
 
 

  
ABRUDEANU, MARIOARA 

 
 
 
STUDII 

• Institutul Politehnic Bucureşti - Facultatea de Metalurgie - Secţia Turnătorie de oţel, fontă 
şi aliaje neferoase -1972. 

• Doctorat în "Metalurgia metalelor neferoase şi prepararea minereurilor"- Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor - Institutul Politehnic Bucureşti, 1991. 

 
EXPERIENŢĂ 

• August 1972-septembrie 1975 –Uzina de Autoturisme Piteşti;  
• Septembrie 1975 şi în prezent: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică si 

Tehnologie, Catedra de Tehnologie  şi Management. 
 

ACTIVITATE DIDACTICĂ:   
1975 -1993: asistent şi  şef de lucrări; 1993-1997: conferenţiar; din 1997: profesor. 
Discipline predate  în prezent:  

“Studiul materialelor“,  „Ştiinţa şi ingineria materialelor” predate la secţiile de ingineri profil 
mecanic (Autovehicule rutiere, Ingineria transporturilor) şi inginerie industrială (Tehnologia 
construcţiilor de maşini şi Inginerie economică industrială); 
„Tehnologia materialelor” –anul I la ingineri profil mecanic; 
„Materiale pentru electromecanică”, curs predat la anul II ingineri Electromecanică  şi MSM; 
„Tehnologia şi prelucrarea materialelor” şi „Metalurgie fizică”, pentru specializarea Inginerie 
fizică a Facultăţii de Ştiinţe; 
„Coroziune şi protecţie anticorozivă” (în română şi în franceză),  pentru studenţi din anii III – IV 
AR şi TCM; 
„Technologies de mise en forme” – curs predat în limba franceză la formaţia de master cu 
diploma franceză  „Science et Technologie des Matériaux”; 
Conducere de doctorat în domeniul Ştiinţa şi ingineria materialelor,  din anul 2001. Doctorate in 
cotutela cu INSA Lyon (2), UT Belfort Montbeliard (2), EC Paris (1), Université de Metz  (1).  
 
ACTIVITATE ADMINISTATIVĂ: 
1992-1996 –Secretar ştiinţific al Facultăţii de Inginerie; 



1996-2000 – Director de relaţii internaţionale la Universitatea din Piteşti; 
2000-2004 – Prorector al Universităţii din Piteşti pentru probleme de cercetare,  relaţii 
internaţionale şi formare continuă; 
2000-2004 - Preşedintele Consiliului Ştiintific al Universităţii din Piteşti; 
1998 - în prezent - Preşedintele Fundaţiei Universitare Piteşti. 
 
EXPERIENŢA ÎN PRODUCŢIE: 
1972-1975 - inginer la  Uzina de Autoturisme Dacia din Piteşti: 
 *1972-1974 - inginer tehnolog şi şef de grupă tehnologică la Turnătoria sub presiune de aliaje 
neferoase; 
* 1974-1975 - inginer  proiectant în cadrul Serviciului, Metalurg Şef.  
Activităţi: omologarea unor  repere turnate static şi sub presiune, punerea în funcţiune a unor 
instalaţii (cuptoare cu inducţie,  maşini de turnat sub presiune cu cameră rece şi caldă, cuptoare de 
topire şi menţinere cu dozare, instalaţia de  turnare statică a VOISIN şi a unor utilaje realizate 
prin autodotare; traducerea unor cărţi tehnice şi elaborarea instrucţiunilor  de lucru; elaborarea de 
tehnologii pentru turnarea statică şi sub presiune pentru aliaje pe bază de aluminiu şi pentru  fonta 
cenuşie. 
 
EXPERIENŢA ÎN CERCETARE: 

• Director de granturi CNSCIS, ANSTI, CEEX, colaborator granturi  MENER;  
• Evaluator şi membru al Consiliului naţional al CNCSIS; 
• Participarea ca responsabil sau colaborator la 28 contracte de cercetare realizate de 

Universitatea din Piteşti, cu M.E.N., M.C.T, institute de cercetare  şi parteneri 
industriali. 

