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S-a născut în 11 octombrie 1966, în localitatea Braşov, în zodia Balan-

ţei, zodie care i-a marcat existenţa sub toate aspectele. 
Potrivit zodiacului chinezesc este Cal de foc şi toate trăsăturile acestei 

zodii i se potrivesc în viaţa de zi cu zi, având o personalitate puternică, am-
biţioasă şi luptătoare. 

Mama sa, Violeta Ardelean (fostă Radu) este originară din comuna Au-
gustin, judeţul Braşov. A fost învăţătoare în localităţile Viscri şi Comăna, 
ambele din judeţul Braşov, mutându-se ulterior în citadela industrială Bra-
şov, unde, după căsătorie, s-a angajat la Întreprinderea de Autocamioane 
Braşov. 

Tatăl său, Nicolae Ardelean, era de loc din localitatea Suiug, judeţul 
Bihor, aşezare aflată la mică distantă de grani-
ţa cu Ungaria. Venit în Braşov după 1956, ta-
tăl urmează cursurile Liceului nr. 1 (fostul Li-
ceu de Informatică, actualmente „Colegiul 
Naţional Grigore Moisil”). Ulterior, acesta ab-
solvă cursurile post-liceale de trei ani ale unei 
școli de maiştri (echivalentul pe atunci al fa-
cultăţii de subingineri). De-a lungul activităţii, 
a avut numeroase funcţii de conducere în ca-
drul Întreprinderii de Autocamioane Braşov, 
fiind distins de-a lungul timpului cu numeroa-
se decoraţii şi medalii ale vremii. Urmare a 
evenimentelor din 15 noiembrie 1987 de la 
Braşov, acesta este cercetat de către Securita-
te, întâmplări care se regăsesc în volumul 
„Ziua care nu se uită”, scris de Marius Oprea 
şi Stejărel Olaru, editat de Editura Polirom în 

Cu părinţii Nicolae şi Violeta 
Ardelean, la vârsta de 6   luni 
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anul 2002. La paginile 
152, 153 este menţionat 
un tabel nominal cu 
persoanele cercetate, 
care provine din dosa-
rul nr. D52 pus la dis-
poziţia autorilor de 
C.N.S.A.S. (filele 128-
141). În acest tabel se 
menţionează prenumele 
părinţilor lui Nicolae 
Ardelean, respectiv Ion 
şi Ana, data şi locul 
naşterii (18.06.1936), 
localitatea Suiug, jude-
țul Bihor. În dreptul 
numelui apar şi anche-
tatorii, respectiv locote-
nent Ciupitu Dumitru, 
plutonier Friciu Teo-
dor, sergent major Băn-
cilă V. În acea perioadă 
a mai fost anchetat şi 
arestat un unchi al lui 
Sorin Ardelean, Nico-
lae Oancea, fost direc-
tor la I.A. Brașov, în 
acel moment şef Servi-
ciu Personal. Până în 
anul 1989, cu ocazia 

unor sărbători naţionale, locuinţa familiei era verificată de cadre ale Securi-
tăţii.  

O mare parte a vacanţelor, micuţul Sorin Ardelean, alături de cei doi 
fraţi, Mihaela şi Gabriel, le petrece la bunicii săi din comuna Augustin, de 
care îl leagă numeroase amintiri. Poveştile copilăriei, întâmplările ascultate 
cu multă curiozitate i-au influenţat mersul vieţii. 

Preocupările în perioada copilăriei se desfăşurau în natură, la pescuit, 
efectuarea de săpături arheologice, partide de fotbal. 

În cursul anului şcolar, la Palatul Pionierilor a urmat cursuri de aeromo-
delism, navomodelism, precum şi dansuri populare.  

Împreună cu bunicul Radu Nicolae şi mama sa, Violeta, în  
Gara Braşov 

Casa bunicilor din comuna Augustin 
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                  Fratele Gabriel, la 2 ani…                                     …şi în clasa a II-a 

 
Bunicul său dinspre ma-

mă, Nicolae Radu, a lucrat la 
Regionala de Căi Ferate Bra-
şov. În tinereţe, acesta era şe-
ful flăcăilor din sat, fiind de-
osebit de frumos. Se trăgea 
dintr-o familie cu mai mulți 
fraţi, care s-au desprins de 
lumea satului, după război, 
lucrând în oraş, ca mulţi alţii. 

Bunica, Maria Radu Ti-
cuşan, provenea dintr-o ra-
mură a familiei Ticuşan, ori-
ginară din Ticuşul vechi şi 
stabilită, în urmă cu circa 
două secole în localitatea 
Augustin. De altfel, majorita-
tea locuitorilor acestei comu-
ne era formată din ţărani în-
stăriţi care îşi aveau obârşia 
în apropierea oraşului-cetate 
Rupea. 

Străbunicii Maria şi Nicolae Ticuşan, împreună cu 
fiicele Margareta, Victoriţa şi Maria 
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Atestată documentar abia 
în anul 1606, comuna Augus-
tin este poziţionată geografic 
în apropierea unor situri arhe-
ologice mult mai vechi. Ast-
fel, în vecinătatea comunei se 
găseşte Tepeiul Racoşului, cu 
o cetate daco-getică care, şi în 
prezent, face obiectul cercetă-
rilor arheologice. 

Perioada copilăriei, plină 
de basm şi întâmplări, i-a mar-

cat lui Sorin Ardelean existenţa, creându-i o legătură peste timp cu localita-
tea strămoşilor săi. Aici, în mediul ancestral, aude pentru prima dată istoria 
familiei, cunoaşte natura şi îşi dezvoltă simţul patriotic. Cunoaşte, totodată, 
antecesorii, precum şi viaţa lor. 

Nicolae şi Maria Ticuşan sunt străbunicii din partea mamei. Viaţa com-
plicată, primul război mondial, precum şi decesul străbunicului, Nicolae 
Ticuşan (ofiţer), pe front, a marcat existenţa familiei străbunicii. Cele trei fi-
ice, Margareta, Victoriţa şi Maria, nu au avut ocazia să-şi cunoască tatăl de-
cât într-o fotografie. 

Singură, Maria Ticuşan, cu cele trei fete (Margareta, Victorița și Maria) 
a fost nevoită să îndure greutăţile vieţii, ca văduvă de război. Victoriţa moa-
re la o vârsta fragedă datorită unei pneumonii. Fiica cea mică, Maria, suferă 
de mică de miopie. O verişoară a mamei, Maria Ticuşan, căsătorită cu frun-
taşul ţărănist Ghiţă Pop (secretarul general al Partidului Naţional Ţărănesc), 
doreşte să o înfieze pe viitoarea bunică a lui Sorin Ardelean, Maria. Însă 
mama acesteia refuză.  

