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HOROMNEA, Dragomir

[2]Prozator,

[1]

dramaturg ?i publicist;

Data ?i locul na?terii: 13 martie1940, comuna Vl?deni, jude?ul Boto?ani;
Studii:
?coala elementar? din comuna Vl?deni, jude?ul Boto?ani (1947 – 1954 );
Liceul militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza ( 1954 – 1957);
?coala de ofi?eri activi de infanterie „Nicolae B?lcescu” din Sibiu ( 1957 – 1959 ); Facultatea de filologie a Universit??ii „Al. I.
Cuza” din Ia?i (1962 – 1967)
Profesii ?i locuri de munc?:
Muncitor necalificat pe ?antierul fabricii de zah?r din Bucecea, jude?ul Boto?ani (1959)
Profesor suplinitor necalificat la ?colile generale din Vl?deni, Brehuie?ti ?i Vorniceni din jude?ul Boto?ani (1962 – 1967)
Redactor, ?ef de sec?ie la revista „Via?a studen?easc?” din Bucure?ti (1971 – 1979) Redactor principal la ziarul „Scânteia
tineretului” din Bucure?ti (1979 –1984)
Redactor la revista „Munca de partid” din Bucure?ti;
Curier la Administra?ia de Stat Loto Pronosport, Bucure?ti;
Redactor, publicist comentator la ziarul „România liber?” Bucure?ti (1984-1990)
Publicist comentator, editorialist la ziarul „Adev?rul” din Bucure?ti (1990)
Editorialist la ziarul „Viitorul românesc”, Bucure?ti (1990);
Publicist comentator la ziarul „Curierul na?ional” ?i reporter parlamentar; 1992 – 1996: A activat, prin încadrare direct? în
Ministerul de Interne, cu gradul de colonel, ca ?ef al Sec?iei de cultur? ?i educa?ie a Comandamentului Na?ional al
Gr?nicerilor; 1996:: Publicist comentator la cotidianul „Jurnalul na?ional” 1996 – 1998; coordonator al edi?iei române a
s?pt?mânalului de limb? englez? „New Europe” (1998 – 2000)
Anul debutului în literatur?:
Poezie: „Iarna”, în revista s?pt?mânal? Pionierul, 1952;
Proz?: „?enila”, povestire, în Almanahul-magazin pentru pionieri ?i ?colari, 1960; Dramaturgie: pies? pentru teatrele de
amatori din unit??ile militare, în Îndrum?torul cultural al armatei, 1970.
Anul debutului editorial: Mon?trii lui Prasad, povestiri SF, 1972;
Anul primirii în Uniunea Scriitorilor: 1990;
Colabor?ri (reviste ?i publica?ii culturale): proz?, versuri, eseuri, foiletoane, reportaje, însemn?ri în „Via?a Româneasc?”,
„Luceaf?rul”, „Contemporanul”, „România literar?”, „Ateneu”, „Teatrul”, „Cronica”, „Ia?ul literar”, „Lumea”, „Amfiteatru”,
„Îndrum?torul cultural al armatei”, precum ?i la publica?iile „Ap?rarea patriei”, „Urzica” „Curierul na?ional”, „Via?a
studen?easc?”, „Scânteia tineretului”, „Clopotul”, „Zori noi”, „Flac?ra Ia?ului”, „Cronica s?tm?rean?” „Gazeta înv???mântului”
?.a. Timp de mai mul?i ani, însemn?ri de scriitor ?i tablete la Radio Bucure?ti.
Volume de autor publicate:
Mon?trii lui Prasad, povestire SF, Colec?ia „Povestiri ?tiin?ifico-fantastice, 1972;
O sut? de ani, povestire SF, Colec?ia „Povestiri ?tiin?ifico-fantastice”, 1973;
Cer cuvântul, roman, Editura Cartea Româneasc?, 1977;
Drumul Cavalerilor, roman, Editura Cartea Româneasc?, 1983;
Trilogia Cavalerilor, roman în trei volume, Casa de Editur? „Odeon”, 1995;
Scenarii, librete, filme:
Dincolo de orizont, scenariu literar pentru film artistic de lung metraj, 1978, dup? o idee dintr-un roman propriu. Regia, ?tefan
Traian Roman.
Cer cuvântul, pies? de teatru, Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” din Boto?ani (stagiunea 1978 – 1979 )

