMB, Bucureşti, 1993 (red. Aurel Maria Baros); 

9.Bârlogul teroriştilor, proză scurtă poliţistă, Editura M.I. Bucureşti, 1995 (red. 

Claudiu Istrate); Criminal de elită, roman poliţist, Editura AMB, Bucureşti, 1995 (red. 
Aurel Maria Baros); Proprietarii de iluzii, proză scurtă, Editura Porto Franco, Galaţi, 

1996 (red. C. Vremuleţ); Ultima dorinţă, roman poliţist, Editura Militară, 

Bucureşti,1996 (red. Firiţă Carp); Muzeul muzelor, poezie, Editura Sagittarius, 
Bucureşti, 1996 (prefaţă  Gheorghe Tomozei); Eternitate aproximativă, poezie, 

Editura Florile Dalbe, Bucureşti, 1996 (pref. I. Dodu Bălan);  Emoţii cărunte, poezie, 

Editura Fiat lux, Bucureşti, 1997 (red. Constantin Sorescu);Alibiul inutil, roman 

poliţist, Editura Militară, Bucureşti, 1997 (redactor Firiţă Carp); Uitarea de mine, 
poezie, Editura Helicon, Timişoara, 1998 (redactor Ioan I. Iancu); Noaptea de apoi, 

nuvelă poliţistă, Editura Paco, Bucureşti, 1999 (pref. Alexandru Piru); Îngerii de oţel, 

roman, Editura RAO, Bucureşti, 1999 (redactor Ovidiu Enculescu); Amintirile unui 
terorist (Dosarul Romida), memorialistică, Editura Timpolis, Timişoara, 1999;  

Deceniul Secsy , poezii, Editura Helicon, Timişoara, 1999 (redactor Ioan I. Iancu); 

Compendiu etic, eseistică, Editura M.I., Bucureşti, 1999 (redactor Claudiu Istrate); 

Aripi de hârtie, haiku-uri (în patru limbi), Editura Ar-Thema, Bucureşti, 2000  (red. 
proprie); Cufăr de soldat, povestiri, Editura M.I., Bucureşti, 2000 (prefaţă  George 

Şovu);Tandem liric, poezie, Editura Artprint, Bucureşti, 2000 (prefaţă Mircea Micu); 

*(red. proprie); Cartuşiera mov, publicistică, Editura Timpolis, Timişoara, 2000  
(pref. Doru Spătaru); În armura legii, povestiri, Editura M.I., Bucureşti, 2001 (prefaţă  

George Arion); Dincolo de Styx, proză scurtă, Editura RAO, Bucureşti, 2001 

(prezentare Victor Atanasiu); Paşii fără urmă, poezie, Editura Diagonal, Bacău, 2001; 
Cartuşiera roz, publicistică, Editura M.I., Bucureşti, 2002 (pref. Florentin Popescu);   

Dincolo de ieri, povestiri, Editura M.I., Bucureşti, 2002 (pref. D. R. Popescu); Picături 



 

 

de mir, aforisme, EdituraFd.Rev.Jandarmeriei, Bucureşti, 2002 (pref. Marius Tupan);  

Frate cu dracul, roman poliţist, Editura Phobos, Bucureşti, 2002 (redactor Ion Aramă); 
Comunicarea în organizaţii militare,  eseistică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002; Bis in 

idem, poezie, Editura Anastasia-Ina, Buzău, 2002 (prefaţă Nicolae Dragoş)*;  

Cartuşiera gri, publicistică, Editura RAO, Bucureşti, 2003 (redactor  Mioara Andrei); 

Calea de mijloc, povestiri, Editura M.I., Bucureşti, 2003 (pref. Corneliu Leu ); Viaţă 
expirată, poezie, Editura Timpolis, Timişoara, 2003 (redactor  Melania Cincea); Criză 

şi dialog, eseistică, Editura RAO, Bucureşti, 2003 (prefaţă Ilie Bădescu); Eroism de 

veghe, proză & poezie, Editura MAI, Bucureşti, 2004 (pref.  Ştefan Mitroi); Cartea 
picilor, poezii pt. copii, Editura Contrast, Bucureşti, 2004; Peniţa de bronz, poezii, 

Editura Apollon, Bucureşti, 2004; Cine, ce, cum, când, autointerviu I, Editura Fd.Rev. 

Jandarmeriei, 2004 (pref.C.Bălăceanu-Stolnici); Cartuşiera bej, publicistică, Editura 

Detectiv, Bucureşti, 2004 (prefaţă Fănuş Neagu); Răspântia, roman, Editura RAO, 
Bucureşti, 2004 (Cartea întâi a Trilogiei de lut); Renaşteri, roman, Editura RAO, 

Bucureşti, 2004 (Cartea a doua a Trilogiei de lut); Ruinele, roman, Editura RAO, 

Bucureşti, 2004  (Cartea a treia a  Trilogiei de lut); Linia de sosire, povestiri, Editura 
MAI, Bucureşti, 2005 (prefaţă  Paul Everac); Mirabile dictu (101 nemuritori), portrete 

literare, Editura Detectiv, Bucureşti, 2005; Carcera de oase, poezie, Editura RAO, 

2005 (Tom 1 Trilogia de foc; pref. Ion Rotaru); Istoria umbrei, poezie, Editura RAO, 
2005 (Tom 2 Trilogia de foc; pref. George Stanca); Fântâna de leac, poezie, Editura 

RAO, 2005 (Tom 3 Trilogia de foc; pref. Nicolae Dan Fruntelată); Psi-leadership, 

eseistică, Editura ANI, Bucureşti, 2005; Comunicarea în organizaţiile militare, 

eseistică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005 (EdituraII); Rău de înălţime, rondeluri, 
Editura MAI, Bucureşti, 2006 (pref. Radu Cârneci); Lider şi actant, eseistică, Editura 

ANI, Bucureşti, 2006 (pref. Traian Liteanu); Psi-management, eseistică , Editura ANI, 

Bucureşti, 2006 (pref. Constantin Stoica); Psi-sociologie, eseistică, Editura ANI, 
Bucureşti, 2006 (pref. Ioan Chiş); Bucurii simple, poezie, Editura RAO, Bucureşti, 

2006, (Val 1 Trilogia de apă); Dispensa de a fi, poezie, Editura RAO, Bucureşti, 

2006,(Val 2 Trilogia de apă); Poemele topleβ, poezie, Editura RAO, Bucureşti, 2006, 
(Val 3 Trilogia de apă); Cartuşiera uni, publicistică, Editura Detectiv, Bucureşti, 2006  

(pref. Horia Gârbea); Informaţie şi metode, eseuri/speţe, Editura ANI, Bucureşti, 2007  

(pref. Gheorghe Toma)**; Omul din coşmar, roman, Editura MAI, Bucureşti, 2007  

(pref. A. Titu Dumitrescu); Psi-comunicare, eseistică, Editura ANI, Bucureşti, 2007 
(pref. Cr. Fl. Popescu); Cartuşiera fov, publicistică, Editura Detectiv, Bucureşti, 2007  

(pref. Vasile Ursache); Criză şi comunicare, eseistică, Editura Detectiv, Bucureşti,  

(redactor Firiţă Carp)***; Terra teribilă, fapt divers, Editura Timpolis, Timişoara,2007 
(pref. D.T.Popa); Topul de hârtie, versuri, Editura RAO, Bucureşti, 2007 (Inspiraţia 

primă, Trilogia de aer); Amor cu năbădăi, versuri, Editura RAO, Bucureşti, 2007 

(Inspiraţia secundă,Trilogia de aer); Polifem ceacâr, versuri, Editura RAO, Bucureşti, 
2007(Inspiraţia terţă, Trilogia de aer); Army Sociology, eseistică, Editura ANI, 

Bucureşti, 2007 (pref. Cristian Troncotă); Al şaselea simţ, povestiri, Editura MIRA, 

Bucureşti, 2008 (pref. Anghel Andreescu); Art management, eseistică, Editura ANI, 

Bucureşti, 2008 (pref. Constantin Onişor); Cartuşiera siv, publicistică, Editura 
Detectiv, Bucureşti, 2008 (pref. Pavel Abraham); Duhul zborului, ode şi poeme, 

