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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” 

 Domnului DANIEL CORBU  
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ precum si Raportul 
de specialitate al Serviciului Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, 
ambele înregistrate sub nr. 13773 din 16.08.2017; 
 În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” şi a altor 
titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin H.C.L nr.62/ 28.03.2014. 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ; 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1) şi alin.(8) şi art.45 alin.(5) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1   Se acordă titlul «Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ » Domnului Daniel Corbu pentru 
întreaga activitate literară şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea culturii în oraşul Tîrgu Neamţ. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ » se va face în cadrul 
manifestărilor prilejuite de  ”Zilele Orașului Tîrgu Neamț” ce se vor desfășura în perioada 8-10 
septembrie 2017. 
Art. 4 - Serviciul Comunicare si Relaţii Publice va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5 - Secretarul orasului Tîrgu Neamţ, va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor si 
persoanelor interesate. 

 
Iniţiator,  
 Primar, 

      Vasilică Harpa 
         Avizat legalitate,                                    
 Secretar oras,    
         Cons.  jr. Ţuţu Ion 

 
 
 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 13773 din 16.08.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” Domnului Daniel Corbu 
 
 

 
Potrivit prevederilor art.3,alin.8 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare ”Consiliul local poate conferi persoanelor 
fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului 
sau municipiului, în baza unui regulament propriu”. 

Prin H.C.L nr.62/ 28.03.2014 s-a aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de 
„Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu 
merite deosebite; 

Pentru întreaga activitate literară, pentru contribuția adusă la dezvoltarea culturii în 
orașul Tîrgu Neamț, în semn de respect și apreciere pentru poetul şi eseistul Daniel Corbu, am 
inițat prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                 Primar, 
Nr. 13773 din 16.08.2017 
                            Vasilică HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

 ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ”Domnului Daniel Corbu 
      
 

Daniel CORBU s-a născut la 7 aprilie 1953, în Târgu Neamț. Este absolvent al Facultății de 
Filologie, secția română-franceză, Universitatea București, promoția 1983. 
Este Doctor în știinte filologice, titlu oferit de Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași în urma susținerii tezei 
“Rostirea postmodernă. Generația poetică ’80 în literatura română ” 
Din anul 1990 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi. Este considerat de 
academicianul Mihai Cimpoi ca fiind “liderul generației de poeți optzeciști”, dar criticul literar Gheorghe 
Grigurcu consideră că “poetul cultivă un lirism particularizat, neîncadrabil în șabloanele 
"generaționiste". Criticul literar Theodor Codreanu îl consideră pe Daniel Corbu unul dintre „bacovienii” 
generației ’80, iar poetul George Vulturescu afirmă că “poetul nemțean este cel mai orfic dintre poeții 
optzeciști”. 
 

Ca instructor de teatru și poezie la Casa de cultură din Tg. Neamț, a fost inițiatorul, începând cu 
anul 1984, al Colocviilor Naționale de Poezie de la Tirgu Neamt, din care s-au desfășurat zece ediții. 
A debutat în revista România literară (1979) și a colaborat cu poeme și eseuri la revistele Amfiteatru, 
Cronica, România literară, Luceafărul, Ateneu, Dacia Literară, Poesis, Convorbiri literare etc. 
A tradus pentru reviste literare, precum și în volume, din prestigioși scriitori ai lumii: Emil Cioran, 
Roland Barthes, Alphonse Daudet, Prospere Merime'e, Paul Valery. Edmond Jabes, Michaux. 
Odysseas Elytis, Jorge Luis Borges, Jacques Le Goff s.a. 
A organizat Serile de Poezie de la Vinători Neamț (zece ediții), a doua manifestare culturală ca 
importanță și impact dupa Colocvii, unde, de asemenea au fost prezenți cei mai reprezentativi poeți și 
critici literari contemporani. 
Din 1998 s-a stabilit la Iași, ca muzeograf literar, apoi a fost director adjunct și director al Muzeului 
Literaturii Române Iași. 
Din 2004 este directorul fondator al revistei de experiment literar Feed Back și organizează, începând 
cu 2006, Festivalul International de Neoavangarda, iar din 2009, Festivalul International de Poezie 
"Grigore Vieru” (9 editii) 
Daniel Corbu a debutat editorial cu cartea de poeme ’’Intrarea in scena” in anul 1984. Intr-o cronica din 
revista "Romania literara", criticul Laurentiu Ulici scria: „Daniel Corbu, si-a facut „intrarea in scenă”, 
aducând după o jumătate de secol prima carte scrisă de un locuitor al tirgului din vecinătatea Ozanei 
cea frumos curgătoare.” 
ACADEMIA ROMÂNĂ îi conferă în anul 2011 Premiul pentru poezie „Mihai  Eminescu”, considerat cea 
mai înaltă recunoaștere în România pentru opera unui poet român. 