Maria (căsătorită Radu) 
Ticuşan este bunica lui Sorin 
Ardelean, din partea mamei. 
Aceasta l-a iubit foarte mult, 
îndeplinindu-i orice dorinţă şi 
îndemnându-l să înveţe, i-a 
fost alături în tot timpul vieţii. 

Cea mai mare parte a va-
canţelor, au fost petrecute în 
acest mediu mirific care i-a in-
fluenţat pe mai departe viaţa şi 
cariera. 

La mormântul bunicilor şi străbunicilor  
din comuna Augustin 

Părinţii, Nicolae şi Violeta Ardelean 
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Sorin Ardelean începe clasa I la Şcoala Generală numărul 3 din oraşul 
natal, Braşov. În ciclul primar o are ca învăţătoare pe doamna Elena Tarliu 
(actualmente Cornea), un dascăl foarte exigent şi corect. Foarte bun la învă-
ţătură, elevul Sorin Ardelean obţine în fiecare an şcolar premii sau menţiuni. 
În primele clase s-a înfiripat pasiunea pentru literatură, dar şi pentru disci-
plinele socio-umane. În clasa a II-a, la vârsta de numai opt ani, compune 
prima sa poezie, intitulată „Pufilică”. Această poezie, alcătuită din două 
strofe, cu versuri rimate, avea ca temă căţeluşul bunicilor („Pufilică-i un că-
ţel, / care e bălţat de fel, / ochi albaştri el îi are / şi e negru pe spinare.”). 

Talentul pentru literatură l-a avut şi l-a cultivat aproape tot timpul, ci-
tind cu nesaţ nenumărate cărţi.  

 
Zi aniversară, alături de frații Gabriel și Mihaela și alți  colegi 

Își continuă învăţătura, urmând ciclul gimnazial la aceeaşi şcoală, aflată 
în apropierea blocului unde locuia. Diriginte i-a fost profesorul de matema-
tică Nicolae Prundeş, care i-a imprimat rigurozitatea ştiințifică. La matema-
tică a avut note atât foarte bune cât şi câte una mai puţin bună. Notele reflec-
tau inconstanţa cu privire la efectuarea temelor.  

În prezent, atât învăţătoarea sa, Elena Cornea, cât şi fostul diriginte, Ni-
colae Prundeş, întreţin o legătură cu fostul lor elev, atât profesională, în cali-
tatea sa de avocat, cât şi sentimentală, fiind invitaţi de fostul lor elev la dife-
rite festivităţi şi lansări de carte ale acestuia. 

Printre disciplinele la care a excelat în învăţământul gimnazial s-a aflat 
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limba şi literatura română, unde, obţinea cele mai mari note din clasă şi 
şcoală, avându-l ca profesor pe Constantin Grindeanu. În perioada învăţă-
mântului gimnazial s-a remarcat şi la disciplinele istorie, geografie şi limbi 
străine. În perioada învăţământului gimnazial, a continuat în mod constant 
să aibă performanţe şcolare şi să obţină, la finalul fiecărui an şcolar, premii 
şi menţiuni.  

Fiind pasionat de literatură şi de in-
formaţii ştiințifice, devora cu nesaţ tot 
felul de cărţi.  

A urmat Liceul „Steagu Roșu” (ul-
terior intitulat Liceul „Astra”, actual-
mente desfiinţat), unde, în clasele a IX-
a şi a X-a obţine premiul I la învăţătură, 
fotografia sa fiind expusă la panoul de 
onoare al şcolii.  

Obţine bacalaureatul (1985) şi, ul-
terior, efectuează stagiul militar la Uni-
tatea Militară 01278 din Someşeni, ju-
deţul Cluj. În perioada 1989-1991 este 
profesor suplinitor de limba şi literatură 
română din comuna Augustin. În anul 
1991, în urma unui concurs, obţine o 
catedră la Şcoala Generală numărul 27 
din Braşov, ocupând locul profesorului 
Ovidiu Moceanu, care, în acel an, pleacă în învăţământul superior, acesta 
devenind ulterior decanul Facultăţii de Filologie a Universităţii Transilvania 
din Braşov.  

Începând cu anul 1991 participă la festivaluri literare din ţară şi străină-
tate, obţinând peste 50 de premii literare.  

În anul 1991 obţine la Giurgiu o menţiune pentru poezie la Festivalul 
de creaţie literară „Ion Vinea”. Tot în acel an debutează în revista „Pentru 
Patrie”, editată de Ministerul Administraţiei şi Internelor. În acea perioadă 
de timp, mensualul „Pentru Patrie” este editat şi vândut pe piaţă într-un tiraj 
de peste 500.000 de exemplare. Semnătura poetului Sorin Ardelean apare 
alături de semnătura unor clasici pe care acesta îi cunoştea, pe atunci, doar 
din manualele şcolare: Marin Sorescu, Mircea Sântimbreanu, Nichita Stă-
nescu şi alţii. Tot atunci, îl cunoaşte pe colonelul Nicolae Rotaru (scriitor şi 
ziarist profesionist), directorul-adjunct al acestei reviste şi viitorul său şef.  

În anul 1991, generalul Niculae Neagu (fost şef al I.P.J. Braşov, al Cor-
pului de control al ministrului de Interne şi prim-adjunct al şefului I.G.P.R.), 

 
În armată, la 18 ani 
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originar din localitatea Augustin şi rudă apropiată cu mama sa, înfiinţează 
Asociaţia Împotriva Criminalităţii, unde devine membru fondator şi tânărul 
Sorin Ardelean.  