Editura RAO, Bucueşti, 2008 (Vol. 1 Trilogia de duh); Duhul amorului, idile şi haiku-

uri, Editura RAO, Bucureşti, 2008 (Vol. 2 Trilogia de duh); Duhul duelului, epigrame şi 
satire, Editura RAO, Bucureşti, 2008 (Vol. 3 Trilogia de duh); Psi-Securitate, eseistică, 

Editura ANI, Bucureşti, 2008 (prefaţă Gheorghe Teodoru Ştefan); Călimara cu tuş, 

momente, Editura ANI, Bucureşti, 2009; Cartuşiera red, publicistică, Editura Detectiv, 

Bucureşti, 2009 (postfaţă Petre Flueraşu); Zodii de pământ, povestiri, Editura 
Detectiv, Bucureşti, 2009 (redactor Firiţă Carp); Cine, ce, când, cum, autointerviu II, 

Editura ANI, Bucureşti, 2010 (redactor Mihaela Ştefan); Communication, eseistică, 

Editura ANI “MV”, Bucureşti, 2010; Dușman de clasă, publicistică, Editura Detectiv, 
București, 2011(redactor Firiţă Carp); Verbeleacerbe, eseistică, Editura Zigotto, 



 

 

Galați, 2011 (pref. C. Fl. Popescu) ***; Viu post mortem, roman, Editura Detectiv, 

București, 2012 (redactor F. Carp); Fosforescențe (Careu de valeți), versuri, Editura 
Detectiv, București, 2012 (red. Firiţă Carp); Plata Domnului (Valiza cu poeme),versuri, 

Editura Detectiv, 2012 (pref. George Țărnea); Încă octombrie, roman, Editura 

Detectiv, București, 2013 (rEditura Firiţă Carp); Casa păcatelor, proza scurtă, Editura 

ANI ”MV” , București, 2013 (pref. Niculae Iancu); Uzina de otravă, roman, Editura 
Tritonic, București, 2014 (red. Bogdan Hrib); Ofranda inimii, versuri, Editura ANI 

„MV”, București, 2014; Cine, ce, cui, unde, auto interviu III, Editura ANI” MV”, 

București, 2014; Hola, Catalunya!, carte de călătorie, Editura Detectiv, București, 
2014 (pref. Firiţă Carp); Kalimera, Elada!, carte de călătorie, Editura Detectiv, 

București, 2015 (pref. Ion Brad); Satul de sub sat, roman, Editura ANI ”MV”, 

București, 2015; Lira şi stiloul, versuri, Editura ANI ”MV”, București, 2015; Spasiba, 

Rossia! carte de călătorie, Editura Detectiv, 2015 (pref. N. Udroiu); Coaste de ocean, 
epică de călătorie, Editura RAO, București, 2015 (Tom. 1 Evadări din rai); Drumul 

robilor, epică de călătorie, Editura RAO, București, 2015 (Tom. 2 Evadări din rai); 

Semnul mirării, epică de călătorie, Editura RAO, București, 2015 (Tom. 3 Evadări din 
rai); Cizma şi opinca,epică de călătorie, Editura RAO, București, 2015 (Tom. 4 Evadări 

din rai); Din Beneluxger, epică de călătorie, Editura RAO, București 2015 (Tom. 5 

Evadări din rai); A doua tinereţe (A scrie scriere), tablete, Editura Detectiv Literar, 
2016 (postf. Şt. Dimitriu); Ornic de cobalt (Pulsul Patriei),versuri, Editura ANIMV, 

Bucureşti, 2016; Zece veri de vis (Din Luca citire), poezii pentru copii, Editura 

Detectiv Literar, 2016; Rezervor de har, momente, Editura ANI ”MV”, Bucureşti, 2016  

(postfaţă Val Uban); Cine, ce, cât, de ce, auto-interviu IV, Editura ANI ”MV”, 
Bucureşti, 2016; Poet fără Pegas, (La masa muzelor) versuri, (Vol 1 Poeme curative),  

Editura Detectiv Literar, Bucureşti, 2017; Tchau, Portugal! epică de călătorie, Editura 

Detectiv Literar, Bucureşti, 2017; Criză şi comunicare, **** Editura II, Editura 
Detectiv Literar, Bucureşti, 2017; Erev tov, Israel!(Pământul sfânt), Editura Detectiv 

Literar, Bucureşti, 2017; Pegas fără poet (Câini de bazalt), versuri (Vol 2 Poeme 

curative), Editura Contrast, Bucureşti, 2018 (pref. Dinu Săraru); Confesionalul 
(Cicucecâcucâu), auto-interviu vol. V, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2019; Efectul de 

seră, (Note şi tablete) , Editura Tritonic, Bucureşti, 2019; Rudele de sânge (Trilogia 

humei, cartea III), povestiri EDITURA UZP, Bucurşeti, 2019; Zbor de fluturi, proze, 

cartuşe bumbi, Editura UZP, Bucureşti, 2019; Bard Rătăcitor (Atelier de vise), versuri 
(Vol 3 Poeme curative), Editura Fast Editing, Bucureşti, 2019 (pref. Ion Horea); Un 

poet general (Foamea argilei), versuri (Vol 4 Poeme curative), Editura Fast Editing, 

2020; Iubire de bunic (Zmeie de hârtie), aforisme, Editura Zorio, Bucureşti, 2020;  
Ferma de spioni (Cartea muţilor), nuvelă, Editura Fast Editing, Bucureşti, 2020; 

Amalgam de haos (Ceea ce nu ştiţi), roman, Editura RAO, Bucureşti, 2020; Cură de 

clipiri (Leac de plictis), momente, Editura RAO, Bucureşti, 2020; Risipa de nopţi 
(Coronavirusul), versuri, Editura Fast Editing, Bucureşti, 2021; Dubito, ergo cogito 

(Jurnal de criză), tablete şi note, Editura Fast Editing, Bucureşti, 2021.  (126 cărți) 
 

Legendă: *Cărți scrise împreună cu Ilie Gorjan;  **Volum realizat împreună cu 
Teodoru Ștefan; ***Tom alcătuit împreună cu Pavel Abraham; ****Op semnat 

împreună cu Mihaela Ștefan 

 

      Studii și activități culturale 
 

      Absolvent al Liceul Vladimir Streinu, Găeşti, după care este selecţionat pentru 

concursul de admitere la o şcoală militară de ofiţeri din Sibiu. Absolvent al Şcoalii 
militare de ofiţeri (transmisiuni) din oraşul de pe Cibin cu gradul de locotenent. 

Avansat locotenent-major, îndeplinește mai multe funcţii pe linie de transmisiuni în 

unităţi militare bucureştene; În 1979 intră la Academia Militară, Facultatea Arme, 

secţia Transmisiuni. În 1981 absolvent de studii militare superioare, primeşte gradul 



 

 

de căpitan, iar în 1982 este ofiţer cu pregătirea cadrelor şi secretar al Consiliului 

Militar.  
      Absolvent al Academiei „Ştefan Gheorghiu”, Facultatea de Ziaristică; În 1983 

este atestat ziarist profesionist şi angajat redactor la hebdomadarul În slujba patriei al 

Ministerului de Interne; Scrie scenariul filmului Raidul, regia Traian Fericeanu, 

Studioul cinematografic al MI și scenariul filmului Scutul de inimi, regia Mircea 
Mândrilă, Studioul cinematografic al Internelor. Secretar general de redacţie la revista 

Gânduri ostăşeşti a Şcolii militare de ofiţeri a MFA. Redactor şef (fondator) al revistei 

Anotimpuri, a celei de ofiţeri de transmisiuni. Colaborator la publicaţiile Viaţa militară 
şi Apărarea patriei, ale Armatei. În 1987 devine redactor de rubrică la revista  Pentru 

Patrie, iar în 1993 devine redactor-şef.  

