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 LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI a luat ființă la inițiativa scriitorului Al. Florin 

Țene, după o bursă primită de la Uniunea Europeană, la Bruxelles, cu scopul 

democratizării mișcării scriitoricești din tara noastră, așa cum este în toată 

Europa. 

 

 COMITETUL DE CONDUCERE AL L.S.R. 

 

Ales în ședința din 30 noiembrie 2017, orele 15,  

de la Cercul Militar din Cluj-Napoca 

 

1-Al. Florin Țene – președinte, responsabil cu coordonarea filialelor și primirea 

de noi membri. 

2-Ionuț Țene – responsabil cu relația cu organele de stat și oficialități, având 

atribuții de vicepreședinte. 

3-Gavril Moisa – secretar general, responsabil cu organizarea de manifestări 

culturale. 

4-Iulian Patca – coordonator reviste literare. 

5-Voichița Pălăcean-Vereș – ofițer de presă, responsabil cu promovarea Ligii 

Scriitorilor în țară și străinătate prin mijloace mass-media, antologii, cărți, 

broșuri. 

6-Antonia Bodea – coordonator cenacluri literare și înființare de noi cenacluri în 

cadrul filialelor Ligii Scriitorilor. 

7-Mihai Ganea – responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în străinătate. 

8-Mircea Dorin Istrate (președinte filiala Mureș) – responsabil cu relațiile 

interetnice dintre organizațiile culturale. 

9- Doina Drăgan (președintele filialei Banat) – responsabilă cu relațiile dintre 

filiale. 

10-Elisabeta Iosif (președinta filialei București) – responsabil cu relațiile Ligii 

Scriitorilor cu organele centrale ale țării. 

11-Ovidiu Vasile – responsabil cu relația dintre Ligă și tinerii scriitori. 

12-Velica Ion – responsabil cu implementarea în rândul societății civile a ideilor 

promovate de Liga Scriitorilor. 

13-Doina Drăguț (Craiova) – coordonarea revistelor literare. 
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14-M. Vârtosu (Focșani) – promovarea și coordonarea antologiilor editate de 

filialele Ligii Scriitorilor. 

15-Zenovia Zamfir (Rm. Vâlcea) – responsabilă cu organizarea Zilei Naționale a 

Limbii Române. 

 

 Membri supleanți 

1-Vasilica Mitrea, Constanța 

2-Popescu Viorica, Brașov 

3-Dan Teodorescu, Iași 

4-Cocarcea Vasile, Orhei, Republica Moldova 

5-Lucia Bibarț, Arad 

6-Ana Zlibuț, Timișoara 

7-Ioan Mititean, Năsăud 

8- Carmena Băințan, Maramureș 

9-preot Radu Botiș, Maramureș 

10-Cucuruzan Alin, Cluj 

 

 Membrii comisiei de acordare premiilor anuale 

1- Al. Florin Țene-președinte 

2- Iulian Patca-vicepreședinte 

3- Antonia Bodea 

4- Voichița Pălăcean Vereș 

5- Gavril Moisa 

 

 Membrii comisiei de acordare a distincțiilor 

1- Al. Florin Țene 

2- Iulian Patca 

3- Gavril Moisa 

4- Ionuț Țene 

5- Voichița Pălăcean- Vereș 

 

 Comitetul decizional și de execuție 

1-Al. Florin Țene 

2-Gavril Moisa 
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3-Iulian Patca 

4-Antonia Bodea 

5-Voichița Pălăcean-Vereș 

6-Ionuț Țene – supleant 

 

 

 CONSILIUL DE CONDUCERE 

 

1-Al. Florin Țene – președinte, responsabil cu coordonarea filialelor și primirea 

de noi membri. 

2-Ionuț Țene – responsabil cu relația cu organele de stat și oficialități, având 

atribuții de vicepreședinte. 

3-Gavril Moisa – secretar general, responsabil cu organizarea de manifestări 

culturale. 

4-Iulian Patca – coordonator reviste literare. 

5-Voichița Pălăcean-Vereș – ofițer de presă, responsabil cu promovarea Ligii 

Scriitorilor în țară și străinătate prin mijloace mass-media, antologii, cărți, 

broșuri. 

6-Antonia Bodea – coordonator cenacluri literare și înființare de noi cenacluri în 

cadrul filialelor Ligii Scriitorilor. 

7-Mihai Ganea – responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în străinătate. 

 

 Imnul Ligii Scriitorilor Români  

 Mihai Ganea 

 

 Pe fruntea ţării o cunună 

 De flori și lauri s-a ivit, 

 Veniţi cu toţii, împreună 

 Să prindem mândru răsărit. 

 

Refren:  E Liga, e Liga, frumoasă cunună, 

  Din gând făurită cu Limba Română, 

Şi dor, libertate, să punem în carte,  

  Iubire de ţară, iubire de frate. 
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 Poeţii noştri sunt mândria 

 Cetăţii mamă iubitoare, 

 Ce ne-ncălzeşte bucuria 

 Din inima nemuritoare.  