 

Contribuții la cultura orașului Târgu Neamț 

Născut la Târgu Neamț, important nod de drumuri culturale, înconjurat de puncte fierbinți ale 
culturii române și personalități de marcă, Daniel Corbu s-a format și a cultivat continuu un patriotism 
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local de bună calitate, fapt confirmat prin majoritatea scrierilor de recunoaștere a poetului de către toate 
personalitățile culturale. 

 Selectiv,  cîteva din activitățile sale cu implicații culturale cu perpetuare in timp: 
 

- Ca instructor de teatru și poezie la Casa de Cultură din Târgu Neamț (perioada 1980 - 1990) a 
organizat serii de manifestări pentru public de toate vîrstele. Dintre ele s-au remarcat: 

 Cenaclul Iiterar-artistic ”Ion Creanga”, unde s-a format ceea ce criticii literari au numit Școala 
de poezie de la Târgu Neamț, cuprinzînd poeții: Nicolae Sava, Aurel Dumitrascu, Adrian Alui 
Gheorghe, George Calcan, Gheorghe Simon, Viorel Grigore, Radu Florescu. 

 Spectacolul de muzica și poezie ’’Puncte cardinale”, cu valorificarea forțelor artistice locale – 
Formația Cardinal. Interpreți folk, recitatori, umoriști cu reprezentații timp de 6 ani (1994 - 
1989) în toată Moldova. 

 Daniel CORBU și-a adus în anii 1981-1982 o contribuție esențială la păstrarea și mai apoi 
consolidarea Casei VERONICA MICLE în vederea constituirii unui muzeu dedicat poetei. 
Mai precis, s-a opus categoric darîmării și dispariției totale a acestei case unde a copilărit 
poeta. Pentru că în planul de sistematizare al orașului casa era sortită dispariției, iar pe locul 
ei era proiectată construcția unui bloc, cele două articole de pledoarie din revista ’’Flacăra" 
însoțite de fotografii ale casei, precum și solicitarea de către poetul târg-nemțeam a 
intervenției poetului Adrian Păunescu (aflat în grațiile președintelui de atunci) au reușit să 
schimbe optica și planurile activiștilor de la Comitetul Județean Neamț. Datorită implicării și 
susținerii prin toate argumentele, orașul Târgu Neamț beneficiază astăzi de acest unic lăcaș 
de cultură dedicat poetei Veronica Micle. 

 Realizarea a 10 ediții și tradiționalizarea manifestării ’’Zilele Ion Creangă”, cu invitați 
deosebiți de la o ediție la alta (scriitori, profesori universitari, actori), precum și cu un 
Concurs de proză și poezie pentru elevi, care a impus cîteva nume în literatura de azi (între 
ele, Constantin Acozmei, Rodica Potoceanu). 