 

  În 1990 absolvă Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii 
din Bucureşti. Devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 1991 devine 

membru (fondator) al Uniunii Ziariştilor Profesionişti, fiind membru al stafului UZP cu 

responsabilitate privindu-i pe ziariştii militari. 
      În 2001 este admis la şcoala doctorală la Universitatea Bucureşti (Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Socială). Devine lector universitar la Academia de Poliţie. În 

2002 primeşte Premiul Editurii MI pentru colecţia de autor „Biblioteca Jandarmului”, 
din care va scoate zece cărţi (câte una pe an). Este decorat cu Ordinul Virtutea 

Militară în rang de Cavaler; În 2003 obține doctoratul în sociologia comunicării cu teza 

Comunicarea în organizaţiile militare în situaţii de criză, pe care o adaptează editorial 

şi o publică sub titlul Criză şi dialog;    
      În 1995, după a 45 aniversare a revistei Pentru Patrie, devine director al 

publicației. Face documentări, însoţind premierul român, în China, Vietnam şi 

Pakistan, precum şi alături de preşedintele ţării, în SUA, Serbia şi Muntenegru, care s-
au finalizat cu texte (cvasi-epice) publicate parțial în presă şi mai târziu. 

      În 1996 absolvă un master de ziaristică (specialitatea presă scrisă), la 

Universitatea din Bucureşti, iar în 1998 devine şef de serviciu (Comunicare, Educaţie, 
Cultură) în Comandamentul Naţional al Jandarmeriei; 

      În 1999 primeşte Premiul Editurii MI pentru eseistică (volumul Compendiu etic, 

pe care-l redactează împreună cu soţia sa, devenită între timp, ofiţer în Direcţia de 

Tradiţii, educaţie, cultură şi sport din MI); 
      În 2000 organizează şi gestionează o serie de manifestări cultural-educative 

pentru a marca 150 de ani de la naşterea Armei oamenilor de arme. Este principal 

artizan al Muzeului Jandarmeriei şi Galeriei Comandanţilor, Bibliotecii şi Clubului 
Armei, Ctitoriei ortodoxe şi colecţiei editoriale „Biblioteca Jandarmului”,   Corului 

Oameni de arme şi Fanfarei CNJ (pentru repertoriul cărora scrie texte);   

      În 2004 se pensionează din Arma Jandarmerie cu gradul de colonel (r), lector 
universitar, doctor inginer şi publică a 45-a carte. Nominalizat la Premiul „General c.a. 

Ioan Sichitiu” al Revistei Gândirea Militară Românească a Statului Major General al 

Armatei, iar în  2005 devine conferenţiar universitar, cadru didactic (angajat civil) la 

Academia Naţională de Informaţii a SRI şi, la retragerea din rândul cadrelor militare 
active, primeşte Ordinul Ziariştilor Clasa I Aur al UZP şi Diploma de Onoare a USR 

(Asociaţia Scriitorilor Bucureşti).   

      În 2006 devine bunic şi are publicate tot atâtea cărţi câţi ani de vârstă 
numără. Primeşte „Marele Premiu” al Salonului internaţional de literatura juridică, 

civică, poliţistă pe care-l onorează de la debutul acestuia, şi „Marele Premiu” pentru 

poezie al revistei călărăşene „Dor de Dor”. 

      În 2007 este cadru didactic asociat la Universitatea Hyperion şi tipăreşte a 70-
a carte. Prin  Ordinul al MECT,  i se acordă titlul didactic de profesor universitar de 

Informaţii, Leadership, Psihosociologie şi Comunicare. Devine „Cetăţean de Onoare” al 

comunei Leordeni  şi „Fiu la Argeşului”. Primeşte Premiul „G. Brăescu” al Societăţii 
Umoristice „Păcală” şi al revistei „Harababura”, precum şi Premii de Excelenţă: pentru 



 

 

publicistică (lucrarea Criză şi comunicare) şi pentru pamflet (volumele de Cartuşiere – 

mov, gri, roz, bej, uni şi fov) ale Editura Detectiv, ca şi „Marele Premiu” al Salonului 
internaţional de carte juridică, civică, poliţistă şi administrativă, organizat de MIRA. 

Apare în Dicţionarul Scriitorilor Români. 

      În 2008 numărul cărţilor ajunge la 75. Este nominalizat la Premiul „Mareşal 

Averescu” al Revistei GMR a St. M. G. al Armatei. Primeşte „Diploma de Excelenţă” a 
Salonului de carte juridică, civică, poliţistă şi administrativă a MIRA, Ediția XII. Apare 

în Enciclopedia Who’s who. Este visiter profesor la Asociaţia Naţională a Detectivilor 

din România. 
      În 2009 publică al zecelea tom din seria „Biblioteca Jandarmului”, intitulat, tot 

cu 13 litere cât numără numele său şi titlurile cărţilor publicate, Misiune finală. 

Primeşte Menţiune pentru proză umoristică la Festivalul „Anton Pann”, Rm. Vâlcea şi e 

nominalizat la Premiul „General Ioan Sichitiu” al Statului Major General al Armatei 
(Revista GMR). Călătoreşte la Paris. Primul drum pe cont propriu peste hotare, 

finalizat cu un  roman de călătorie, Visător pe Sena, dintr-o  pentalogie intitulată 

Evadări din Rai, tipărită în 2015, la RAO. 
      În 2010 schimbă prefixul 60, la 28 martie, în silenţiozitate şi qusi-anonimat.     

În 2011 devine „Cetăţean de Onoare” al judeţului Argeş, la secţiunea mass-media. 

Scoate, împreună cu o colegă de la „Hyperion” o carte de eseuri comunicaționale. 
Diploma de Excelenţă a Salonului de carte MAI şi Premiul UZP pentru carte de 

jurnalism (Communication). Supravieţuieşte unui accident de maşină grav, care 

devine subiectul romanului Viu, post-mortem, publicat anul viitor 

       În 2012 vizită în Italia (Roma, Tivoli, Florenţa, Napoli, Pompei) și scrie romanul-
experiment, eseistico-epic, ca o cercetare despre noul risorgimento cultural latin, al 

acestei călătorii (Cizma şi opinca) din ciclul Evadări din Rai.   Publică două volume de 

versuri: Fosforescenţe şi Plata domnului. Participă la simpozionul Romanul poliţist – 
încotro? organizat de Salonul de carte al MAI. Obţine Menţiune la ediţia a V-a a 

Festivalului de poezie şi epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”, pentru epigramă. 

      În 2013 traseu de documentare-cercetare ştiinţifică în patru ţări occidentale, 
finalizat cu manuscrisul Din Beneluxger, ultimul cvasi-roman de călătorie al 

pentalogiei Evadări din Rai. Primeşte Diploma de Participant la ediţia a VI a 

Festivalului de poezie şi epigramă „Romeo şi Julieta la Mizil”. I se atribuie  Emblema 

de merit „Rezervist de onoare” Clasa II,  a Jandarmeriei Române. Publică romanul 
ludico-autobiografic Încă octombrie (Premiul de Popularitate al Salonului de carte 

civică, juridică şi polițistă al MAI, Editura XVII) şi volumul de proză scurtă Casa 

păcatelor, scos la Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”. 
      În 2014 devine, sub egida Armei oamenilor de arme, general în retragere, 

după un stagiu de 20 de ani! 

      În 2016, anul zarului de fugă în care-şi continuă Jurnalul şi redactarea cărţilor 
care au atins numărul 110. Evadare la festivalul Axis Libri, Galați, unde lansează 

cartea de versuri pentru copii Zece veri de vis, dedicată nepotului Luca Horia, care a 

împlinit zece ani. Lansează două cărţi la Salonul jubiliar (XX) de la Interne unde 

primeşte Diploma de excelenţă pentru participarea la toate ediţiile. Îşi încheie travaliul 
de dascăl angajat. Este fervent şi prezent pe facebook, cu texte (poezii, pamflete, 

fotografii, dialoguri ludice) şi participă la diferite activităţi culturale în ţară şi peste 

hotare. Acceptă voluntar sarcina de redactor şef (executiv) al publicaţiei ADER la 
România. Primeşte Premiul pentru Literatură pe 2016 al Fundaţiei civilizaţiei rurale 

„Nişte Ţărani”, pentru cărţile Satul de sub sat şi Cartea păcatelor. A încheiat Jurnalul 

intim pe care l-a ţinut la zi tot anul. 

      În 2017 devine patron spiritual al Şcolii din satul natal Glîmbocata şi îşi pierde 
mama nonagenară...  