Începând cu anul 1992, organizează în cadrul Şcolii Generale numărul 
27, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, al Asociaţiei Împo-
triva Criminalităţii, dar şi a Revistei literare „Astra”, precum şi al unor per-
sonalităţi, Concursul judeţean de creaţie literară pentru copii intitulat „Cu-
vinte potrivite”. Acest concurs a fost popularizat în cotidianele braşovene 
„Transilvania Expres”, „Gazeta de Transilvania” şi „Mesagerul” de Braşov. 
Copiii premiaţi au fost publicaţi într-un supliment literar editat de către Re-
vista „Astra” şi coordonat de către profesorul Sorin Ardelean. Mulţi dintre 
acei copii sunt în prezent ziarişti cunoscuţi în presa audio-vizuală. Printre 
cei care au susţinut concursul de creaţie literară se numără profesoara Ange-
la Modiga (directoarea Şcolii Generale nr. 27), prof. univ. dr. Ovidiu Mo-
ceanu, col. (r) Traian Dârlău, scriitorul Aurel Ion Brumaru (redactorul-şef al 
Revistei literare „Astra”), poliţistul şi poetul Ioan Gliga, poeta Nadia Cella 
Pop, scriitorii Mircea Brenciu şi Vasile Şelaru.  

La organizarea acestui concurs au contribuit diverşi directori de socie-
tăţi comerciale, printre care îl amintim pe fostul director economic al Fabri-
cii „Tractorul” Braşov, Ioan Tătar.  

 
La Şcoala Generală nr. 27, cu ocazia unui concurs literar pentru copii, alături de 

prof. Angela Modiga şi prof. univ. dr. Ovidiu Moceanu 
 

În ediţia cotidianului „Transilvania Expres” de marţi, 6 iunie 1995, pro-
fesorul şi ziaristul Alexandru Ţion consemna: „sâmbătă, 3 iunie a.c., la 
Şcoala Generală nr. 27 din Braşov, au avut loc festivităţile de premiere ale 
concursului judeţean de creaţie literară Cuvinte potrivite… Partea a doua a 
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festivităţilor a constat în lansarea a patru volume de poezie ale unor scriitori 
consacraţi, de către criticul literar Sorin Ardeleanu: Nicolae Zărnescu – vo-
lumul „Drumul către semn” (Editura Anotimpuri, 1995), Ioan Gliga – cartea 
de poezii pentru copii intitulată „Micul Vânător” (Editura Anonna, 1995), 
Vasile Bardan – volumul „Noaptea gravitaţiei” (Editura Eminescu, 1994) şi 
volumul „Gravitonia” (Editura Fiatlux, 1995).  

Ultima ediţie (a V-a) a Concursului județean de creaţie literară „Cuvin-
te potrivite” a avut loc în anul 1997, fiind organizat, pe atunci, atât de Şcoa-
la Generală nr. 27, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, Revista „Astra”, 
Asociaţia Împotriva Criminalităţii, dar şi de Fundaţia Naţională Academica, 
al cărei preşedinte şi fondator este Sorin Ardelean. Ca şi celelalte ediţii, con-
cursul era destinat elevilor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani şi se desfăşu-
ra pe două secţiuni. Prima secţiune cuprindea specii ale genului liric, iar a 
doua secţiune era destinată genului epic. Concursul era dotat cu premii deo-
sebite, din partea organizatorilor şi a unor reviste prestigioase.  

În anul 1996, Sorin Ardelean înfiinţează Fundaţia Academica, ce avea 
ca principal scop promovarea talentelor şi a culturii române.  

În activitatea socio-profesională a fost îndrumat de o serie de personali-
tăţi, printre care se numără scriitorul Aurel Ion Brumaru, poetul Ioan Gliga.  

Tot în acea perioadă Sorin Ardelean l-a cunoscut pe academicianul 
Alexandru Surdu, cel care avea să-i devină mentor spiritual pe mai departe.  

În perioada 1992-1994 este reporter la cotidianul „Mesager” din Bra-
şov. La o festivitate îl cunoaşte pe av. dr. Hari Foghel, în vârstă de 96 de ani 
(care a murit puţin mai târziu, la vârsta de 100 de ani). Fost director al învă-
ţământului evreiesc din România în anii 1940, când ministru al Învăţămân-
tului era Ion Petrovici, avocatul Hari Foghel va închega o prietenie cu tână-
rul Sorin Ardelean, formându-l, într-un fel, pentru viaţă. Întâlnirile dintre 
aceştia se materializau cu citirea cărţilor sfinte, ale Torei, Talmudului şi ale 
altor lucrări cu caracter religios. Umblat în anumite cercuri, către maturitate, 
nenea Harişor a avut o serie de prieteni celebri. Fusese coleg la Baroul Ba-
cău cu fraţii avocaţi şi scriitori Ionel şi Păstorel Teodoreanu.  

Hari Foghel avusese o relaţie de prietenie cu Gala Galaction, George 
Enescu şi mulţi, mulţi alţii. Urmare a întâlnirilor dintre Hari Foghel şi junele 
Sorin Ardelean, aceste poveşti şi amintiri au fost aşternute pe hârtie şi publi-
cate în cotidianul „Observatorul” de Braşov, în anul 1994, sub semnătura 
ambilor autori. De asemenea, în ziarul „Observator” din anul 1995, cei doi 
publică schiţa „Armonie în casă”, tradusă din limba idiş.  

În tot acest răstimp, continuă să publice în aproape toate ziarele şi re-
vistele importante din ţară, reportaje, eseuri, poeme şi proză, cum ar fi: „Ga-
zeta de Transilvania”, „Transilvania Expres”, „Observatorul”, „Matinal”, 
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„Astra”, „Mesagerul”, „Dreptul la Opinie” (din Braşov), „Luceafărul”, „Tri-
buna”, „Timp Liber”, „Pentru Patrie”, „Poliţia Română”, „Literatorul” (din 
Bucureşti), „Poesis” (Cluj), „Semne”, „Caietele Agora” (Slatina), „Genera-
ţia 0”, „Vatra” (Târgu Mureş), „Rostirea Românească” (Sibiu), „Danubius” 
(Giurgiu).  

 
Colectivul de redacţie al Revistei „Pentru Patrie”,  

în frunte cu colonelul Nicolae Rotaru 
În Magazinul cultural şi de informaţie editat de Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Braşov, în anul I, nr. 1 din 1995, profesorul Sorin Ardeleanu pu-
blică un articol intitulat „Toleranţa sau paradisul înţelegerii”, cu ocazia Anu-
lui internaţional al toleranţei.  

În alte numere ale acestei reviste mai publică o serie de eseuri, printre 
care amintim „Democraţie şi libertate”.  

