
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII SCRIITOR? 

 

În principiu, înseamnă să scrii cărți și să le publici.  

Poate fi o meserie: Dacă ne uităm în Nomenclatorul de meserii (COR 2023), vom vedea 

că apare meseria de SCRIITOR, COR 264102, cu definiția: „Autorii si asimilații acestora 

planifică, cercetează si scriu cărți, scenarii, piese de teatru, eseuri, discursuri, manuale, 

specificații si alte articole non jurnalistice (cu excepția materialelor pentru ziare, reviste si 

periodice) pentru publicare sau prezentare.” POETUL apare separat, la poziția COR 264101, 

deci chiar înaintea scriitorului, însă cu aceiași definiție ca și scriitorului, dar în enumerația 

ocupațiilor nici o referire la poezie, poem, vers etc. Meseria de DRAMATURG sau 

SCENARIST nu există în nomenclator, dar dacă ești autor de piese de teatru sau scenarii 

poți să fii încadrat la scriitor. Avem însă la poziția COR 264220, CRITIC LITERAR, care este 

asimilat însă jurnaliștilor: „Jurnalistii se ocupa cu cercetarea, investigarea, interpretarea si 

comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului 

si altor mijloace media”. Avem însă clar definit meseria SCRIITOR VAGOANE, COR 

432320, dar încadrat la „funcționari în transporturi”. Interesant este că până în anul 1989, 

era singura branșă de scriitor recunoscută ca meserie, în timp ce celelalte ramuri au fost 

introduse în nomenclator după acest an.  

Dacă lucrurile sunt destul de confuze în Nomenclatorul de meserii, haideți să vedem 

care-i treaba la Uniunea Scriitorilor din România, o uniune care dacă te acceptă ca membru 

înseamnă că teoretic ești scriitor. Din punctul de vedere al acestei uniuni, trebuie să ai cel 

puțin trei cărți publicate, fiecare cu câte două articole de critică, publicate la rândul lor în 

reviste ale uniunii și scrise de critici de valoare. Dacă ai luat un premiu, cu o carte, al uniunii, 

poți să fii acceptat doar cu aceasta. Lucrurile se complică și aici, din momentul în care te 

hotărăști să accezi într-una din secțiuni: proză, poezie, critică sau traducător; nimic în plus 

sau minus. Dacă primele două se suprapun perfect peste nomenclatorul de meserii, 

ajungem la critici care nu prea au ce căuta aici, ei fiind asimilați jurnaliștilor, care au și o 

uniune separată numită „Uniunea ziariștilor profesioniști din România”. La traducătorii, 

lucrurile sunt și mai complicate, aceștia făcând parte din altă grupă de bază, respectiv 

„Traducători, interpreți si alți lingviști”.  

În concluzie, avem meserii oficializate precum: scriitor, poet, critic literar, traducător, care 

fac parte din trei grupe de bază: 1.„Autori și asimilați” COR 2641; 2. „Jurnalisti” COR 2642 



și 3. „Traducatori, interpreti si alti lingvisti”  COR 2643. Un statut corect și legal al Uniunii 

Scriitorilor ar trebui să permită accederea scriitorilor și poeților, criticii literari să meargă 

frumușel la Uniunea ziariștilor (unde una din condiții de accedere este să fi fost angajatul 

unui ziar timp de cel puțin 20 de ani) iar traducătorii literari să-și facă o uniune recunoscută 

ca una de creație. 

În concluzie, din punct de vedere legal, trebuie să fim mult mai atenți cu acordarea de 

titulaturi de genul: poet, scriitor cuiva care nu are un document care atestă încadrarea 

ocupațională într-una din aceste meserii, dramaturg sau scenarist nici nu există, iar folosirea 

uneia din titulaturile de mai înainte poate fi încadrată la „uzurpare de funcție” și pedepsită 

cu amendă și închisoare. 
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