     În 2018, deși aflat în ralanti existenţial generat de starea de sănătate conduce 

un club de comunicare şi jurnalism la ICHB Colentina, e ales membru al stafului Filialei 
Bucureşti Literatură pentru Copii şi Tineret al USR, este fondator-vicepreşedinte şi 



 

 

purtător de cuvânt al Partidului Neamul Românesc, practică publicistica ad-hoc şi-şi 

vede de scrisul său „ţesând” la mai multe războaie. 
     În 2019, la 50 de ani de la bacalaureat (sărbătoriţi la Găeşti)  primește Premiul 

“Opera Omnia” al USR pe 2018, la Filiala BLCT din staful căreia face parte. 

      În 2020, anul septuagenariatului sau, zis al primei coase, coasă rostită şi prin 

prisma pandemiei de coronavirus mortal care a cuprins planeta, scoate volumul ad-
hoc de versuri Un poet general (Foamea argilei), a 120 carte a sa, şi placheta de 

aforisme Iubire de bunic (Zmeie de hârtie) dedicată nepotului aflat la vârsta cărţii de 

identitate şi micro-romanul Ferma de spioni (Cartea muţilor). Apar Amalgam de haos 
(Ceea ce nu ştiţi) şi Cura de clipiri (pastile, pilule, capsule), la RAO. Aşadar, 124 titluri 

publicate. 

      În 2021, se pare că are noroc. Publică mai multe cărți și ne spune: ”M-am şi 

vaccinat anti Covid”.  
 

Referințe critice 

 
 După impresionantul CV eu n-am să mai adaug nimic, ci am să dau cuvântul 

măcar câtorva cronicari de elită, care, de-a lungul timpului, și-au exprimat, din 

belșug, opinia despre opera profesorului Nicolae Rotaru, scriitor și publicist, ofițer de 
carieră. (Antoneta Rădoi, 2021) 

 

     Doar pasiunea, talentul, credinţa, puterea de muncă – alte calităţi certe ale 

scriitorului cu epoleţi Nicolae Rotaru (autor a peste 25 de cărţi şi a încă pe-atâtea 
manuscrise gata de tipar) – n-ar fi fost de ajuns fără tenacitate, fără luptă (şi har, 

Domnului...luptătorul Rotaru a avut şi mai are inamici destui!), fără încrederea în 

nobleţea izbânzii, încrâncenarea de a spera că demersurile sale narativ-jurnalistice, 
poetice, eseist-ludice sau psiho-socio-comunicaţionale au adresă şi, mai ales, 

destinatari. 

     Într-o împrejurare, ferventul jurnalist (cu state vechi şi vocaţie de condeier şi 
manager de presă probate) şi apreciatul creator (membru al Uniunii Scriitorilor) 

spunea că numai ceea ce n-a vrut n-a reuşit să nu facă. Un joc de cuvinte, un alt fel 

de a spune ˝nu există nu se poate când există vreau˝, care este deviza sa de ˝viaţă 

antumă˝, un constant ˝modus vivendi şi operandi˝ al colonelului de jandarmi şi 
soldatului instruit la şcoala muzelor cu plaivaz. 

         (George Arion, Prefață ”În armura legii”, Ianuarie 2001) 

   
 Încărcătura principală (cu efect neletal, ci profund educativ) a pamfletelor 

ferventului şi talentatului condeier o constiruie umorul, zeflemeaua, realismul, 

alerteţea. Curajul şi francheţea, dinamismul şi virulenţa, ironia şi originalitatea, aluzia 
şi poezia, enigma şi caricatura, portretul şi dialogul sunt tot atâtea calităţi ale scriiturii 

sale incisive, percutante, magnetice. 

 Autor a peste 35 de cărţi (roman, proză scurtă, poezie, eseu, aforistică, 

pamflet, memorialistică), Nicolae Rotaru (membru al breslei scriitorilor şi al celei a 
jurnaliştilor) rămâne un riguros de tip militar care se exprimă publicistic în cel mai 

nonşalant registru care frizează ierarhiile, cazonismul, uniforma. Exact această 

„libertate” îl face credibil şi atractiv, iar instituţia căreia îi aparţine şi care îi este, 
firesc, principală sursă de inspiraţie,   câştigă la rându-i, o notă bună în plus la 

capitolul imagine şi simpatie...Convins că steaua sa (nu tresa de pe epoleţii de colonel 

pe care-i poartă ca ofiţer responsabil de structura cultural-educativă a Jandarmeriei) 

este una de războinic, marţialul Nicolae Rotaru (născut într-o zi de marţi, la 28 martie 
1950) n-a încetat să-şi ducă, victorios, ofensiva literar-jurnalistică (cu atacuri, replieri, 

contralovituri, învăluiri, retrageri, manevre de flanc, marşuri, incursiuni) în care trei 

domenii i-au rămas statornice: ţăranii şi mediul rural argeşean din care provine, 
ostaşii şi viaţa de cazarmă pe care a trăit-o, cultura şi harul care îl ajută, după 



 

 

propriile mărturisiri, să supravieţuiască într-o lume   unde-şi schimbă în inamici 

majoritatea prietenilor şi admiratorilor (cu talent, migală şi constanţă), prin 
comportament incomod, atitudine încrâncenată şi limbă cu mâncărici... 

 (Florentin Popescu, Prefaţă la ”Cartușiera roz”, febr. 2002) 

  

      Ciclul de cărticele pe care-l propune, cu modestie şugubeaţă, în „Biblioteca 
Jandarmului”, mi se pare proiectul său cel mai ambiţios din punct de vedere beletristic 

şi civic: el vrea să revalorifice şi să dea o altă dimensiune morală unei categorii 

militare care a fost rău ciufulită şi aprig ciupelită între cele două războaie mondiale, de 
breasla gazetarilor şi a literaţilor, mai ales … Jandarmul era răul încălţat, prostul cu 

moletiere, parvenitul cu centură, cel care a tras în ţărani şi în muncitori, adică în fraţii 

săi, cel care era stăpânul muştelor, adică împăratul derizoriu al atâtor matrapazlâcuri 

oneroase şi crime oculte… Jandarmul, poliţaiul minor, slugă la toţi borfaşii politici ai 
zilei, un gudurici al tuturor potenţaţilor, nepotul domnului Ghiţă Pristanda, hoţul de 

steaguri naţionale!… Aproape nimeni nu s-a ostenit să se aplece şi asupra faptelor de 

rigoare morală ale Jandarmeriei Române, asta e sigur … Nicolae Rotaru încearcă să 
păşească pe un teritoriu minat şi compromis. El nu va face însă greşeala unor exaltaţi, 

care, tipărind jurnale ticluite, de două carboave, au produs o falsificare şi mai ridicolă 

a istoriei, printr-un exces de memorie idilică. 
 Nicolae Rotaru a apărut cu volume, scrise în genuri diferite, în mai toate 

editurile principale din ţară, a condus revista „Pentru Patrie”, ducând-o la tiraje 

astronomice, are o îndelungată experienţă gazetărească... Fiecare carte, se ştie, este 

un proiect cultural, de descâlcire a binelui de rău, un proiect de fericire, o învăţătură, 
un psalm, un imn adus puterii omului de a se înţelege pe sine, de a-i înţelege pe 

semenii săi, o întrebare ce sună precum celebrul verset biblic: „Cine ne va arăta nouă 

cele bune?” 
 (D. R. Popescu, Prefaţă la ”Dincolo de ieri”, Februarie 2002) 

  

      CINE, CE, CUM, CÂND, o lucrare unică în felul său. Un fals tratat de convieţuire, 
care duce cu gândul la tribulaţiile creatoare ale vestitei „Pseudo-kyneghetikos” a lui 

Al. Odobescu, un (auto?) interviu, un dialog-fluviu întins pe parcursul primilor cinci ani 

din noul mileniu, volumul duce cu gândul la cele patru întrebări fundamentale ale 

raportului dintre un emiţător şi un receptor comunicaţionl: CINE, CE, CUM, CÂND. 
Acestora şi altora precum unde, cui, de ce etc. îşi supune reporterul sâcâitor Nicolae 

Rotaru partenerul de dialog, nimeni altul decât scriitorul militar cu acelaşi nume. 