Urmează o cascadă de premii literare, dintre care enumerăm: 

1991 Giurgiu 

Mențiune poezie Festivalul concurs de creație literară 
Ion Vinea – Ediția a III-a 

Premiul III poezie Festivalul concurs de creație literară 
Ion Vinea – Ediția a IV-a 

Premiul II reportaj Festivalul concurs de creație literară 
Ion Vinea – Ediția a IV-a 

1992 Călărași Premiul II proză 
Festivalul concurs de proză 
Alexandru Odobescu – Ediția a XII-a 

1993 Slatina Mențiune poezie Festivalul – concurs de poezie 
Ion Minulescu – Ediția a III-a 
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1993 
 
 
 

Giurgiu Mențiune poezie Festivalul concurs internațional de litera-
tură Dimitrie Bolintineanu – Ediția I 

Brașov Diplomă de 
Merit 

activitate 
literară Cotidianul Mesager 

Giurgiu Premiul III proză 
fantastică 

Festivalul concurs de creație literară 
Ion Vinea – Ediția a V-a 

Alexandria Premiul ziarului 
„Teleormanul” proză Festivalul concurs de literatură 

Marin Preda – Ediția a VI-a 
Giurgiu Premiul I poezie Concursul pe teme de iarnă 

1994 

Slatina Premiul Special poezie Festivalul concurs național de poezie 
Ion Minulescu – Ediția a IV-a 

Brad Premiul I poezie 
Festivalul concurs național de creație 
literară Vlaicu Barna – Ediția I, în cadrul 
Zilelor Scriitorilor Zărăndeni 

București Premiul II poezie Concursul național de poezie Mărtișor 

București Premiul II poezie 
Festivalul-concurs internațional de 
literatură Dimitrie Bolintineanu – Ediția 
a II-a 

Reghin Premiul I poezie 
Premiul Radioteleviziunii, Premiul 
Gazetei de Reghin, festivalul-concurs 
La porțile visului – Ediția a IV-a 

București Mențiune proză 
polițistă 

Concursul național de proză polițistă, 
organizat de revista Pentru Patrie 

 
 
 
 
 
 
 
 

1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giurgiu Premiul II eseu Concursul național de literatură 
Nichifor Crainic – Ediția a IV-a 

București Marele Premiu 
Execeza  

Concursul internațional Jose Marti – 
Mihai Eminescu – două personalități ale 
literaturii universale, desfășurat cu 
ocazia Anului internațional UNESCO 
(„Jose Marti” acordat de ambasadele 
statelor latino-americane acreditate la 
București 

Franța 
Premiul Special 
al juriului pentru 

străini 

pentru 
întreaga 
creație 
literară 

Concursul internațional de literatură 
Bergerac – Ediția a XIV-a 

Reghin Premiul Special poezie Festivalul-concurs de literatură 
La porțile visului – Ediția a V-a 

Botoșani Premiul Revistei 
„Poesis” 

pentru 
interpretarea 

critică a 
operei 

eminesciene

Festivalul concurs național de literatură 
Porni Luceafărul, în cadrul Zilelor 
Eminesciene – Ediția a XIV-a 
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1995 
 

Târgoviște Premiul I eseu Festivalul concurs național de literatură 
Moștenirea Văcăreștilor – Ediția XXVII 

Pașcani Premiul III proză Concursul național de proză 
Mihail Sadoveanu – Ediția XXIV 

Slatina Premiul Special poezie Festivalul-concurs de poezie 
Ion Minulescu – Ediția a VI-a 

1996 

Italia Diplomă de 
Onoare literatură Festivalul național de literatură 

Goccia di luna – Ediția a IV-a 

Sebeș Premiul S.C. 
Pemont poezie Festivalul internațional de literatură 

Lucian Blaga – Ediția a XVI-a 

Franța 
Premiul Special 
al juriului pentru 

străini 
literatură Concursul internațional de literatură 

Bergerac – Ediția a XV-a 

Cluj Premiul Revistei 
„Tribuna” eseu Festivalul-concurs național de literatură 

Octavian Goga – Ediția a II-a 

 Premiul III proză Concursul național de proză 
Alexandru Odobescu – Ediția a XVI-a 

Aiud 

Premiul 
Bibliotecii 

Județene „Liviu 
Rebreanu” 

proză Festivalul concurs național de proză 
Liviu Rebreanu – Ediția a VI-a 

Suceava 
Premiul 

Municipiului 
Suceava 

poezie Concursul național de poezie 
Nicolae Labiș – Ediția a XXVIII-a 

 

Cu ocazia acestor concursuri literare cunoaşte o serie de personalităţi 
ale culturii şi literaturii române: Mircea Sântimbreanu, Nicolae Zărnescu, 
Nicolae Fulga, Nicolae Rotaru, Olimpian Ungherea, D.R. Popescu, Adrian 
Păunescu, Leonida Lari, George Şova, Marin Sorescu, Constantin Ciopraga, 
Alexandru Ciorănescu, Mitzura Arghezi, Vasile Gogea, Vasile Şelaru, Na-
dia Cella Pop, Mircea Horia Simionescu, Aureliu Goci. Fiecare dintre aceş-
tia şi-a lăsat amprenta, într-un fel sau altul, asupra drumului său.  

Printre cele mai importante premii de atunci se numără Marele Premiu 
pentru Exegeză obţinut cu ocazia anului internaţional UNESCO, acordat de 
către misiunile diplomatice latino-americane de la Bucureşti în data de 19 
mai 1995. Din jurizarea acestui concurs au făcut parte academicieni şi pro-
fesori universitari. Festivitatea de premiere a avut loc la Sala de Concerte a 
Radiodifuziunii Române. Premiul i-a fost înmânat de către ambasadorul Eu-
logio Rodriguez Millares, decanul Corpului diplomatic latino-american, la 
Bucureşti. Ceilalţi doi premianţi au fost: o profesoară universitară de la Fa-
cultatea de Litere din Bucureşti şi fiica poetului Tudor Arghezi, Mitzura Ar-
ghezi. Lucrarea s-a intitulat „Consonantismul poetic la Mihai Eminescu şi 
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Jose Marti (teorie şi analiză critică)”, fiind o exegeză despre cei doi mari 
scriitori ai lumii. Potrivit regulamentului concursului, lucrarea a devenit 
proprietatea statului cubanez, urmând să fie tradusă, nemaiputând fi publica-
tă decât cu acordul acestuia. Evenimentul a avut loc cu ocazia anului inter-
naţional UNESCO, dedicat centenarului morţii lui Jose Marti, avocat, zia-
rist, poet şi prozator cubanez.  