 Intre anii 1984 - 1993 inițiază și organizează la Târgu Neamț zece ediții ale Colocviilor 
Naționale de Poezie, manifestare de disidență culturală în acei ani, cu profund impact 
intelectual, la care participau la fiecare editie aprox. patruzeci de poeți din generația tînără, 
optzecistă, mulți dintre ei deveniți nume reprezentative ale literaturii române și europene: 
Matei Vișniec, Florin lam, Nichita Danilov,  Mariana Marin,  Alexandru Musina, Lucian 
Vasiliu,Ion Mureșan, Elena Ștefoi, Călin Vlasie, Eugen Suciu, loan Holban, Cassian Maria 
Spiridon, George Vulturescu, Liviu loan Stoiciu, Valeria Stancu, loan Pintea. De asemenea, a 
fost remarcabilă pentru consolidări generaționiste la nivelul teoretic prezența criticilor și 
teoreticienilor literari de primă mărime, Laurențiu ULICI, Mircea MARTIN si Marin MINCU. 

Au fost înregistrate numeroase impresii despre manifestările din fiecare an în ziare și reviste, 
impunînd ideea de oraș cultural. Aurel Dumitrașcu scria chiar la prima ediție: ’’Atîția poeți tineri la Târgu 
Neamț! Limba română a fost sărbătorită admirabil în ținutul Neamțului. O inițiativă  deosebită a lui 
Daniel Corbu și o bucurie ce nu poate fi cuprinsă în cuvinte. ” 

 La Casa de Cultură din Tg. Neamț, în regia lui Constantin Ghenescu, lui Daniel Corbu i s-a pus 
în scena prima sa piesă de teatru. Trenul care aduce dragostea, o piesă poetică inspirată de 
momentul unei investiții așteptate de locuitorii zonei și anume calea ferată Pașcani - Târgu 
Neamț, un eveniment deosebit al acelei perioade. De asemenea, la propunerea regizorului 
Popel Moscu, inspirat din piesa cu același nume, Studiourile de film ”A1.Sahia"’, au realizat 
filmul de scurt metraj TRENUL CARE ADUCE DRAGOSTEA, ce poate fi vizionat în acest 
moment și pe Youtube. 

  În 1990, la inițiativa lui Daniel Corbu, împreună cu domnii Matei Bârgăoanu și Mihai Ardeleanu, 
se realizează înfrățirea orașului Târgu Neamț cu două localități din Franța (SAINT JUSTE-
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SAINT RAMBERT și PANAZOL), aceasta înfrățire (complexă, cu ambele localități, în special 
schimburi culturale) însemnînd începutul unei legături și colaborări europene, continuate până 
în prezent. Manuscrisele în limba franceză ale celor două protocoale, redactate de către Daniel 
Corbu, se află și acum în arhiva poetului. 

 Ocupandu-se de viața și opera lui Ion Creangă, Daniel Corbu a editat in 2006 Integrate 
Operei lui Ion Creangă, o ediție critică de reper, la care fac referire majoritatea 
profesorilor universitari, criticii literari și colecționarii. De asemenea, împreună cu Acad. 
Mihai Cimpoi, a instituit Colecția "Biblioteca Ion Creangă”, din care au apărut până acum 
30 de volume, însumand cele mai bune studii scrise despre viața și opera marelui 
prozator. La sugestia lui Daniel Corbu, Academicianul Eugen Simion dedica un volum de 
critică literară asupra vieții și operei lui Ion Creangă, considerat cea mai originală 
abordare critică dupa George Călinescu. 

Daniel Corbu a publicat in Romania începand cu anul 1984: 
-18 cărți de poezie 
- 4 cărți de proza 
- 7 cărți de eseuri 
- 8 cărți traduse în limbi străine 

 Aproximativ 600 de eseuri, articole si studii privind fenomenul literar românesc, literatura veche, 
postmodernismul, globalizarea, generația literară ’80, precum și portrete literare, publicate între anii 
1990-2014 în revistele: România literară, Convorbiri literare, Poesis, Dacia literară, Hyperion, Tomis, 
Oglinda literară, Flacăra lașului, Porto Franco, Cafeneaua literară, Cronica, Vatra, Tribuna, Feed Back. 