    

Refren:  E Liga, e Liga, frumoasă cunună, 

  Din gând făurită cu Limba Română, 

Şi dor, libertate, să punem în carte,  

  Iubire de ţară, iubire de frate. 

  

 Avem condeiul ca o lance, 

 Armura-n slovă și în har, 

 Noi prietenie vrem și pace 

 Cu toţi confraţii la hotar. 

 

Refren:  E Liga, e Liga, frumoasă cunună, 

  Din gând făurită cu Limba Română, 

Şi dor, libertate să punem în carte,  

  Iubire de ţară, iubire de frate. 

  

  Iar când vom fi la judecată  

 Şi drumul nostru va fi greu, 

 Să nu uităm, că de răsplată, 

 Va şti doar bunul Dumnezeu. 

 

Refren:  E Liga, e Liga, frumoasă cunună, 

(Bis)  Din gând făurită cu Limba Română, 

Şi dor, libertate, să punem în carte,  

  Iubire de ţară, iubire de frate.  
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 MEMBRII FONDATORI AI LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI 

 

1-Al. Florin Țene 

 2-Moisa Gavril 

 3-Ionuț Țene 

 4-Benche Ioan 

 5-Constantinescu Ion 

 6-Titina Nica Țene 

 7-Dana Deac 

 8-Radu Vida 

 9-Ghercioiu Ion 

 10-Patca Iulian 

 11-Zegreanu Iustinian 

 12- Monica Angelica Jucan 
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 FILIALELE DIN ȚARĂ (de actualizat) 

 

Până la data de 31 decembrie 2020, conform Art. 13 din Legea nr. 246/2005, 

Liga Scriitorilor Români a reuşit să înfiinţeze un număr de 40 filiale cu structuri 

teritoriale, dintre care 11 filiale în străinătate astfel: 

1.– Filiala Argeş, preşedinte Adrian Mitroi 

2.– Filiala Alba, preşedinte Făgăraş Petru 

3.– Filiala Arad, preşedinte Lucia Bibarţ 

4.– Filiala Bucureşti, președinte Răzvan Ion Șerbu 

5.– Filiala Braşov, preşedinte Popescu Viorica 

6.– Filiala Bacău, președinte Caraghin Iulia Maria 

7.– Filiala Bistriţa, preşedinte Menuţ Maximilian 

8.– Filiala Buzău, președinte Elena Căpățână 

9.– Filiala Bihor (Oradea), preşedinte Iştoc Nicolae 

10.– Filiala Brăila, președinte Antoche Sibina Maria 

11.– Filiala Cluj-Napoca, preşedinte Iulian Patca 

12.– Filiala Călăraş, preşedinte Marin Toma 

13.– Filiala Dâmboviţa (Târgovişte), preşedinte Ion Iancu Vale 

14.– Filiala Dobrogea, preşedinte Vasilica Mitrea 

15.– Filiala Dolj, preşedinte Doina Drăguț 

16.– Filiala Drăgănești-Olt, președinte Liliana Ghiță 

17.– Filiala Gorj, preşedinte N. Tomoniu 

18.– Filiala Hunedoara, preşedinte Ion Velica 

19.– Filiala Maramureş, preşedinte Carmen Băințan 

20.- Filiala Năsăud, preşedinte Ioan Mititean 

21.– Filiala Iaşi Nord-Est, președinte Dan Teodorescu 

22.– Filiala Slatina-Olt, preşedinte Corneliu Colpaci 

23.– Filiala Timişoara (Banat) preşedinte Doina Drăgan 

24.– Filiala Târgu Jiu, președinte George Drăghescu 

25.– Filiala Suceava, preşedinte Dragoş Vicol 

26.– Filiala Vâlcea, preşedinte Constantin Mănescu 

27.– Filiala Vrancea, preşedinte Victoria Vârtosu 

28.– Filiala Mureş, preşedinte Mircea Dorin Istrate 

29.– Filiala Olt-1, președinte Georgeta Giurea 
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 FILIALELE DIN STRĂINĂTATE 

 

1.– Filiala Anglo-Saxonă, preşedinte Mariana Zavati Gardner 

2.– Filiala Noua Zeelandă*, Australia, preşedinte George Roca și secretar Ion 

Miclău. 

3.– Filiala Germania, preşedinte Petru Jipa 

4.– Filiala U.S.A., preşedinte Florentin Smarandache 

5.– Filiala Republica Moldova, preşedinte Vasile Cocarcea, din oraşul Orhei 

6.– Filiala Serbia, preşedinte Vasile Barbu 

7.– Filiala Spania, preşedinte Ilisie Niculina 

8.– Filiala Franţa, preşedinte Cornelia Cănureacă 

9.– Filiala Italia, preşedinte Gabriela Ciobanu 

10.– Filiala Canada, preşedinte Virginia Mateiaş 

11.– Filiala Ungaria, preşedinte Ana Radici Repiski 

 

 Reviste și publicații editate de L.S.R. 