•  
DOMENII DE CERCETARE: 

• Coroziunea la temperaturi înalte a aliajelor de zirconiu, Fe-Cr-Al şi a  fontelor ; 
• Determinarea difuzivităţii termice, prin metoda „flash”, a unor materiale metalice, 

oxidice  şi  materiale  sandwich; 
• Straturi protectoare de carbonitruri de vanadiu prin MOCVD pe suport din oţel 

carbon;  
• Acoperiri oxidice pe suport metalic realizate  prin diferite procedee,  probleme de 

interfaţă şi de difuzie. Influenţa tratamentelor termice asupra caracteristicilor 
stratului; 

• Materiale ceramice  pe bază de oxid de zirconiu stabilizat cu Ca şi cu Y; 
• Rezistenţa la coroziune a unor straturi realizate prin diverse procedee pe suporţi 

metalici; 
• Cercetări privind modificarea, tratamente de suprafaţă şi influenţa elementelor de 

aliere asupra structurii şi proprietăţilor fontelor cenuşii. 
* Proiectare de forme de turnare sub presiune şi statică pentru aliaje Al-Si, plăci de model pentru 
formarea mecanizată a reperelor din fontă, maşini de şlefuit probe metalografice cu turaţie 
variabilă şi fixă, instalaţie de lustruire şi atac electrolitic. 
 
 



COLABORĂRI  INTERNAŢIONALE:  
Cercetare:  
- Cercetător invitat al Centrului  Naţional de Cercetări Ştiintifice al Franţei (1992); 
- Bursă de cercetare a guvernului francez (1991-1992); 
- Beneficiar a unei burse de cercetare PECO (1994); 
- Participare la un grant NATO;  
- Participare la un grant PC7 –acces la resurse – Four solaire.  
 Învăţământ : 
- Profesor invitat la Institutul Naţional Politehnic din Toulouse - Şcoala Naţională Superioară de 
Chimie (1997/1998) şi la Institutul Naţional de Ştiinte Aplicate din Lyon (1999-2000, 2001/2002, 
2004, 2005); 
- Coordonator european sau responsabil naţional pentru programe europene de formare iniţială şi 
continuă: TEMPUS, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI; 
- Iniţierea şi realizarea de formaţii de învăţământ, în colaborare: masterat franco-român (cu 
diplomă dublă a Institutului Politehnic din Toulouse şi a Universităţii din Piteşti)  şi module de 
învăţământ francofon. 
 
PERFECŢIONĂRI: 
• decembrie 1991 - iunie 1992 - stagiu post-doctoral, bursă a guvernului francez, la Institut 

National Polytechnique de Loraine, Université Nancy I, Ecole des Mines, Laboratoire de 
Science et Génie des Matériaux Métalliques: "L'influence de l'oxydation a haute température 
sur les propriétés thermophysiques de l'alliage zircaloy-4 ". 

• mai 1992 - stagiu formare continuă organizată  CNRS Franţa, la Centrul de Perfecţionare 
"Materiale - Suprafeţe - Interfeţe", Université Aix Marseille 2 cu tema "Tehnici de analiză a 
suprafeţelor, interfeţelor şi straturilor subţiri", finalizat cu certificat de perfecţionare. 

•  iulie-august 1992- stagiu post-doctoral, bursă a guvernului francez, la Université Paris-Nord, 
Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et Hautes Préssions: "Pulberi oxidice, acoperiri 
oxidice pe suport metalic". 

• noiembrie-decembrie 1992 - cercetător invitat al Centrului Naţional de Cercetări Ştiinţifice al 
Franţei–CNRS, la Institutul de Materiale, Universitatea Paris - Sud Orsay : "Studiu privind 
obţinerea prin oxidare a unei suprafeţe adecvate pentru utilizarea aliajelor Fe-Cr-Al ca suport 
metalic pentru filtru catalitic". 