 Aşadar, doua identităţi pentru acelaşi personaj, o dedublare umană pentru a 
putea re-alcătui o altă personalitate, un îndelung exerciţiu de sinceritate socială şi 

„incomodare” profesională, o creaţie jurnalist-literară menită să contureze un creator 

în lumea şi în timpul prezent, o întreprindere de tip mozaic care seamănă cu 
încercarea reuşită de a recompune o amforă antică din cioburile aduse la iveală de 

arheologi, într-un sit istoric (...). CINE, CE, CÂND, CUM reprezintă o adevărată frescă 

socio-umană şi cultural-critică a unui important tronson de timp de la intersecţia 

dintre două milenii şi de la interferenţa dintre două regimuri diametral opuse, unde 
originalul autor a trăit şi a radiografiat literar-jirnalistic. 

 Cred că ne aflăm în faţa unei unui experiment publicistic interesant şi atractiv, a 

unei scriituri nervoase, umoristice, curajoase şi provocatoare, care dezvăluie 
yang/yin-ul unui om cu har, pasiune şi vrednicie întru verb, a unui priceput purtător al 

celor două măşti ale existenţei râsu/plânsul, a unui meşteşugar al dedublării, 

disimulării şi, de ce nu, ca specialist (inclusiv cadru universitar) în domeniul 

comunicării educaţionale, al persuadării... (Prefaţă de acad. Constantin Bălăceanu-
Stolnici la ”Cine ce când cum”, Iulie 2004) 

 

     Nu ştiu prea bine cât ne-a apărat dl. Nicolae Rotaru în calitatea lui de Jandarm 
cu înaltă calificare. Ştiu în schimb cât ne atacă domnia-sa, ca Scriitor, trăgând din 



 

 

toate unghiurile, în rafale, cu fel de fel de calibre, dus de un înşelător duh cantitativ, 

de ambiţii de catalog cât mai bogat, sub straja unor numere fatidice, care-l apropie 
ciudat de Kabală sau de astrologie. 

 Vrând să-l depistezi pe adevăratul domn Rotaru, îl afli greu. Îţi trebuie o muncă 

de o jumătate de viaţă sau un serviciu special. Semne particulare are: e hâtru, se 

zbenguie, coace mereu câte ceva iscusit... Ca prozator de mediu, domnul Rotaru 
adună detalii peste detalii, pune culoare lângă culoare, răsfaţă şi hârjoneşte limba, 

explică proceduri esopice şi descântece; e adevărat în tot ce descrie, cu o răbdare de 

eremit sau de şomer... Are o voie bună în a o ţine la foc mărunt, în a evita vâlvătăile, 
mai ales când simte cotul cenzurii... 

 Unde domnul Nicolae Rotaru mi s-a părut foarte artist e în microromanul Frate 

cu Dracu. Aici el a edificat un caz, dar l-a ridicat dibaci la rang de stihie. A descris 

aşadar o întâmplare de patologia societăţii, căci pare mai mult sau mai puţin 
incurabilă...Lectura devine aţâţătoare. Meandrele, sinusurile, salturile imaginaţiei 

devin volute artistice. Iar domnul Nicolae Rotaru devine, cu cât pare că se ia mai puţin 

în serios şi se răsfaţă în delicioase paranteze, un scriitor veritabil şi foarte interesant. 
 (Paul Everac, Prefaţă la ”Linia de sosire”, Martie 2005) 

     

  Puţini sunt creatorii de literatură care să atace mai toate genurile şi să 
izbândească remarcabil în fiecare. Nicolae Rotaru – scriitor complex, dar şi harnic – se 

implică în toate acestea de o nonşalanţă cuceritoare, demonstrând că şi în arta 

scrisului curajul e o condiţie sine qua non... Talent autentic şi viguros (ale cărui 

producte lirice sunt pline de savoare, dând cititorului o stare de bine, încărcându-l cu 
o energie pozitivă ), Nicolae Rotaru se dovedeşte o personalitate complexă. Cărţile 

sale cuprind o esenţialitate ce ţine de originea-i rurală, de psihologia şi zbaterile 

acestei clase sociale, dar, totodată, creaţiei sale îi este predilect şi mediul cazon, lipsit 
de poezie, însă având o epică aparte, de un dramatism intrinsec. Dincolo de aceste 

linii dominante ale preocupărilor sale, Nicolae Rotaru abordează şi alte registre 

(aparent incompatibile cu literatura beletristică) cum ar fi cercetarea ştiinţifică în 
domeniul psihologiei comunicării şi al managementului organizaţional, omul fiind 

doctor în sociologie şi cadru didactic în instituţii de profil. Aşadar, la antipodul poeziei 

sub multiplele-i aspecte: elegiac-idilice, social-imnice, satirico-ludice. 

  (Radu Cârneci, Prefaţă la ”Rău de înălţime”, Ianuarie 2006).                              
    

     I-am primit vizitele, mai ales la renăscuta „Dimineaţa”, ne-am încrucişat 

spadele ideilor. Încet, încet, în viziunea mea, Nicolae Rotaru a devenit un Tăutu sau 
un Fulga, un nou ostaş destoinic şi al profesiei, şi al pasiunii.  

  Aş îndrăzni să-l sfătuiesc să ia (şi să ţină bine) de coarne taurul neîmblânzit şi 

neacceptat încă în literatură, numit (genul) Polisier. Îl prinde, parcă, mai bine acest tip 
de cow boy destul de rar în preria limbii române. 

  (Al. Piru, Prefață la Noaptea de apoi, 1990) 

 

 ...povestirile sale poliţieneşti (le spun aşa, pentru a le deosebi de acelea, pur 
fictive, poliţiste) se referă la lumea românească de azi şi la multele ei istorii 

infracţionale, de la omor la adulter. Citindu-le observi că lumea crimei şi a 

escrocheriei este şi o lume a caracterelor şi pasiunilor.  Şi aici există un fel de a fi al 
individului, un comportament specific, există şi o inteligenţă, nu numai şiretenie şi 

putere de disimulare. În povestirea poliţistă există un secret care trebuie dezlegat şi 

care face acest lucru este de regulă detectivul, omul care ştie să vadă semne pe care 

alţii nu le văd şi, mai ales, ştie să stabilească realele cauzalităţi şi conexiuni dintre 
fapte... Inteligenţa şi talentul prozatorului poliţist este să dezlege secretul camerei 

închise pe dinăuntru şi al individului asasinat acolo... Detectivul Nicolae Rotaru (Călin 

Ioniţă) este un modest comisar de poliţie de cartier, fără calităţi excepţionale, „om de 
teren”, hârşit de viaţă, priceput şi corect. Telefonul lui sună mereu şi fel de fel de 



 

 

mizerii îi sunt aduse la cunoştinţă. Un şofer sau betonist, nu mai ştiu bine, îşi omoară 

tatăl şi reclamă dispariţie lui, un electronist vrea să aibă o aventură sentimentală şi, 
fără să-şi dea seama, intră  într-o poveste fioroasă (crimă, ascunderea cadavrului 

sub patul unde ar trebui să se săvârşească păcatul, telefon anonim la poliţie, 

încurcături, suspiciuni etc.), apoi scapă. Un tânăr pleacă la armată şi, din dragoste şi 

gelozie, dezertează şi, până la urmă, destinul lui se curmă în mod absurd... istorii 
tenebroase pe care le auzim zilnic sau pe care le citim prin gazetele noastre 

postrevoluţionare. Prozatorul le pune într-un scenariu şi încearcă să le dea o 

justificare epică şi cât de cât psihologică...  
 (Eugen Simion, Prefață la Destine arestate, 1993)  

           

      Nicolae Rotaru este un scriitor înnăscut, nu făcut din circumstanţe profitabile. 