 

Unele dintre filiale, prin strădaniile membrilor săi au reuşit să-și scoată 

propriile reviste sub egida Ligii Scriitorilor, prin care se popularizează activitatea 

literară a membrilor săi și nu numai, urmând ca și alte filiale care și-au propus 

deja, să-și creeze reviste proprii cu ajutorul organelor locale sau sponsorilor. 

Enumerăm mai jos filiala și denumirea revistelor înfiinţate până în prezent, astfel: 

1.– Filiala Cluj-Napoca, revista Agora Literară, redactor-șef Iulian Patca 

2.– Filiala Iaşi N-E, Nord-Est Cultural, redactor-șef Dan Teodorescu 

3.– Filiala Maramureș, Freamăt, redactor-șef Carmen Băițan 

4.– Filiala Timişoara, revista Heliopolis, Doina Drăgan 

5.– Filiala Argeş, Cuvântul argeșan, redactor-șef Adrian Mitroi 

6.– Filiala Buzău, Uscând o lacrimă, redactor-șef Dumitru K. Negoiță 

7.– Filiala Dolj, revista Constelaţii diamantine redactor-șef, Doina Drăguţ 

8.– Filiala Mureș, Orizonturi mureșene, redactor-șef Mircea Dorin Istrate 

9.– Filiala Brașov, Ritmuri brașovene, redactor-șef Viorica Popescu 

10.– Filiala Dobrogea, revista Dobrogea Culturală 

11.– Filiala Vâlcea, revista Memoria Sloavelor, redactor-șef Ilie Fârtat 

12.– Filiala Vrancea, revista Lumina Cuvântului, Mariana Vârtosu 
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13.– Filiala Slatina-Olt, Mirajul Oltului, redactor-șef Constantin Geantă 

14.– Filiala Orhei, Republica Moldova, revista Agora Literară, redactor-șef Vasile 

Cocarcea 

15.– Filiala Banat, Suflet nou, redactor-șef Ion Olărescu 

16.– Filiala Gorj, revista Semănătorul, director, N.N. Tomoniu 

17.– Revista Slova Creștină, director preot Radu Botiș, Ulmi, Jud. Maramureș (rev. 

online de creație, atitudine și cultură, 29 aug. 2009) 

18.– Filiala Arad, Relief, redactor-șef Emil Șimăndean 

 

 PREMIILE ANUALE ALE LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI 

 

Liga Scriitorilor din România premiază anual cele mai bune produse 

editoriale care au văzut lumina tiparului în anul editorial precedent. Pentru aceasta 

ia în considerare toate cărţile sosite pe adresa LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI 

pentru jurizare, până la finele anului încheiat, făcându-se câte trei nominalizări 

pentru fiecare gen literar, și în final, stabilindu-se titlurile câştigătoare. 

Având în vedere că aceste cărţi sunt scrise în interiorul Literaturii 

Române, premiile se acordă doar pe criteriul valorii, indiferent din ce organizaţie 

profesională fac parte autorii. Liga Scriitorilor Români, militează consecvent 

pentru promovarea spiritului democratic în lumea scriitorilor și a adoptat acest 

principiu încă de la înfiinţare, în urmă cu cincisprezece ani, prin Statut. 

Juriul este format din scriitorii: Iulian Patca (preşedinte), Antonia Bodea, 

Ion Constantinescu, Voichiţa Pălăcean-Vereş, Ionuț Țene și Gavril Moisa. 
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 MAJORITATEA FILIALELOR LOCALE ALE LIGII SCRIITORILOR SI-AU 

ÎNFIINȚAT CENACLURI LITERAR- ARTISTICE:  

 

 
ȘEDINȚA FESTIVĂ LA CENACLUL „ARTUR SILVESTRI” A 

FILIALEI LIGII SCRIITORILOR DIN CLUJ-NAPOCA 

 
CENACLUL LITERAR ARTISTIC „DUMITRU CARACOSTEA” 

A FILIALEI LIGII SCRIITORILOR OLT 
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ÎNTÂLNIREA FILIALEI CLUJ CU FILIALA IAȘI N-E/26.09 2020 LA CLUJ-

NAPOCA 

 

 

 PROPUNERE PENTRU CEI CARE VOR SĂ AUDĂ. 

 

Conform Ordonanței 26/2000, completată de Legea 145/2012, statutul 

de Organizație Neguvernamentală de Utilitate Publică, se acordă asociațiilor, 

fundațiilor sau altor entități similare care întrunesc cumulul următoarelor condiții 

(art. 38, aliniat 1 și literele d, e și f.); fac dovada unor contracte de colaborare și 

parteneriat cu instituțiile publice, asociații, fundații etc; fac dovada obținerii unor 

rezultate semnificative în ceea ce privește scopurile propuse, sau prezintă în acest 

sens recomandări din partea unor autorități competente; dețin un patrimoniu, 

logistică, membrii și personal angajat corespunzător scopului propus. 