 
Urmând să primească premiul la Festivalul UNESCO („Jose Marti – Mihai Eminescu, 

două personalităţi ale literaturii universale”) 
 

La festivităţi au participat o serie de personalităţi politice şi culturale 
ale vremii, oameni de ştiinţă. În cinstea acestui eveniment, la Sala de Con-
certe a avut loc un concert dirijat de către maestrul Ludovic Bach. Sorin Ar-
delean a fost însoţit de către prietena sa şi viitoarea soţie, Cristina (Moises-
cu) Ardelean, sora sa, Mihaela Ardelean şi tatăl său, Nicolae Ardelean. Cu 
acea ocazie, ziarele braşovene consemnau succesul lui Sorin Ardelean. În 
nr. 1603 din 3-4 iunie 1995 al „Gazetei de Transilvania”, ziaristul A.I. Bar-
bu nota, sub titlul „Un premiu pentru Sorin Ardelean”, următoarele: 
„…adevărata valoare este, însă, dincolo de aceste bunuri trecătoare, miza fi-
ind afirmarea unei tinere speranţe ale literelor braşovene şi, de ce nu, româ-
neşti, cu care vom mai face cunoştinţă în paginile foii noastre”. În cotidianul 
braşovean „Transilvania Expres” din 29 mai 1995, apărea titlul „Un profe-
sor braşovean cu două premii internaţionale”. Semnat de către Al. Ţion, 
acesta arăta că: „…domnul Sorin Ardeleanu, profesor la Şcoala general nr. 
27 din Braşov, a obţinut Premiul Jose Marti pentru lucrarea «Consonantis-
mul poetic la Mihai Eminescu şi Jose Marti – teorie şi analiză critică», care 
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a fost apreciată ca fiind cea mai bună de către un juriu format din specialişti 
de marcă din domeniu… Tot domnul Sorin Ardeleanu a obţinut în acest an 
şi un premiu special al juriului (acordat străinilor) la Concursul internaţional 
de literatură Bergerac, din Franţa, la care au participat scriitori belgieni, el-
veţieni, canadieni, francezi. Iată că, într-un singur an, domnul Sorin Arde-
leanu a devenit posesorul meritoriu al două importante premii internaţiona-
le, acestea reprezentând, ne place să credem, doar începutul unor astfel de 
serii de distincţii.” 

În Suplimentul literar „Foaie pentru minte, inimă şi literatură” al cotidi-
anului „Gazeta de Transilvania”, în numărul 1718 din 11-12 decembrie 
1995, scriitorul A.I. Brumaru publica o cronică literară despre Sorin Arde-
lean, sub titlul „Vieţuire poetică”.  

Spicuind din această cronică, supunem atenţiei câteva fragmente: „Das-
călul braşovean Sorin Ardeleanu e un fel de campion absolut, vrednic de a 
figura într-un improvizat «Guiness Book»: participă la mai toate concursuri-
le literare… şi ia tot pe atâtea premii. (…) Junele nostru pare a nu avea con-
curenţi, rivalii (în România, recolta e impresionantă) se sperie şi fug. Însă, 
Sorin Ardeleanu a uimit şi unele jurii internaţionale… Câtă deşertăciune e 
aici, sunt aceste puneri sub încercare doar vanităţi, semeţire sau fatuitate? 
Nu cred. Găsesc, mai degrabă, cucerirea fiinţei poetice, un răspuns al aceste-
ia la deşertăciunile cotidianului… Emoţia poetului este încă reticentă, mate-
ria lirică nu îndură, însă, nici o rarefiere, există în aceste piese suficientă dis-
ciplină interioară ce respinge logoreea, frazarea în vid… În antologia «Porni 
Luceafărul» (Botoşani, 1995), Sorin Ardelean e prezent cu eseul «Conso-
nantismul poetic la Mihai Eminescu şi Jose Marti – teorie şi analiză criti-
că»… Este o lucrare, în fond, de literatură comparată, pe o idee, în Româ-
nia, de un extraordinar impact, consonantismul lui Ştefan Odobleja, o priori-
tate autohtonă în domeniul ciberneticii. Adusă în câmpul literaturii, e de 
prevăzut ca ideea consonantistă – riguros şi savant tratată, şi în logică, filo-
sofie (a se vedea în această ordine contribuţiile academicianului Alexandru 
Surdu) – să câştige teren pe meridiane, împlinind astfel, în lume, chipul spi-
ritualităţii românești. Va fi, într-o anume măsură, şi meritul braşoveanului 
Sorin Ardeleanu”.  

În scrisoarea trimisă din Bucureşti lui Sorin Ardelean pe data de 14 no-
iembrie 1995, ambasadorul Eulogio Rodriguez Millares îi scria: „Stimate 
prieten, la sfârşitul lunii noiembrie mă voi întoarce definitiv în Cuba, la în-
cheierea misiunii mele, ca Ambasador al Cubei în România, la capătul a pa-
tru ani şi jumătate în care m-am bucurat să mă aflu în această minunată ţară, 
de care mă simt legat şi profund impresionat de forţa culturii sale, de popo-
rul său afectuos, de oamenii prietenoşi pe care i-am cunoscut, şi mai presus 
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de toate, de faptul că 
am putut să întâlnesc un 
prieten ca Dumnea-
voastră, căruia îi voi 
simţi lipsa. Aş vrea să 
ştiţi că vă mulțumesc 
sincer şi vă sunt recu-
noscător pentru spri-
jinul pe care l-am găsit 
totdeauna în persoana 
Dumneavoastră, în ac-
tivitatea mea desfăşura-
tă de mine aici pentru 
dezvoltarea relaţiilor bi-
laterale şi a prieteniei 
dintre popoarele noas-
tre. Sper ca într-o bună 
zi să ne revedem, fie în 
România, fie în Cuba, 
dacă veţi avea ocazia să 
vizitaţi Havana, să nu 
mă ocoliţi. În orice caz, 
dacă îmi veţi scrie, vă 
voi fi recunoscător… 
Pentru Dumneavoastră 
şi familia, cele mai bune urări şi aduceri aminte şi toată prietenia mea…”.  

Alte premii importante care conduc spre consacrarea sa sunt obţinute în 
Italia (Festivalul Internaţional de Literatură „Goccia di luna”) şi Franţa (la 
Concursul Internaţional de Literatură „Bergerac”), fiind publicat şi în aceste 
ţări. Apare, astfel şi în periodicul „Oltis” (numerele 142, 143, octombrie- 
martie 1996) editat de către Société des Poètes Du Quercy.  