Ca puţini alţi din generaţia sa, el a ştiut că talentul se cere cultivat, hrănit cu roadele 
ştiinţei şi ale culturii. De aceea, absolvind şcoală după şcoală, de la liceu la cele 

militare de învăţământ superior, la Universitatea din Bucureşti, ia plăcut să rămână 

un veşnic învăţăcel, ceea ce se remarcă în tot ce întreprinde. 
 Prozator captivant, înzestrat cu un remarcabil simţ al limbii şi spirit de 

observaţie, stăpân pe ştiinţa construcţiilor epice, publicist inteligent şi curajos, Nicolae 

Rotaru, admirabil arhitect de presă, este şi un poet autentic. Poezia lui e mai mut 
decât o comunicare de gânduri şi simţiri. E o mărturie – şi a te mărturisi e altceva 

decât a transmite o informaţie. E o formă de sfântă sinceritate insolită, modernă, în 

ritmurile inedite ale unei sprintene dinamici sufleteşti, perfect sincronizată cu a omului 

contemporan. Poeziile lui Nicolae Rotaru sunt ceea ce Umberto Eco a numit „opera 
deschisă”, sunt asemeni artei autentice şi artistului născut, uns cu harul divin.  

 (Ion Dodu Bălan, Prefaţă la Eternitate aproximativă, 1996) 

 
          Arhitect de reviste, între care şi cunoscuta „Pentru Patrie”(serie nouă) sau de 

ghiduri pentru educaţie morală (precum extrem de valorosul volum de tablete 

gnomice Compendiu etic, premiat, recent, în cadrul „Salonului de carte civică, juridică 
şi poliţistă”) scriitorul cu epoleţi şi cu suflet de artist declanşează o nouă ofensivă 

editorială, cu public-ţintă şi scop (declarat) paideutic. Este vorba despre colecţia 

„Biblioteca Jandarmului”, pe care iniţiatorul o vede ca pe o suită de cărţulii  (livre de 

poche), destinate lecturii grăbite, specifică oamenilor ritmului, alertei, stărilor de 
criză, inclusiv ai crizei de timp... 

 S-a mai spus, iar eu o întăresc: Nicolae Rotaru este un talent vivace, un 

impetuos al metaforei şi al şarjei, un luptător solitar, onest şi încrezător, un neiertător 
al prostiei şi, mai ales, al neam-prostiei. Dincolo de calităţile sale... marţiene, omul 

este un sensibil vulnerabil, un romantic nostalgic şi incurabil, ale cărui bunătate şi 

largheţe sufletească sunt evidente. 
Ideea, îmbrăţişată de Editura Ministerului de Interne, de a lansa o colecţie cu şi 

despre jandarmii de ieri şi de azi, nu poate fi decât de admirat. Aflându-ne la prima 

„rafală” a seriei, doresc ca aceasta să-şi vădească perenitatea şi eficienţa.  

 (George Şovu; Prefață la Cufăr de soldat, Ian. 2000) 
 

      Mi se pare că prima calitate a lui Nicolae Rotaru (deopotrivă poet, prozator, 

eseist, romancier, jurnalist şi rebusist) este vrednicia asumată. Este drept că fiind 
militar de carieră, azi colonel cu state vechi în Jandarmerie, rigoarea orelor exacte 

obligatorii şi perseverenţa s-au impus şi în preocupările lui spirituale. 

 Prolific şi original, curajos şi ludic, talentat şi onest... Fixul de a-şi alege titluri 

din 13 litere (câte numără şi numele său) este o găselniţă care sfidează prejudecăţile 
şi superstiţiile. Acumulările din perioada (13 ani!) cât a lucrat în presa Ministerului de 

Interne, ca şi experienţa de jandarm (alţi 13 ani!) îi sunt surse de inspiraţie 

constante, pe care le valorifică fie în presă, fie în volume cum este acest al patrulea 
născut al colecţiei „Biblioteca jandarmului”, iniţiată de ferventul condeier... Cele două 



 

 

părţi ale culegerii (Cu arma la piept şi Corpul de gardă), reunesc 13 povestiri cu eroi 

jandarmi (simpli şi naturali într-un angrenaj social când inedit sau enigmatic, când 
dramatic ori doar spectaculos, dar de fiecare dată credibil, veridic, reconfortant şi…aş 

îndrăzni să spun: chiar magnetic pentru cititor) şi, respectiv, tablete scriitoriceşti, 

însemnări cu observaţii   din prezentul aprofundărilor democratice în care evoluează 

Arma „oamenilor de arme” – jeans d’armes. În manieră umoristic-aluzivă, scrisul lor 
este bine ţintit şi cu efect benefic garantat deja prin publicarea în „Revista 

Jandarmeriei”. 

 (Corneliu Leu, Prefață la Calea de mijloc, 2003) 
               

      Este aproape incredibil cum reuşeşte să-şi drămuiască timpul şi să prefacă 

neodihna în cuvinte acest om...Este un autor serios, talentat, curajos şi penetrant. Au 

spus-o (au scris-o!) şi alţi numeroşi confraţi care i-au citit opera (ce se-apropie de 50 
de volume). Acest volum (al patrulea dintr-o serie de „rafale publicistice”) intitulat (tot 

cu 13 litere, cât numără numele său sau titlurile celorlalte cărţi!) îmi dovedeşte – mie 

cel puţin – că te poţi aşeza liniştit în fotoliul numărul 13 al unui avion pornind în al 13-
lea zbor al său. Riguros cum îi stă bine unui ofiţer de carieră, colonelul inginer de 

jandarmi Nicolae Rotaru se dovedeşte un fin şi tranşant investigator şi radiograf 

social. „Cartuşele” sale, totdeauna pline cu pulbere neumblată, îşi vădesc efectul, 
rănind în continuare inamicii democraţiei şi grandomanii tranziţiei, lezând orgoliile şi 

atitudinile unor personaje din diferite vârfuri ierarhice, adică îşi ating ţinta cu efectul 

dorit. Stilul curat, abordarea ludică, soluţiile (gazetăreşti, literare şi administrative) 

propuse, suspansul şi umorul, acurateţea şi originalitatea expresiei, fac din 
comunicatorul profesionist Nicolae Rotaru (doctor în sociologia relaţiilor publice şi 

mass-media) un autor demn de respectul cititorilor şi profesioniştilor cuvântului. 

  (Fănuş Neagu, Prefață la Cartuşiera bej, 2004) 
 

      Autor prolific şi fervent, şi de această dată ne propune povestiri simple (nu 

simple povestiri!) cu subiecte din domeniul ce-i este familiar şi pe care-l denumeşte 
cu un cuvânt improvizat: jandarmeutica... Inconfundabilul stil ludic, jemanfişismul cu 

care abordează şi problemele dramatice şi faptul divers, acurateţea descrierilor, 

meşteşugul transformării actorilor naraţiunii în personaje autentice sunt puncte de 

rezistenţă ale construcţiilor epice propuse de Nicolae Rotaru în primul rând pentru 
cititorii din mediul ierarhic cazon, dar şi pentru iubitorii de lectură din celelalte paliere 

sociale... 

...profesionistul în comunicare (recent doctor în sociologie!) şi militarul de carieră şi-a 
ridicat la rang de virtute şi pasiunea scrisului. A practicat şi practică jurnalismul 

incomod, cochetează cu rebusul şi munca didactică, iar pentru proză, eseistică, 

pamflet, epigramă, aforistică şi, mai ales, poezie se simte înregimentat, apt combatant 
şi „bolnav incurabil”. Mircea Sântimbreanu zicea despre el că este destabilizator al 

pieţei de carte, George Ţărnea îl vedea  exact unde se află, adică în teapa vulcanicilor, 

iar Nichita credea că are şanse să pună mâna pe bastonul de mareşal al limbii române. 

Sunt de acord cu George Arion care-i descoperă două calităţi certe – umorul şi curajul 
– ca şi cu Ştefan Cazimir care-l vede descendent – ca autor şi ca personaj – din 

Caragiale. 