 Întrucât la baza activității unei organizații neguvernamentale stă principiul 

voluntariatului, prevederea privind deținerea unui număr de angajați contravine 

scopului urmărit prin organizarea O.N. 

 Deși nu deține niciun salariat, LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI, de 

exemplu, asociație națională a scriitorilor din România, care are un număr de 
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peste 1000 de membrii, organizați în 40 de filiale, din care 11 în străinătate 

(Franța, Anglia, Australia, Israel, Ungaria, Canada, Serbia, Italia, S.U.A. Moldova 

etc) desfășoară o vastă activitate, numai pe bază de voluntariat. 

 Concret, aceasta editează 18 publicații(pe suport de hârtie și on-line), 

desfășoară activității culturale prin intermediul a 13 cenacluri, inițiază întâlniri cu 

cititorii, organizează concursuri și șezători literare, lansări de carte etc. 

 Sub egida LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI, anul se publică peste 100 

de cărți. Liga este coorganizator sau participant la aproape toate manifestările 

cultural-artistice principale, desfășurate în localitățile și țările în care are filiale. 

Neavând însă personal salariat, solicitarea acesteia de a primii statutul de 

Organizație Neguvernamentală de Utilitate Publică, a fost respinsă de instituțiile 

în drept, respectiv Ministerul Culturii. Deoarece în situația Ligii Scriitorilor se mai 

află și alte asociații similare, considerăm justificat ca din lege să se elimine 

prevederea: „dețin un patrimoniu, logistică și personal angajat”, pentru că e 

vorba despre o activitate ce prioritar se sprijină pe voluntariat, iar cei implicați 

uzează de logistica proprie, lucru firesc, specific unor activități de această natură. 

De fapt acesta este și menirea Organizațiilor Nonguvernamentale, scopul urmărit 

prin crearea acestora. 

 În perioada următoare unul din obiectivele principale a LSR rămâne în 

continuare obținerea statului de „organizație nonguvernamentală de utilitate 

publică” conform O.G.26/2000, pentru a putea fi tratați nediscriminatoriu și legal 

atât la nivel local cât și național. 

      PREȘEDINTELE L.S.R. 

       AL. FLORIN ȚENE 

 

 INIȚIATIVE ȘI ACȚIUNI ALE LSR 

  

➢  La propunerea Consiliului de conducere a Ligii Scriitorilor a fost instituită 

Medalia și Diploma „Virtutea Literară” care se acordă scriitorilor pentru 

opera, personalitatea și activitatea lor. 

➢  Anual la nivelul LSR se derulează diverse proiecte de colaborare cu edituri, 

cu diferite cenacluri și reviste literare, cu asociații, societăți, instituții, biblioteci, 

școli, parohii etc. De evidențiat este colaborarea filialelor din străinătate cu 
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biserica în organizarea și desfășurarea unor activități cultural-educative de 

suflet pentru români din diaspora.  

➢  Liga și Filialele organizează și desfășură permanent diverse activități de 

cultură ca: lansări și prezentări de carte(toate filialele); simpozioane și 

conferințe naționale și internaționale(filialele București, Timișoara-Banat, 

Cluj-Napoca, Germania, Canada, Spania ș.a.); editarea de anuare, antologii 

naționale și internaționale; realizarea și derularea de parteneriate și 

participarea ca parteneri la diferite proiecte europene (Filiala TM.-Banat, 

București, Hunedoara; Cluj-Napoca, Argeș ș.a.); expoziții de carte și reviste; 

aniversări și comemorări a unor personalități culturale, științifice, sau 

evenimente istorice (toate filialele); medalioane literar-muzicale; seri de 

poezie; interviuri și galerii de portrete; publicarea de cărți și reviste; lecturi 

publice și șezători literare (Filiala Moldova N-E; la Filiala Argeș, toate filmate 

și vizualizate pe Youtube); Festivaluri de literatură și umor (filiala Hunedoara, 

București, Cluj-Napoca, Noua-Zeelandă, S.U.A. ș.a); bi și trilaterale culturale 

(Filiala Hunedoara, Brașov, Baia Mare, Năsăud, Argeș, București, ș.a.). 

➢  Pe parcursul anilor s-au organizat în colaborare cu organele culturale și 

administrative locale, în Cluj. Iași, Baia Mare, Dej, Bucureşti, Focşani, Gherla, 

Buzău, Călimăneşti, Petroşani, Deva, Craiova, Drăgăşani diferite activităţi 

literare. 