Debutează în volume colective. În 1993, apare la Slatina Antologia de 
versuri „Verticala curgere spre soare”, care cuprinde cele mai reuşite poeme 
premiate la concursul de poezie „Ion Minulescu”. În prefaţa acestei cărţi, 
D.R. Popescu îl aminteşte şi pe Sorin Ardelean.  

În anul 1998, la Editura „Scribul” din Slatina se editează volumul anto-
logic de versuri „Într-o lacrimă trăieşte poetul”, a cărei prefaţă este scrisă tot 
de D.R. Popescu. Cu privire la persoana poetului Sorin Ardelean, după o de-
scriere succintă, se menţionau premiile obţinute de-a lungul timpului şi se 
arăta că „…Încetăm aici cu enumerările, mulţumindu-ne cu concluzia că es-
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te onorant să ai în antologia pe care o faci un asemenea performer literar”.  
Mai apare volumul intitulat „Caietele concursului de proză scurtă Liviu 

Rebreanu”, apărut la Editura ALTIP din Alba Iulia, în anul 2000, precum şi 
în alte două antologii: „Caietele concursului naţional de poezie Nicolae La-
biş” (Suceava, 1996) şi în „Porni Luceafărul” (Botoşani, 1995).  

În anul 1995, primeşte la Târgovişte premiul I pentru eseu la Festivalul 
National de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor” (Ediția XXVII). Atunci îl 
cunoaşte pe academicianul Alexandru Ciorănescu, cu care se întâlneşte la 
Casa memorială „Ciorănescu” din Moroieni, rezident la Tenerife, în Cana-
da. Tot atunci îi cunoaşte şi pe scriitorii Ştefan Ion Ghilimescu şi Costache 
Olăreanu.  

În acelaşi an obţine un premiu literar pentru proză la ediţia XXIV, des-
făşurat la Paşcani, unde preşedintele juriului era academicianul Constantin 
Ciopraga.  
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În anul 1996 o cunoaşte pe mama şi sora poetului Nicolae Labiş, cu 
ocazia Concursului naţional de poezie Nicolae Labiş, la ediţia a XXVIII-a 
desfăşurat la Suceava, unde obţine două premii literare, premiul municipiu-
lui Suceava și premiul „Rostirea Românească” din Sibiu.  

 
Poetul Sorin Ardelean alături de sora şi mama poetului Nicolae Labiş 

Poetul Nicolae Zărnescu din Slatina îi dedică prietenului său Sorin Ar-
delean un catren, cu ocazia întâlnirii la un Festival de literatură din anul 
1993: „La gândul ce mă stăpâneşte / Duc mâna iute și mă-nchin: / Doamne, 
dacă ne iei Ardealul / Te rog, ni-l lasă pe… Sorin”.  

Pe data de 10.10.1996, în ajunul zilei sale de naştere, scriitorul George 
Călugăru îi dedică poemul intitulat „Interogaţie”: „Îţi este viaţa oare, aştep-
tare / a unui tren ce nu-i cunoşti sosirea / şi nici măcar nu-i bănuieşti porni-
rea / pe-un drum ce nici o margine nu are?, / plângând, râzând îţi amăgeşti 
simţirea / cu clipe dulci, cu altele amare / şi toate sau luate fiecare / ascund 
în ele ura şi iubirea? / eşti fir de iarbă ce mereu răsare / din frământatul lut, a 
câta oară? / sau fir de cosmos? veşnică-ntrebare / spre un răspuns ce-ntârzie 
s-apară… / eşti toate, eşti mai mult: o veşnicie, / trăgându-şi seva din adânc 
de glie”.  

Cu ocazia altor festivităţi, primeşte o serie de dedicaţii de la Ştefan Bă-
nică jr. , Cristina Ţopescu, Gheorghe Gheorghiu şi alţii.  
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Dedicaţii date de către Ştefan Bănică Jr., Cristina Ţopescu şi Gheorghe Gheorghiu 

În anul 1995, Sorin Ardelean devine membru al Uniunii Ziariştilor Pro-
fesionişti din România, iar în anul 1996 termină Facultatea de Drept din Bu-
cureşti.  

Urmare a activităţii de până atunci a tânărului Sorin Ardelean şi a apre-
cierii de care se bucura, directorul Revistei „Pentru Patrie”, colonelul Nico-
lae Rotaru, obţine de la ministrul de Interne de atunci deblocarea unui post 
de redactor, ocupat prin concurs de către acesta. Premergător angajării în 
structura centrală a Ministerului de Interne, directorul publicaţiei, colonelul 
Nicolae Rotaru, publică o serie de fotografii ale scriitorului Sorin Ardelean, 
la pagina Blitz, alături de personalităţi politice şi ale culturii române. De 
asemenea, la rubrica de ştiri a revistei sunt consemnate performanţe din via-
ţa socială a acestuia.  

Între anii 1996-1999, Sorin Ardelean lucrează ca ziarist militar la pu-
blicaţia centrală a Ministerului de Interne „Pentru Patrie”. În misiunile în ca-
re a plecat, pentru documentare, prin ţară, a avut ocazia să cunoască mai bi-
ne societatea românească, precum şi problemele acesteia.  

În cadrul revistei a publicat o serie de reportaje şi eseuri, având şi o ru-
brică lunară intitulată „Cabinet Juridic”. Este perioada maturizării în sens 
social a lui Sorin Ardelean. În toate materialele publicate, dar şi în alte apa-
riţii editoriale, acesta semnează cu numele de Sorin Ardeleanu, vocala „u” 
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de la finalul numelui de familie şi-a atribuit-o pentru ca numele să nu se 
termine abrupt în consoana „n”.  

În data de 12 septembrie 1996 se căsătoreşte cu Cristina Nicoleta Moi-
sescu, pe care o cunoaşte din anii studenţiei. Aceasta este absolventă a Aca-
demiei de Studii Economice din București, Facultatea de Finanţe, Bănci şi 
Contabilitate. În perioada 1995-1999, Cristina Ardelean a desfăşurat activi-
tate la catedră, fiind asistent universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Eco-
nomice a Universităţii Transilvania din Braşov. În paralel, aceasta lucrează 
la mai multe bănci.  

Pe data de 19 iulie 1999 se naşte Andreea Ardelean, prima fiică a fami-
liei, actualmente elevă la Colegiul „Maria Baiulescu” din Braşov, la clasa de 
Design.  