 
Cărti de poeme publicate: 
 

INTRAREA ÎN SCENĂ(Editura Albatros, 1984), 
PLIMBAREA PRIN FLACĂRI (Ed. Cartea Românească, 1988), 
PRELUDII PENTRU TROMPETĂ ȘI PATRU PEREȚI (Panteon, 1992), DOCUMENTELE HAOSULUI 
(Panteon, 1993). pentru care primește Premiul Asociației Scriitorilor Iași și Premiul Poesis pentru cea 
mai bună carte a anului 1993, 
SPRE FERICITUL NICĂIERI (Panteon, 1995), 
CÂNTECE DE AMĂGIT ÎNTUNERICUL (Ed. Helicon, 1996), 
MANUALUL BUNULUI SINGURATIC (Ed. Panteon, 1997), 
DUMINICA FĂRĂ SFÂRȘIT (Axa, 1998), 
CARTEA URMELOR (Junimea, 2001), 
DOCUMENTELE HAOSULUI- antologie de autor (Ed. Junimea, 2003), EVANGHELIA DUPĂ CORBU 
ȘI ALTE POEME (Princeps Edit, 2006) - Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași 
EONUL MARELUI DESANT, antologie, editie critică (Princeps Edit, 2009), pentru care primește 
Premiul ”Mihai Eminescu” al Academiei Române, 
APOCALIPSA DE FIECARE ZI (Ed. Princeps Edit. 2009), 
POFTITI, DOMNULE KAFKA! (Princeps Edit, 2010), 
VIAȚA DE FIECARE ZI LA IASI PE VREMEA LUI DANIEL CORBU POVESTITĂ DE EL ÎNSUȘI (Feed 
Back. 2010), 
REFUGII POSTMODERNE (Convorbiri  literare, 2011), 
NOI VEȘTI DESPRE PASĂREA OARBĂ DALI (Ed. Editura Junimea”, 2012), 
DOCUMENTELE HAOSULUI- editie critică, antologie (Editura Princeps Multimedia, 2013), 
SCRISORI CATRE CEI SINGURI (Princeps Multimedia, 2014) 
FERESTRELE OARBE (Princeps Multimedia, 2016) 
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Cărți de proză publicate 
 
-DOUAZECI SI UNA DE FANTASMAGORII IN RITM DE BLUE-JAZZ (Ed. Cronica, 2001), 
-URMELE LUI DUMNEZEU SI ALTE POVESTIRI (Princeps Edit, 2009), -PIATRA DE EOL SI ALTE 
POVESTIRK Princeps Multimedia. 2015), 
 -JANUVIA - Romanul ascezei (2017) 
 
Cărți de eseuri publicate 
 
-GENERATIA POETICA ’80 IN CINCISPREZECE PORTRETE CRITICE (Editura Junimea. 2000), 
-INTIMITATEA PUBLICĂ A POEZIEI - ȘAPTE ESEURI DESPRE COMPORTAMENTUL LIRIC (Editura 
Princeps Edit, 2002), 
 -POSTMODERNISMUL PE INTELESUL TUTUROR (Princeps Edit. 2003), GENERATIA POETICA ’80 
SI ROSTIREA POSTMODERNA(Ed, Princeps Edit, 2006), 
-NEOAVANGARDA ROMANEASCA- (Editura Feed Back, 2008),  
-POSTMODERNISM SI POSTMODERNITATE IN ROMANIA DE AZI (Princeps Multimedia. 2013), 
-ROSTIREA POSTMODERNĂ. GENERAȚIA POETICĂ 80 ÎN LITERATURA ROMÂNĂ (Princeps 
Multimedia. 2014), 
-ESCALE ÎN PANTEON - PORTRETE LITERARE (Princeps Multimedia. 2017). 
 