➢  Prin strădaniile graficianului și scriitorului George Roca, preşedintele filialei 

din Australia, s-a introdus pentru fiecare filială, sigla Ligii scriitorilor Români, 

care însoţeşte toate apariţiile ziarelor și revistelor locale, sau orice act 

aparţinând Ligii Scriitorilor Români. 

➢  În colaborare cu Editura Napoca Nova s-a editat un Dicționar bibliografic, 

ajuns la volumul doi, ca un instrument necesar în cunoaşterea activităţii Ligii, 

dar și un mijloc de evaluare cantitativă și colectivă a tuturor membrilor, un 

bilanţ necesar și binevenit. 

➢  Liga Scriitorilor este fondatoarea și una din iniţiatoarea sărbătoririi Zilei 

Naţionale a Limbi Române( 31 august), sărbătorind-o împreună cu zeci de 

scriitori și invitați în Stațiunea Jupiter, Râmnicu Vâlcea, Moneasa ș.a 

În acest sens s-au intensificat manifestările literar-culturale dedicate Zilei 

Naţionale a Limbi Române, în colaborare cu revista STARPRESS, condusă 

de Ligya Diaconescu. La această manifestare participând scriitori de expresie 
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română din mai multe ţări europene, Canada și SUA. A fost subliniat faptul că 

Liga Scriitorilor este membră fondatoare a iniţiativei scriitorului Corneliu Leu 

de a se sărbătorii Ziua Naţională a Limbi Române în ultima zi din luna august.  

➢  Se remarcă strădania scriitorului George Roca din Australia, membru al Ligii 

Scriitorilor, de a promova lucrările membrilor noştri la revistele româneşti din 

diaspora aflate în S.U.A, Germania, Spania, Franţa, Australia, a dr. Mihai 

Ganea din Baia Mare, responsabil cu promovarea LSR în străinătate etc.  

➢  Pe data de 3 februarie 2010, Liga Scriitorilor din România a cerut patriarhului 

Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel, canonizarea poetului Mihai 

Eminescu ca sfânt în calendarul ortodox român. Patriarhul Daniel a răspuns 

că: ,, speră că propunerea L.S.R. va găsi ecoul cuvenit la Sinodul Bisericii 

Ortodoxe Române, pentru a-l aşeza pe Mihai Eminescu la locul cuvenit în 

calendarul sfinţilor ortodocşi români“. 

➢  S-au intensificat manifestările literar-culturale dedicate Zilei Naţionale a Limbi 

Române, în colaborare cu revista STARPRESS, condusă de Ligya 

Diaconescu. La această manifestare participând scriitori de expresie română 

din mai multe ţări europene, Canada și SUA. A fost subliniat faptul că Liga 

Scriitorilor este membră fondatoare a iniţiativei scriitorului Corneliu Leu de a 

se sărbătorii Ziua Naţională a Limbi Române în ultima zi din luna august.  

 

Eveniment cultural de excepție la Târgu-Mureș: lansarea volumului de 

versuri ,,SOLITUDINI– 100 de poezii” 

 

Joi, 03.06.2021, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică Mureș, a găzduit un eveniment cultural deosebit și anume, lansarea 

volumului de versuri ,,SOLITUDINI – 100 de poezii”, autor fiind cunoscutul istoric, 

prozator, poet, IONUȚ ȚENE. Au fost prezenți la manifestare președinții unor 

societăți culturale, fundații, asociații: Al. Florin Țene- președintele Ligii Scriitorilor 

din România, Dimitrie Poptămaș, Ilarie Opriș, Berța Ioan, Mircea Dorin Istrate, 

membrii Ligii Scriitorilor Români-filiala Mureș, directoarea editurii ,,Ecou 

Transilvan”- Nadia Fărcaș și Alice Micu – de la ,,Apostrof”, Nicolae Băciuț -de la 

,,Vatra Veche”, poeți și scriitori din Cluj-Napoca, Tg. Mureș, Sibiu și Brașov. 

Manifestarea a fost deschisă de IULIU PRAJA, directorul C.J.C.T.E.A. 

Mureș, gazda evenimentului, care a salutat adunarea și a prezentat în termeni 
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laudativi, personalitatea autorului și valoarea volumelor de poezie editate până în 

prezent de poetul clujean. 

Moderatoarea manifestării, doamna NADIA FĂRCAȘ, a prezentat câteva 

date biografice și a făcut o introducere în opera autorului, variată ca exprimare și 

prin temele abordate, dar foarte bine închegată, bine stilizată, expresivă, purtând 

amprenta unui talent autentic, a unui spirit tânăr, novator, îndrăzneț, conștient de 

importanța și valoarea talentului său, subliniind faptul că autorul nu face decât să 

transcrie, în poezie mai ales, trăirile sale zilnice, pure și adevărate. 

 
 

Poeta LILIANA MOLDOVAN a făcut o pertinentă analiză a volumului de 

față, argumentându-și aprecierile cu citate din poeziile publicate în volum, 

enumerând stările pe care le poate produce citirea acestora, cu maturitatea și 

finețea exprimării poetice, urmare a harului poetic cu care a fost dăruit autorul. 