După ce îşi dă demisia din aparatul central al Ministerului de Interne, 
Sorin Ardelean intră în Baroul Dâmboviţa ca avocat stagiar. După examenul 
de definitivat desfăşurat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, 
unde obţine cea mai mare medie, se transferă în Baroul Braşov. După exa-
menele de definitivat de la Craiova, colegii de atunci l-au poreclit 
„Creierosul”.  

În perioada 1996-2000, soția sa urmează cursurile Facultăţii de Drept 
din Braşov.  

Pe data de 2 septembrie 2004 se naşte mezina familiei, Ana Maria Ar-
delean, elevă la Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch”.  

Pe Sorin Ardelean îl leagă o veche şi frumoasă prietenie fată de cms. 
şef Mircea Stoian, ziarist, redactorul-şef al Revistei „Pentru Patrie” şi faţă 
de cms. şef dr. Nicuşor Dulgheru, ziarist şi redactor şef al Revistei „Poliţia 
Română”.  

În tot acest răstimp continuă colaborarea, în principal, cu revista „Pen-
tru Patrie” a Ministerului de Interne şi cu revista „Poliţia Română”, editată 
de Inspectoratul General al Poliţiei Române. Fiecare din cele două reviste îi 
pun lunar la dispoziţie câte o pagină, în prima publicând întâmplări din justi-
ţie, pe o pagină intitulată „Culisele Justiţiei”, iar în cea de-a doua publică 
controverse juridice sau interpretări ale textelor de lege intitulate generic 
„Teze şi antiteze juridice”.  

În anul 2007 publică, împreună cu prof. dr. (general în rezervă) Con-
stantin Preda, patru lucrări de drept, respectiv Contractul de expediţie a 
mărfurilor, Contractul de transport rutier, Contractul de transport naval 
şi Contractul de transport aerian, cărţi ce se epuizează destul de repede. 
Aceste cărţi s-au vândut împreună sub titulatura „Totul despre contractele 
de transport”.  
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În „Gazeta de Transilvania” din 4-5 aprilie 2009, poetul Ioan Gliga îi de-

dică avocatului-poet Sorin Ardeleanu un catren intitulat „Aşteptare”: „Patru 
cărţi a publicat / în boema-i meserie! / şi-i degrabă aşteptat / cu prima de… 
poezie”. Acest catren se regăseşte în volumul 3 de epigrame intitulat „Vânză-
torul de urzici” şi editat în anul 2010 la Editura „Transilvania Expres”.  

În anul 2008, controversatul scriitor Vasile Şelaru editează la Editura 
Şelaru „Dicţionarul Scriitorilor braşoveni şi al veleitarilor (de la 1450 până 
astăzi)”. Datorită unor animozităţi cu Sorin Ardelean (procese în care avoca-
tul Sorin Ardelean era apărătorul părţii adverse), Vasile Şelaru, pe lângă 
conţinutul standard pe care ar fi trebuit să-l cuprindă un dicţionar, şi-a per-
mis faţă de unele persoane să facă aprecieri critice, chiar jignitoare. Aceste 
aprecieri, faţă de mulţi scriitori, au condus la excluderea lui Vasile Şelaru 
din rândul membrilor Filialei Braşov a Uniunii 
Scriitorilor.  

În anul 2013, Vasile Şelaru editează la Editu-
ra TipoMoldova „Istoria literaturii din Ţara Bârsei 
şi împrejurimi, de la origini şi până în prezent”, în 
care, de asemenea, se regăseşte şi poetul Sorin 
Ardelean.  

În mai multe reviste apar referinţe critice de-
spre avocatul şi poetul Sorin Ardelean. Faţă de 
persoanele enumerate anterior mai amintim pe: 
Ioan Hădărig, Nicuşor Dulgheru, Mircea Stoian.  

Începând cu anul 2011, este înscris în Enci-
clopedia WHO IS WHO, a personalităţilor cu ca-
rieră de succes.  
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Urmare a articolelor publicate în Revista 
„Pentru Patrie”, în anul 2014 publică volu-
mul de proză scurtă Culisele Justiţiei, apărut 
la Editura Detectiv şi prefaţată de către fostul 
său şef, actualmente prof. univ. dr. (general 
în rezervă) Nicolae Rotaru. Acesta spunea că 
„…credem că Sorin Ardelean ne oferă mici 
mostre de epicitate (puse în valoare fiecare 
de către un motto) care, dincolo de virtutea 
lor epică, mustesc de nervi şi realitate, invită 
la lectură şi reflecţie şi asigură o frumoasă 
dobândă recreativ-instructivă… Personal, îl 
ştiam pe autor din paginile Revistei „Pentru 
Patrie”, unde a ucenicit şi ca redactor, şi ca 
titular al unei rubrici de Cabinet Juridic. Sur-
priza este că nu s-a schimbat, că a rămas un plaivaznic de forţă şi un docu-
mentat jurist al pasiunii, credincios fără echivoc zeiţei Dreptăţii cea legată la 
ochi. Îmi face plăcere să recomand ochilor minţii celor interesaţi un autor ta-
lentat şi un product literar, ca un policier percutant şi plin de suspans pe ca-
re-l scrie şi… joacă un avocat tânăr şi incomod, mai ceva ca un Sherlock 
Holmes, Maigret sau Hercule Poirot al Justiției, pilduitor şi demn de toată 
admiraţia.”.  

Pe data de 29 iulie 2014, lansează la Cercul Militar din Braşov, în Sala 
Coloanelor de marmură, acest volum de publicistică, unde sunt prezente 
peste 180 de persoane. Volumul a fost editat într-un tiraj mare.  

Începând cu anul 2007, i se publică o serie de interviuri şi articole pe 
teme juridice în Revista Română de Consultanţă, Avocaţi de Top, Legal 
Magazine. În anul 2009, se înscrie la doctorat în cadrul Institutului de Logi-
că şi Filosofie „Constantin Rădulescu Motru”, unde-l are conducător de doc-
torat pe academicianul Alexandru Surdu, vicepreşedinte al Academiei Ro-
mâne. Teza de doctorat se intitulează „Logica şi Hermeneutica normei”. În 
acest răstimp, a publicat o serie de referate de specialitate în mai multe pu-
blicaţii, printre care şi Revista de Logică şi Psihologie, editată de Institutul 
de Logică şi Filosofie „Constantin Rădulescu Motru”.  