Cărți de poeme în traducere 
 
2002 - Les documents du Chaos, trad. Mira Iosif-Fishmann.Strasbourg (Franța), Edition L'Ancrier; 
- El Manual del Buen Solitario. poeme/poemas, ediție bilingvă romano- spaniolă, trad. Gustavo-
Adolfo Loria-Rivel. Ed. Princeps Edit, Iași; 
- Cains Neue Jammer - dihtungen, traducere Iohann Lippet, ediție bilingvă, Ed. Princeps Edit, Iași; 
2009 - II Vangelo second Corbu. antologie bilingvă romano-italiană, traducător Geo Vasile, Ed. 
Princeps Edit Iași. 
-Manualul Bunului Singuratic. editie poliglotă - română, spaniolă, engleză, franceză, germană, 
italiană/ El Manual del Buen Solitario, The Lonesome Way's Manual/ Le Manuel du Bon Solitaire/ Das 
Lehrbuch des Guten Einzelgangers/ II Manuale del Buono Solitario, Editura Princeps Multimedia, Iași 
-The Machine for inventing ideals, împreună cu poetul american Stanley H.Barkan, trad. Olimpia 
Iacob & Jim Kacian, Editura Princeps Multimedia, Iași 
-The daily apocalypse(poems), Cross-Cultural Comunication. New York, trad. Olimpia Iacob & William 
Wolak 
Este prezent cu poeme în reviste, antologii sau cărți de autor în Franța, Germania, Slovacia, China, 
Lituania, Serbia, Anglia, Canada, Republica Yemen, Italia, Ungaria, Suedia. 
Este prezent în numeroase antologii de poezie din țară și străinătate, precum și în dicționare și istorii 
ale literaturii române apărute în ultimii treizeci de ani. 
Despre opera sa au fost scrise si editate doua monografii, semnate de către importanți critici literari. 
 
Apartenența la diferite organizații/asociații: 
1990 - prezent - Membru al Uniunii Scriitorilor din România 1998 - prezent - Societatea Culturală 
Junimea”, Iași 
2005 - prezent – Asociația Culturală „Frangois Mauriac”, Paris 
2006 - prezent – Asociația Culturală „Feed Back”, Iași – președinte 
 
PREMII SI DISTINCȚII (selectiv) 
- Medalia Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler acordat de Președinția României în anul 2004, 
pentru întreaga activitate literară. 
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- Președinția Republicii Moldova il premiaza în 2011 cu Ordinul Cultural Mihai Eminescu, a doua 
medalie ca importanță în stat. 
- Premiul ’’VASILE POGOR” pentru întreaga activitate culturală, oferit de Primaria municipiului Iași în 
2008. 
- PREMIUL PENTRU POEZIE „MIHAI EMINESCU”, conferit de Academia Română în 2011, 
considerat cea mai înaltă recunoaștere în Romania pentru opera unui poet român. 

De asemenea, a obținut numeroase premii pentru cărți de poezie aparute in ultimii treizeci de ani din 
partea Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și a mai multor 
Festivaluri de literatură din țară și din străinătate. 

Luând în considerare întreaga activitate literară a Domnului Daniel Corbu şi contribuţia domniei 
sale la dezvoltarea culturii în oraşul Tîrgu Neamţ, în lumina consideraţiilor  critice ce aparţin mai multor 
literaţi şi oameni de cultură  

„Daniel Corbu este un om al profesiei sale și poet pentru totdeauna, care simte pretutindeni 
poezia și care și-a dat seama că acesteia, descoperindu-i-se la un moment dat începutul, nu-i va fi greu 
să se orienteze în matca doveditoare și păstrătoare de adevăr a unei opere întregi”.Constanta 
BUZEA(Amfiteatru, 1984) 

„Daniel Corbu știe tot ce s-a petrecut în domeniul poetic în perioada ultimă, fiind ca și Mircea 
Cărtărescu si Florin Iaru, foarte receptiv la inovațiile textualiste, dar concomitent nu renunță la acel filon 
de liricitate ce intemeiază zona poetică a Moldovei. Așa cum am și scris, autorul este un poet adevărat. 
” Marin MINCU(Romania literară, 1986 ) 
  

vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre. 
 

Întocmit, 
Şef Serviciu Comunicare şi Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa 