Poeta și editoarea ALICE MICU, o bună cunoscătoare a activității literare 

a autorului, a scos în evidență valoarea poetului și a poeziilor sale, cuprinse în 

acest volum, perenitatea, datorată autenticității poeziilor, ce surprind stări 

sufletești, întâmplări variate și adevărate, frumos exprimate și nuanțate în 

cuprinsul versurilor sale. 

Poetul VICTOR CONSTANTIN MĂRUȚOIU a subliniat încărcătura 

emoțională pe care o au versurile autorului, care produc stări autentice, pline de 

vizualitate, de înfiorare, sunt melodioase, cuprinse într-o exprimare cultă, 
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modernă, bine definită, vădind un spirit viu novator, hotărât, de inovare, de 

schimbare. 

Poetul MIRCEA DORIN ISTRATE l-a caracterizat pe poet și opera sa într-

o poezie personalizată și a oferit autorului, din partea L.S.R –filiala Mureș, o 

Diplomă de Gratitudine. 

Cunoscutul editor și poet mureșean NICOLAE BĂCIUȚ, a subliniat că 

poezia lui Ionuț Țene este una distinctă, matură, o poezie a clipei, o poezie „de 

ocazie”, care exprimă călătoria poetului prin sine însuși, căutând, astfel, o cale de 

scăpare din constrângerile zilnice. 

Epigramistul clujean GAVRIL MOISA a caracterizat volumul lansat ca fiind 

unul ce exprimă, un curat și rafinat, adevărat, artistic, ce exprimă, cu sinceritate, 

sentimentele și trăirile reale ale autorului. 

Spre finalul întâlnirii literare, autorul volumului lansat, IONUȚ ȚENE a ținut 

să sublinieze faptul că multe din poeziile sale sunt poeziile clipei, trăite cu bucurie, 

cu tristețe, cu visare, cu speranțe, așa cum le-a simțit el atunci, acestea exprimând 

și dând „trăirea adevărată a acelei unice clipe” și așa va face mereu în toată creația 

sa. 

Menționăm că, pe parcursul acestui eveniment cultural, solista ALINA 

MIZGAN și chitaristul ERVIN SZABO au întreținut atmosfera de bună-dispoziție 

surprinzând publicul cu câteva melodii de muzică ușoară bine-cunoscute dar și 

cântece pe versurile autorului. 

LILIANA MOLDOVAN – UZPR 
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Lansarea cărții de poezii „Solitudini“ de Ionuț Țene. „Un poet celest care 

aduce noi sensuri metaforei și mesajului liric înspre esențe” 

Apărută recent la Editura clujeană „Ecou Transilvan“, cartea cu o 100 de 

poeme, intitulată „Solitudini“, a poetului Ionuț Țene, s-a lansat joi, 13 mai, a.c. la 

orele 17.00, la Biblioteca Județeană OCTAVIAN GOGA (foaier) din Cluj-Napoca, 

în prezența unui public numeros. 

Cartea a fost prezentată de scriitorii Adrian Țion și Eugen Cojocaru, 

inclusiv de editorul Nadia Fărcaș. Au mai luat cuvântul scriitorii Marius Țion, Victor 

Măruțoiu (îngrijitorul colecției de poezie al editurii) și Horia Bădescu. 

Nu a lipsit momentul artistic susținut de cantautorii Camelia Hodiș, Alina 

Mizgan și chitaristul Ervin Szabo, pe versurile poetului Ionuț Țene, care au 

încântat auditorul cu compoziții muzicale folk. 

Editoarea Nadia Fărcaș a făcut un excurs al operei literare a autorului 

evidențiind importanța evenimentului literar, scriitorul Adrian Țion a subliniat 
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existențialismul liric al poetului în maniera lui Albert Camus, care scrie o poezie 

neo-avangardistă cu incantații lirice inedite și surprinzătoare. 

Scriitorul Eugen Cojocaru a subliniat resursele lirice ale poetului care 

demască metaforic pandemia sistemică a preajmei dincolo de epoci. Poetul Ionuț 

Țene a reușit să destructureze metafora clasică, reinventând-o prin schimbarea 

sensurilor. Eugen Cojocaru consideră că avem nevoie de o poezie de calitate, arta 

lirică fiind salvatoare în fața structurilor opresive și a mediocrității ideologice. 

Poetul Victor Măruțoiu a arătat că poeziile autorului lansat sunt de fapt niște 

stanțe lirice ce mustesc de culoare, care readuce vechile teme homerice. 

Consideră că poetul Ionuț Țene contribuie cu un nou suflu și stil în poezia 

românească actuală. 

Poetul Horia Bădescu l-a felicitat pentru carte pe poetul Ionuț Țene, volum 

care aduce o expresie lirică înnoitoare. 