Tren f?r? întoarcere, teatru, 1982, Teatrul de Stat „Mihai Eminescu” din Boto?ani
Audien?a, pies? de teatru în dou? acte, revista „Teatrul” nr. 12, 1982;
Cer cuvântul, scenariu pentru televiziune, pr. I, 29.01.1981;
Cer cuvântul, scenariu radiofonic, difuzat la posturile din Bucure?ti ?i Ia?i, 1981 – 1982.
Traduceri din opera personal? în alte limbi:
Iskam dumata (Cer cuvântul), roman, traduc?tor Roza Stoeva, Editura „Narodna kultura”, Sofia 1979, Bulgaria;
Szot kerek (L?sa?i-m? s? vorbesc), pies? de teatru, traducere în limba maghiar? de Sinka Karoly ?i Koczka Gyorgy, Teatrul
maghiar de Stat din Timi?oara, stagiunea 1980 – 1981.
Prezen?a în dic?ionare, enciclopedii ?.a. „Dic?ionarul general al literaturii române”, tom III, 527-528, Editura Univers
Enciclopedic, Bucure?ti 2003; „Dic?ionarul scriitorilor români”, II, 539 – 541, Editura Funda?iei Culturale Române, Bucure?ti
1998; „Gândirea interzis?. Scrieri cenzurate. România 1945 – 1989”, coordonator Paul Caravia, pref. Virgil Cândea, p.244,
Bucure?ti 2000; Marian Popa, „Istoria literaturii române”, II, 929 – 930; „Scriitori ?i publici?ti boto??neni”, dic?ionar bibliografic
de Silvia Lazarovici, Editura Agata, Boto?ani 2013; Mircea Opri??, „Anticipa?ia”, 445 -446 ; „Istoria jurnalismului în date”,
enciclopedie cronologic? de Petcu Marian, Editura Polirom 2016, Bucure?ti; „Who’s who in Romania”, enciclopedie, p. 290,
Editura Pegasus Press, Bucure?ti 2002.
Referin?e critice (selectiv): Cornel Ungureanu – „Orizont” nr. 30 (492), 1977, Nicolae Ciobanu în „Luceaf?rul” nr 25, 1977;
Eugen Simion, în „Luceaf?rul” nr. 51, 1977; Emil Vasilescu, în „Scânteia” nr. 10.973, 1977; Alex. ?tef?nescu, în „România
literar?” nr. 28, 1977; Lauren?iu Ulici, în „România iterar?” nr. 33, 1977; Voicu Bugariu în „Presa noastr?” nr. 9 – 10, 1977;
Lauren?iu Fulga (interviu cu) – „Tribuna”, 10 august 1978; George Genoiu, în „Contemporanul” nr. 31, 1979, idem, în
„Ateneu” nr. 138, 1979; I. Zamfirescu, în „Teatrul” nr. 6, 1979; Valentin Silvestru, în „România literar?” nr. 32, 1979;
Constantin Paiu, în „România literar?” nr. 36, 1982; Cornel Munteanu, în „Solsti?iu” nr. 3, 1990; Eugen Hru?c?, în „Gazeta de
Boto?ani” nr. 18, 19, 20 ?i 21 ( serie nou? ), 1990; Ioan Prigoreanu, în „Azi literar” nr. 50 (283), 1998, C. Timofte, în
„Românul” nr. 13 ( 311 ), 1996; Bogdan Ulmu, în „Luceaf?rul”, 12 august 1978; Corneliu Leu, în „Scânteia”, 12 iulie 1978;
Nicolae Mateescu, în „Luceaf?rul” 25 noiembrie 1978; Ildico Achimescu, în „Drapelul ro?u” nr. 11.103, 1980; Maria Pongracz,
în „Szabad Szo” nr. 11.078 din 22 oct. 1980; Constantin Ceuc?, în „Clopotul”, 8 sept. 1978; Ioan Adam, în „Scânteia”, 18
august 1977; George Pruteanu, în „Colloqvium”nr. 3 ( 7 ), 15 martie 1998; Constantin Radu-Maria, în „Teatrul” nr.10, 1978.
Adriana Cosma, „Numele proprii din dramaturgie”, publicat? în „Language and Literature Studies”, Editura Universit??ii de
Vest din Timi?oara, 2009.
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