De asemenea, desfăşoară şi o activitate de cercetare, traducând lucrări 
de referinţă din limba germană, „Logica normelor” (de Hanz Lenk) şi o lu-
crare de la începutul secolului XX intitulată „Logică Juridică” (Ghid pentru 
realizarea tezelor). Acestea se află în momentul de faţă sub tipar.  

În paralel, lucrează şi la alte studii în domeniu: „Teoria Silogismului Ju-
diciar”, „Evaziunea Fiscală”, „Regimul juridic al vânătorii în România” etc.  
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Din anul 2010 devine membru al Asociaţiunii Transilvane pentru Lite-
ratura şi Cultura Poporului Român – Despărţământul Braşov, fiind totodată 
şi avocatul acesteia.  

În perioada 2010-2013 participă la o serie de emisiuni la canalul de te-
leviziune „Money Chanel” intitulate „Legile afacerilor”, în care s-au dezbă-
tut în direct controverse juridice, fiind invitatul moderatorilor Andrei Cristea 
şi Laurei Dragomir.  

În anul 2010, participă la examenul de practicant în insolvență şi înfiin-
ţează Cabinetul de Insolvenţă „Ardelean Nicolae Sorin”.  

În anul 2012, termină Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 
„Lucian Blaga” din Sibiu, începută în anul 2007. Tot la Sibiu, urmează un 
masterat în Ştiinţe Penale de 2 ani la Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu” 
a aceleiaşi universităţi.  

În anul 2011 este numit interimar de către prof. univ. dr. Mircea Coşea 
şi Dănuţ Pop (preşedinte executiv, respectiv preşedinte ai Partidului Ecolo-
gist Român), preşedintele Filialei judeţene a Partidului Ecologist Român. 
După ce este ales de către membri, participă la campania electorală, pentru 
Camera Deputaţilor, în decembrie 2012. În urma eşecului suferit renunţă de-
finitiv la politică, având doar preocupări profesionale. Pe plan social, înce-
pând cu luna august 2015, deţine funcţia de vicepreşedinte al Filialei Braşov 
al Academiei Daco-Române. În data de 3 septembrie 2015, preşedintele 
Academiei Daco-Române, dr. Geo Stroe, îi conferă titlul ştiinţific (onorific) 
de doctor în daco-românistică, în specialitatea Filosofia dreptului.  

În anul 2014 sponsorizează editarea „Monografiei comunei Augustin” 
scrisă de către Octavian Neagu şi Traian Stamberţ. Participă şi la redactarea 
unor fragmente din această monografie, având în cuprinsul său informaţii cu 
privire la unele descoperiri arheologice făcute personal în perioada copilări-
ei, aproximativ în anii ’80. Monedele de Ev Mediu descoperite de Sorin Ar-
delean și fratele său, Gabriel, ilustrează pagini din această monumentală lu-
crare de 422 de pagini.  

Pe plan literar, pregăteşte volumul de versuri intitulat Cerbii zăpezilor.  
După anul 2007, a prefaţat şi postfaţat volume de proză şi poezie, prin-

tre care amintim: „Arc peste timp”, scris de către Bazil Radu, tipărit la Edi-
tura Pastel, în 2009, „Mirobolantele iubiri”, scrisă de către Georgeta Blen-
dea Zamfir şi tipărit la Editura eLiteratura, în 2013, poeme scrise de Ioan 
Hădărig (Alba-Iulia).  

Ca un arc peste timp, proiectele s-au transformat în realităţi, iar semni-
ficaţia zilelor de ieri s-au transformat în certitudinile actuale.  

Povestea continuă… 
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Diplome şi însemne de merit şi recunoştinţă 

 

 

 



Nicolae Sorin Ardelean 

 343

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatură 

 344

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolae Sorin Ardelean 

 345

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Literatură 

 346

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolae Sorin Ardelean 

 347

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatură 

 348

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolae Sorin Ardelean 

 349

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Literatură 

 350

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicolae Sorin Ardelean 

 351

Importante personalităţi care i-au punctat  
viaţa şi activitatea 

 

 

 

După festivități,  
cu Grigore Vieru și 

Leonida Lari 
(1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Împreună cu 
academicianul 

Alexandru Surdu  
și prietena 

(viitoare soție) 
Cristina Ardelean 

(1995) 
 
 
 
 
 

Înmânându-i-se 
premiul 

Concursului de 
Literatură „Mihail 

Sadoveanu”,  
de către 

președintele 
juriului, 

academicianul 
Constantin 
Ciopraga 
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             Alături de academicianul                              Împreună cu ambasadorul 
           Constantin Ciopraga (1995)                       Marii Britanii la București (1995) 

 
Moment festiv – înmânarea Premiului I pentru eseu de către scriitorul  

Mircea Horia Simionescu (Târgoviște, 1995) 
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Pierzându-și capul în 
preajma academicianului 
Alexandru Ciorănescu,  

la Moroeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiant la  
Festivalul de Literatură 

„Ion Minulescu”  
(1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În Sala Festivă  

a Prefecturii Dâmbovița 
cu ocazia  Festivalului 

„Moștenirea 
Văcăreștilor” 
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Alături de poetul  
Geo Călugăru la o 
festivitate jubiliară 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Împreună cu poetul 
Grigore Vieru și  
micuța Andreea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Împreună cu prof. univ. 
dr. (general în rezervă) 
Constantin Preda, după 

lansarea volumelor 
„Totul despre 
contractele de 

transport” (2007) 
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Împreună cu 

academicianul 
Alexandru Surdu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziaristul Sorin 
Ardelean alături de 

foști colegi din M.A.I,  
Nicușor Dulgheru și 

Mircea Stoian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorin Ardelean –  
la birou 

 
 



Literatură 

 356

Imagini cu o familie fericită 

 

    

După logodnă,  
împreună cu nașii –  

Dan și Gabriela  
Oancea 

Împreună cu viitoarea 
soție la o festivitate de 

premiere –  
Sala de Concerte Radio 

din București 
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După cununia religioasă, 
la mormântul poetului 

Andrei Mureşanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Două crăciuniţe mici, 
Andreea şi Ana-Maria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele două fetiţe – 
Andreea şi Ana-Maria 
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Soţia Cristina, împreună 
cu fetiţele Andreea şi 

Ana-Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolae Sorin Ardelean 
alături de fetiţa sa cea 

mare, Andreea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihai, Ana-Maria şi 
Andreea 
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În familie, de Crăciun,  
cu sora sa, Mihaela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreea, Ana-Maria şi 
Mihai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorin şi Cristina  
Ardelean 

 
 