Ultimul vorbitor, poetul Marius Țion a făcut o excelentă recenzie critică a 

volumului ”Solitudini”, pe care îl consideră o expresie lirică ce aduce emoții și trăiri 

spre sensuri celeste. Chiar dacă poetul pare că destructurează versurile în 

realitate reconstruiește temele lirice universale. Ionuț Țene este ”un poet celest 

care aduce noi sensuri metaforei și mesajului liric înspre esențe”. 

La final, autorul le-a mulțumit prezentatorilor și celor prezenți subliniind 

necesitatea reconstruirii unei stări de grație lirice la Cluj-Napoca, în care poezia 

să fie o cuminecătură pentru cei îndrăgostiți de adevăr, libertate și frumos. 

În sală au fost prezenți scriitorii I.P. Azap, Dan Marius Drăgan, Octavian 

Sergentu, Sandu Cătinean, Sorin Grecu, Mirela Duma, Gavril Moisa și Al. Florin 

Țene. 

În încheiere, autorul a oferit autografe numeroșilor iubitori de poezie. 

NapocaNews 
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ÎMPLINIRI ȘI NEÎMPLINIRI LA 15 ANI 

 

 De la Iași la Constanța, din Canada în Australia, de la Baia Mare la Orhei 

în Republica Moldova, filialele Ligii Scriitorilor Români stimulează și promovează 

creația literară, limba și cultura română și acționează pentru popularizarea și 

promovarea valorilor noastre naționale. 

 Suntem la 15 ani de activitate și este firesc să ne întrebăm: unde am 

ajuns? 

Ce am făcut și ce nu am făcut? Dacă e bine sau e rău, dacă e mult sau puțin, dacă 

suntem sau nu suntem mulțumiți? 

 Asociația profesională Liga Scriitorilor Români aliniindu-se și înscriindu-

se în principiile și acțiunile existente și exprimate la nivel european, a urmărit să 

aducă și să strângă în rândurile sale pe toți scriitori români din țară și de 

pretutindeni, indiferent unde se află, angajându-i la demersurile și obiectivele 

literare stabilite prin Statutul de organizare și funcționare, pe toți cei cu vocație, cu 

dorință și cu iubire pentru cuvântul scris, în slujba și în folosul culturi române. În 

tot acest demers nu poate fi omis, efortul, preocuparea și inițiativa constantă și 

susținută a președintelui național, scriitorul și promotorul cultural Al. Florin Țene. 

 Cuprinzând în rândurile sale categorii diferite de scriitori, oameni de mare 

valoare morală și intelectuală, an de an Liga Scriitorilor Români și-a lărgit sfera de 

cuprindere și de acțiune, și-a diversificat evantaiul de activități și de manifestare, 

pentru toți cei care trăiesc și simt românește și care indiferent de locul unde se 

află se simt în Patria limbii române. Într-o lume aflată într-o continuă schimbare și 

transformare, care este din ce în ce mai politizată Liga Scriitorilor Români este azi, 

binevenită dar și necesară, nu numai în numele libertății de exprimare, dar și a 

egalității între semeni, pentru că exprimă și marchează profund nevoile și vocile 

actului cultural actual , atât pentru românii din țară cât și pentru cei aflați pe toate 

meridianele globului. 

 În cei 15 ani de existență Liga Scriitorilor Români se prezintă cu un bilanț 

de laudă și de mulțumire cu tot ce a făcut și face în fiecare loc de ființare în spiritul 

și în folosul culturi române, fiind „singura oază de speranță într-o lume 

închisă”(Petru Jipa, Berlin, Germania), dominată discreționar de Uniunea 

Scriitorilor, deși așa cum adeseori afirmă președintele LSR, domnul Al. Florin 

Țene ,,doar bunul Dumnezeu și timpul poate decide valoarea unui scriitor”.  
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În temeiul unei Ordonanțe nr. 26/2000 și a unei Legi nr. 145/2012, care 

îi favorizează pe unii și defavorizează pe alții, cu toate eforturile și demersurile 

făcute, nici unul din miniștrii culturii din 2006 încoace, nu s-a sinchisit, aplecat și 

luat în seamă solicitările și argumentele reale aduse de LSR, pentru 

recunoașterea acesteia ca ,,organizație nonguvernamentală de utilitate publică”, 

găsind de fiecare dată motive și argumente neverosimile pentru blocarea inițiativei 

noastre. Aceasta constituind o mare neîmplinire a LSR. 

Cu toate acestea , am ferma convingere că și în viitor LSR, va continua 

să rămână aceeași organizație vie, care prin activitatea și acțiunile sale va da un 

nou impuls actului cultural național, fiind un fenomen real și o componentă de 

necontestat a fenomenului literar și cultural contemporan. 