 Adaug fără  a mă teme  că greşesc că Nicolae Rotaru e înainte de orice un om 
dispus la sacrificii şi capabil de încăpătoare prietenii. Departe de efervescenţa şi 

găşcănismul literar, retras din boema spiritualităţii bucureştene, el îşi ciopleşte cu 

osârdie paginile ce se alcătuiesc în opuri ce-i dau dreptul să se bucure de aprecierile 

unor Mircea Micu (colonel al literelor române), A.T.Dumitrescu (un Lorca al 
Jandarmeriei) sau Nicolae Dragoş (general al literaturii). Fapt e că nestatornicul autor 

este un depozitar de surprize şi un făurar de proiecte cultural-educative sau 

publicistice ce pot şoca... „Eroism de veghe” este o carte cu acumulări de talent şi cu 
sex apeal narativ, o culegere sprinţară şi cochetă, o utilă carte de buzunar destinată 



 

 

puţinelor recreaţii ale ostăşiei, dar şi consumatorilor de nostalgii în amestec cu 

tranziţiile şi caznele unei democraţii ce încă se frământă... 
 (Ştefan Mitroi, Prefaţă la Eroism de veghe, febr. 2009) 

 

    Cunoscut de mine nu cu prea mulţi ani în urmă „doar” ca poet, Nicolae Rotaru 

nu s-a mulţumit cu un debut asigurat de obţinerea unui premiu la „Cartea 
Românească”, și, brusc, a devenit un jurnalist torenţial, un ingenios autor de proză 

scurtă, un eseist şi, mai nou, un romancier de clasă. Socotind probabil că muzelor le 

stă mai bine la muzeu şi-a conservat avântul dintâi, sub cheie, lăsând stihul de liubov 
să se albească între marmuri şi ipsosuri. Aşa e înainte şi după revoluţii. Iată-l acum 

deschizând lacra-muzeu şi ivindu-şi productele lirice. Când începi cu poezia orice 

bucurii ţi-ar aduce „trădările” (proză, jurnalistică) te întorci, îngenuncheat, la ea. La 

Ea. 
  (Gheorghe Tomozei; Prefață la Muzeul Muzelor,1996) 

 

 Extras din operă 
     

AUTORUL INCREDIBIL                - 

 
Pentru-aş proba prin evuri haru’ 

Ştiind că scrisul nu-i o glumă, 

El, Nicolae cel Rotaru 

Începe cu Statui de humă. 
 

Se scurge timp, trec anotimpuri, 

Scribul-ostaş, tot în alarmă, 
Recidivează cu Răstimpuri, 

Lumina zilei, Semne de-armă... 

 
Acestor cărţi de start, drept bref,    

Un Front de inimi se-nsumează 

Apoi Petale de sidef 

Şi-n ritm alert lor le urmează: 
 

Cartea Destine arestate, 

Moarte de probă şi, cu spor, 
Un op cu titlu mai aparte: 

Bârlogul teroriştilor. 

 
Nu-i timp deloc să tragi concluzii 

Chiar de-ai o Ultima dorinţă, 

Proprietarii de iluzii, 

Te-aşteaptă-n raft – o biruinţă, 
 

Însă un Criminal de elită, 

Muzeul muzelor, din stivă, 
Scoate, şi-o alta nimerită: 

Eternitate aproximativă. 

 

Dar condeierul, om cu stil, 
Are-n şerpar muniţii multe, 

Ca Alibiul inutil, 

Ori chiar şi Emoţii cărunte. 
 

Autoprezentare poetică 

 
Se-adună-n raft volume noi 

Cum e şi Uitarea de mine, 

Şi cum e Noaptea de apoi, 

 
Dar nu e tot, potopul vine 

Îndeplinind frumosu-i ţel: 

Cu Amintiri de terorist  
Ş-apoi cu Îngerii de oţel. 

Tot creşte, iată,-al lui play list: 

 
Deceniul secsy, e o carte, 

Alta e Aripi de hârtie, 

Iar Cufăr de soldat, desparte  

Un Tandem liric (poezie) 
   

De o Cartuşiera mov, 

Cum şi de În armura legii,  
Căci tot lucrând fără istov, 

Scribul şi-a depăşit colegii. 

 
Treisprezecian (un fix) 

Cum e păstorul şi-a lui turmă 

Dă, iată, Dincolo de Styx 

Şi-n urmă, Paşii fără urmă. 
 

Cu Dincolo de ieri, alt şir, 

S-apoi Cartuşiera roz 
Şi opul Picături de mir, 

De acest scrib pare-un matroz, 

 

Ce parc-ar vrea să treacă lacul 
În Bis in idem cu noroc, 

Făcându-se Frate cu dracu’ 

Ş-alege Calea de mijloc. 
 



 

 

Şi nu se lasă orice-ar fi, 

În lupta lui adevărată 

Având Cartuşiera gri 
Chiar şi cu Viaţa expirată. 

 

Navigator prin mii de leghe 
Spre ciuda inamicilor, 

Mai scoate Eroism de veghe 

Şi-n fine, Cartea picilor. 

 
Acest matroz cu gând abscons 

(Se ştie Cine ce cum când) 

Scoţându-şi Peniţa de bronz 
Şi-a scris un alt volum la rând, 

 

Altă Cartuşiera... bej, 
Ş-apoi din anii de-nceput, 

Să publice găsi prilej  

De-o trilogie: cea de „lut”: 

 
Răspântia, urmând Renaşteri, 

Ruinele şi, dă de ştire 

Că e-n travaliu pentru naşteri   
Cartea Linia de sosire, 

  

Mirabile dictu apoi, 
Se-adună opuri firoscoase,  

O trilogie cu cărţi noi: 

Una e Carcera de oase, 

 
Alta-i Fântâna (cea) de leac, 

Istoria umbrei, şi iată, 

Un altui op vine de hac - 
Căci Rău de înălţime gată! 

 

O trilogie iar se umple  

Cu numeroase poezii: 
Întâi avem Bucurii simple 

Ş-apoi Dispensa de a fi, 

   
Poemele topleβ, cu har 

Încheie ciclul… do, re, mi.   

Sosec şi Omul din coşmar 
Şi o Cartuşiera uni,  

 

Un scrib lucrând fără istov, 

Cu forţă încredibilă   
Scoate Cartuşiera fov 

Şi, brusc, Terra teribilă. 

 
 

 

O trilogie iar ne-mbie: 

Dintr-un Amor cu năbădăi 

Şi-n fine Topul de hârtie, 
Cu Polifem ceacâr apoi. 

 

Să ne mirăm este motiv 
C-apere ş-Al şaselea simţ, 

Ca şi Cartuşiera siv, 

Iar roata-şi schimbă iar un zimţ. 

 
O trilogie, prin văzduh 

Se-alătură decorului 

Este tripleta cea de “duh” 
Al Zborului, Amorului 

 

Şi, trei,  Duhul duelului, 
Scribul cel ludic, jucăuş, 

Ochind prin vârful ţelului 

Şi Călimara (cea) cu tuş. 

 
Să lupte are legământ, 

Plină-i Cartuşiera red,  

Iar cartea Zodii de pământ 
Aşteaptă-aşa zicând la zid! 

 

Alt op pleacă pe-acelaşi drum, 
Eroul luptei nu se lasă, 

E iarăşi Cine, ce, când, cum, 

Urmat de un Dușman de clasă, 

 
Un Viu post-mortem, op cu vieţi, 

Şi cu profundele-i valenţe 

De bravul Careu de valeți 
(Cel botezat Fosforescențe) 

 

Este urmat, ca într-o vrie  

De o Ofranda inimii 
Şi-apoi de Încă octombrie 

Ca în solfegiul sol, fa, mi! 

 
Dar să cântăm şi la octavă, 

Ca şi-n Casa păcatelor, 

Sau ca-n Uzina de otravă 
Şi Plata Domnului, a lor  

 

(Zisă Valiza cu poeme), 

Ca şi tic-tac-ul de secunde, 
Se mai adaugă la vreme 

Lucrărea Cine, ce, cui, unde. 

 
 

 



 

 

 

Nu face pe, e chiar eroul, 

Pe manuscrise aplecat, 
El scoate Lira şi stiloul 

Şi-nvie Satul de sub sat. 

 
Roman, poveste, vers, un vad, 

Cărţi umplu iarăşi hunia, 

Cum ciclul “escapade în iad” 

Cu Hola, Catalunya!, 
 

Spasiba, Rossia!,  ce vine 

Şi nu se-opreşte canonada, 
Tchau, Portugal!, e foarte bine  

Şi, hop, Kalimera, Elada. 

 
În fine, Erev tov, Israel! 

Apoi vin “evadări din rai”, 

Cinci cărţi de drum, acelaşi ţel, 

Citind, rămâi fără de grai! 
 

Iată-le, domane, domnilor: 

Întâia-i Coaste de ocean, 
Altele, Drumul robilor, 

Semnul mirării, şi-n ochean 

 
Se vede, deşi e cam ger, 

A patra, Cizma şi opinca, 

În fine, Din Beneluxger 

Şi se cam gată plimbărica! 
 