La cei 15 ani de activitate în slujba culturii române, doresc tuturor filialelor 

din țară și din străinătate, membrilor Ligii, iubitorilor și susținătorilor acesteia La 

mulți ani și cât mai multe succese și realizări în promovarea limbii și a valorilor 

noastre tradiționale naționale. 

10 iunie 2021 

       Gavril MOISA 

 

 MEDALIA ,,VIRTUTEA LITERARĂ” A LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI  
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SCURT BILANȚ LA O STARE DE SPIRIT 

 
Înființarea Ligii Scriitorilor din România la Cluj-Napoca, în urmă cu 

15 ani, a fost o inițiativă inspirată, firească și mult așteptată de cei interesați. 
Demersul celor 11 scriitori fondatori a răspuns astfel zecilor de creatori care 
simțeau nevoia unei asocieri profesionale. 

Încă din toamna anului 2006, mulți scriitori, de la cei foarte tineri, abia 
debutanți, la cei de vârsta a treia, au aderat cu încredere și entuziasm la 
oferta noastră profund democratică și lipsită de prejudecăți, admițând că și 
în literatură, ca în orice alt domeniu, este loc pentru fiecare. În scurt timp 
LSR și-a creat filiale în principalele zone geografice ale țării, dar și în multe 
alte țări. 

Pe parcursul celor 15 ani, în filiala Cluj au activat nu mai puțin de 125 
de membri. Dintre aceștia, 83 sunt activi și în prezent (autori cu 894 titluri 
de carte), 28 au decedat (cu 257 de titluri), 17 s-au transferat cu timpul la 
alte filiale (cu 103 titluri), 9 s-au retras la cerere din motive personale (cu 
44 titluri), iar 8 dintre ei (cu 38 titluri de carte) sunt suspendați temporar, 
conform prevederilor statuare, din cauza neimplicării lor în viața filialei și 
pentru neplata cotizației modice de membru mai mulți ani la rând.  

Toți acești scriitori au fost și au rămas cu simpatia și admirația 
cititorilor și a noastră. Numai în filiala Cluj, mai cu seamă în ultimi 15 ani, ei 
și-au pus semnătura pe nu mai puțin de 1336 de cărți de toate calibrele și 
pretențiile, pentru toate gusturile și vârstele, nivelurile și rafturile unei 
biblioteci personale. E mult, e puțin? Cine poate evalua cu obiectivitate 
această statistică și după ce criterii? În LSR, membrii ei s-au regăsit pe ei 
înșiși într-un spirit de emulație creatoare. Cărțile lor includ romane, volume 
de poezie, de istorie și critică literară, eseuri, proză scurtă, satiră și umor, 
epigrame, reportaj literar sau de călătorie, lucrări monografice și antologii, 
publicistică literară, cărți emblematice pentru copii etc. 

Din cei 83 de membrii actuali ai filialei Cluj, 45 sunt din Cluj-Napoca 
și localitățile limitrofe, 8 sunt din județul Maramureș, 5 sunt din București, 4 
din județul Alba, câte trei sun din Dej, Gherla și Tg. Mureș, câte doi sunt 
din Sibiu, Turda și Germania iar câte un membru avem din Câmpia Turzii, 
Bonțida, Pitești, Tinca de Bihor și Pecica Arad. 
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Prin urmare așa arată după 15 ani doar una din filialele LSR, o 
structură organizatorică flexibilă și emblematică prin modul în care sprijinim 
și încurajăm scriitorii de toate expresiile literare și de toate vârstele. 

Încă din toamna anului 2006, am înființat Cenaclul literar „Artur 
Silvestri”, unde au loc manifestări culturale și literare complexe, informări, 
lansări de carte, medalioane și recitaluri, semnalarea aparițiilor editoriale 
ale membrilor LSR etc. Tot din primii ani ai existenței noastre, am înființat 
revista ,,Agora Literară”, cu apariție trimestrială, iar anual, filiala Cluj 
organizează ,,Gala Premiilor”, pentru cele mai bune cărți tipărite în anul 
precedent, pe domenii de expresie literară, membrii LSR fiind pe deplin 
ancorați în viața cultural-artistică a comunității.  

Iulian PATCA 
Președintele Filialei Cluj 

 

Cinci din cei 11 membri fondatori ai LSR, în 2006, de la stânga la dreapta: Iulian Patca, 

Ion Constantinescu, Al. Florin Țene, Ioan Benche și Ion Ghercioiu  
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 CĂRȚI ȘI REVISTE SUB EGIDA LIGII SCRIITORILOR ROMÂNI 
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ASPECTE DIN ACTIVITATEA LIGII 

 

 
 

 
FILIALA LSR CLUJ-NAPOCA ȘEDINȚĂ DE CENACLU, SALA ARMELOR, 

CLUJ 
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ÎNTÂLNIREA ȘEFILOR DE FILIALE LA CLUJ-NAPOCA ZIUA LIMBII 

ROMÂNE LA RÂMNICU VÂLCEA 
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