Urmează-A doua tinereţe  

(Zisă şi-A scrie, scriere), 
Ornic de cobalt dă bineţe, 

Cum chiar şi Din Luca citire  

  

(Adică Zece veri de vis),  
Vin şi se-aşează-n galantar. 

Răspuns la cererea de bis 

E plinul Rezervor de har, 
 

Căci autorul e un as 

Cu-al lui Cine, ce, cât, de ce 
Chit că-i Poet fără Pegas, 

(La masa muzelor) tot e. 

 

Nu este el destul de-nalt, 
Nici ca un brav anahoret, 

Că într-un op Câini de bazalt 

Zis şi (Pegas fără Poet), 
 

 

 

El este, să vă văd acu, 

Alt el în Confesionalul 
(Aka CiCuCâCeCâCuU) 

Şi nu i s-a oprit furnalul. 

 
Căci scrie încă, vrea şi speră 

Ca măcar Rudele de sânge,  

De nu chiar Efectul de seră 

Destul de sus să poat-ajunge. 
 

Deşi-a depăşit sutaru’ 

Cu ale lui volume scrise, 
El meşteru-n condei Rotaru 

E în Atelier de vise, 

 
(Op zis şi Bard Rătăcitor) 

Şi nu cunoaşte vreun repaus 

C-a scos iar cald de la cuptor 

Un proaspăt Amalgam de haos, 
 

(Roman zis Ceea ce nu ştiţi). 

Cu un anume tâlc, dichis, 
Invită, iarăşi, să-l citiţi  

Cu cartea Leac pentru plictis 

 
(Care-i o Cură de clipiri), 

Cum îi mai spune însuşi el 

Acest dresor de năluciri 

Cu armă, dor de scris şi ţel. 
 

Mai trece-n grabă printre buturi 

Ca mingile ajunse-n porţi 
Cartea de proze Zbor de fluturi 

Ce are trei distincte părţi. 

 

Un fel de carte feerie 
Pentru nepotul lui unic, 

(Zisă şi Zmeie de hârtie), 

Este Iubire de bunic. 
 

Si-n fine ca într-un regal 

Cadou la 70 de ani, 
A scos Un poet general, 

(Foamea argilei), pentru fani. 

 

În an marcat de pandemie 
Ca un nebun printre pioni, 

Vorbind de o Academie 

În opul Ferma de spioni, 
 

 



 

 

Zisă şi Cartea muţilor, 

Dar tot nu s-a oprit din drum, 

Dând spre folosul mulţilor 
Tomul Dubito, erogo sum, 

 

(Jurnal de criză şi, în plus,  
Diezi şi bemoli re-numit, 

Prin care luptă cum s-a spus 

Cu virusul mortal Covid. 

 
Urmat pe-al cărţii eşichier, 

Ca pe oceane-n mii de leghe, 

De cartea Ochii lui Homer 
Ce-i zice şi Lumini de veghe 

 

Ca scriitor cu har multiplu 
A scos şi-o carte cu alţi nuri 

Livada cu arome-i titlu’, 

Subzisă Note la lecturi. 

 
Vin alţi ostaşi, aveţi răbdare, 

(Nici nu le-am invocat pe toate, 

Sunt tomuri zeci, de cercetare!) 
Un raft de opuri mai aparte! 

 

Nu le mai strig la catalog, 
Căci de la Lider şi actant, 

Şi-un tom Criză şi dialog, 

Pare discipolul lui Kant. 

 
Şi încă la  enumerare, 

Ca-ntr-o selecţie de ode,  

E Criză şi comunicare 
Şi Informaţie şi metode, 

 

Plus scrisele sub semnul Psi: 

Ca Leadeship, Management, 
Tom Army Sociology, 

Communication, elocvent, 

 
Apoi şi-o Psi-securitate... 

Cercetătorul cam eretic, 

Şi nişte Verbe acerbe scoate 
Şi-n fine, un Compendiu etic.  

 

Sutaş de opuri cu pamflete, 

Romane, versuri, proze scurte, 
Memorii, rebusuri, tablte, 

Iar ca profesor făcând curte 

 
 

 

Ştiinţei şi pedagogiei, 

Didacticii şi cercetării, 

A-ncredinţat ades hârtiei 
Tomuri de sprijin învăţării: 

 

De etică, securitate, 
De dialog, pedagogie,    

De presă, creativitate, 

De psihosociologie, 

 
Conducere şi marketing, 

Mass media şi leadeship, 

Deontică şi new coaching, 
Reclamă, toate-n fel şi chip. 

 

Un om cu carte şi cu cărţi, 
Scribul ostaş, presar şi dascăl,  

Cu  treişpe ani puşi în trei părţi, 

Fu angajat – norocul pască-l! 

 
Acum ca rezervist retras, 

Ca jurnalist de complezenţă, 

Ca fost profesor ce-a rămas, 
Doar scriitor mai e-o prezenţă. 

 

Pensionar activ, desigur, 
Bun familist, tată, bunic,  

Un tânăr moş cum spune singur,  

E-un personaj rar, chiar unic. 

 
Filatelist şi numismat, 

Adunător de mărunţişuri, 

Un cititor învederat, 
Căutător sub învelişuri 

 

De adevăruri şi iubire, 

De bine, linişte, frumos, 
Credinţă, roadă, fericire, 

Spranţă, fală, sârg, folos. 

 
Un strunitor de cai putere, 

Un harnic darnic cu cei buni, 

De-a fi erou, simte plăcere 
Ca bravii săi strămoşi români. 

 

Ţăran din neamuri de munteni,   

În Argeş Cetăţean de-Onoare, 
Ca ş-al comunei Leordeni, 

Cărţile-i sunt sfinte odoare. 

 
 

 



 

 

Natalul său sat Glîmbocata 

Ori chair cătunul Valea Seacă 

I-au dat subiectele de-a gata, 
Dar dup-un timp de-aicea pleacă. 

 

Găeşti, Sibiu, fiind elev, 
Sau Câmpina, ca ofiţer, 

L-au găzduit ş-apoi ca serv 

Al slovelor a scris cu fler 

 
De-acele-adrese trecătoare 

Dense în fapte şi eroi, 

Prin zecile de cărţi şi ziare, 
La locul faptei, dar ş-apoi 

 

Ca ofiţer jandarm radist, 
Instructor de soldaţi cu arme, 

În legături specialist,  

Prin aplicaţii şi alarme 

 
Răbda dar s-a şi inspirat, 

Şi-a consemnat, real sau vis... 

Cam tot atunci s-a şi-nsurat 
Trăindu-şi viaţa ca-ntr-un bis. 

 

A evadat în Capitală 
Şi a făcut gazetărie, 

Şcolindu-se, mare scofală, 

La Militara-Academie, 

 
Şi Jurnalistică-a urmat, 

Cu Masterat de presă scrisă, 

Şi-n fine, chiar un Doctorat 
Cu diplome şi recipisă. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Profesor, doctor, inginer 

Şi ofiţer de înalt rang, 

Prin campusuri, cu zel de fier,  
Ţinu al almei mater hang. 

 

N-a renunţat la scris, fireşte, 
Nici la statutul social, 

Timpul s-a scurs, destul mai este, 

Şi-n Colentina e pe val.  

 
Bucureştean de ani destui, 

Fost comunist, azi general, 

Dezangajat cu şapca-n cui, 
Condeiu-n marşul tiumfal 

 

Îi e drapel în lupta vieţii 
Şi armă, liră, scut, Pegas,  

Aşa cum cred şi spun poeţii 

Cu care este într-un glas. 

 
Răsplăţi pentru mult sârg şi har 

Ş-Opera Omnia, mai ieri, 

Primi, iar ca heptagenar, 
Nu şi-antrerupt jind şi plăceri. 

 

Cum ar veni, el, scrib notoriu, 
Acum când sacii-i umplu caru’, 

Ca Dante, merge-n purgatoriu, 

Fost pui de drac, azi sfânt: Rotaru! 

 
Profil realizat de Antoneta Rădoi, 

Redactor-șef Convorbiri literar-

artistice 