• ianuarie-martie 1994 - stagiu de cercetător cu bursa PECO - CE la Institut National 
Polytechnique de Toulouse, Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Laboratoire de Matériaux 
en couches minces, cu  tema "Depuneri de carbonitruri de vanadiu pe suport oţel, în fază de 
vapori, plecând de la precursori organometalici".  

• 1996- 2002- stagii la Universitatea Wolverhapton, Centrul de Formare Continuă din 
Academia Orléans – Tours, Laboratorul European Asociat de Materiale Barcelona - Odeillo,  
Şcoala Centrală din Paris - Laboratorul de  Chimia Fizică a Solidelor, CESI, Paris Ile de 
France, Odense TS, IAW Aachen. 

 
 
 
 
 



LIMBI STRĂINE: 
-  franceză  (la nivel de predare),  engleză , rusă    
 
 
DIVERSE: 

• 58 de ani, văduvă, 3 copii; 
• Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;  
• Membru al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior 

(CNCSIS), din 2003; 
• Membru al Asociaţiei Române de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor  

(vicepreşedinte în perioada 1993--1995); 
• Director adjunct al ASTEC România,  din 2002; 
•  Membru al Societăţii Române de Chimie, din 2004; 
• Vicepreşedinte al Asociaţiei Professeurs du Monde, din 2002); 
• Membru al Asociaţiei Centrului Naţional de Cercetări Ştiinţifice al Franţei, din 1993; 
• Membru al Asociaţiei Membrilor Ordinului Palmes Académiques, Franţa, din1997. 

 
DECORAŢII, DISTINCŢII:  
 Cavaler al Ordinului Palmes Académiques - acordată de Adunarea Naţională a Franţei, din 25 

iulie 1996; 
 Distincţia pentru merite în cercetarea ştiinţifică acordată de CNCIS, la 5 mai 2008;. 
 Medalia jubiliară a Universităţii din Piteşti, 1999, 2007; 
 Diploma de excelenţă a ziarului Argeşul. 
 
PUBLICAŢII: cărţi: 3 monografii şi 12 volume în edituri centrale, internaţionale şi recunoscute 
CNCSIS; 6 manuale elaborate, în colaborare naţională şi internaţională; articole: ISI şi în reviste 
cu comitet de lectură; conferinţe: la manifestări organizate în universităţi de prestigiu 
internaţional: Microscopy Oxidation-2 -University of Cambridge UK-1993, Congresul 
internaţional ATTT-1994 şi  JTIC- Université de Nice 2000, Zr-95 CEA Saclay 1998, ARA 32 
Congres-Boston  Wentworth Institute of Technology -2008, seminarii ştiinţifice şi rapoarte de 
cercetare prezentate în universităţi europene. 



 
 

 
ALEXE, ŞTEFAN 

 
 
Data naşterii: 27 noiembrie 1942. 
Locul naşterii: Comuna Stolnici, judeţul Argeş. 
Naţionalitate: Română. 
 
Şcoli absolvite:  
 Şcoala Generală din comuna Stolnici; 
 Liceul „Alexandru Odobescu” din Piteşti; 
 Facultatea de Matematică – Universitatea Bucureşti. 

 
Activitatea la  catedră:  
 Liceul Zinca Golescu 1966 – 1967; 
 Grupul Şcolar de Chimie Piteşti 1967 – 1972; 
 Liceul de Chimie Piteşti 1972 – 1977; 
 Liceul Nr. 4 Piteşti 1977 – 1984; 
 Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” 1984 – 2005; 
 Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” 2005 – 2008 (pensionar); 

 
1. Am obţinut gradul didactic I, în anul 1980, cu lucrarea : „Exemple şi contraexemple în analiza 

matematică”. 
2. Privind Olimpiadele de Matematică şi concursurile şcolare, vă prezint o parte din rezultatele 

obţinute de elevii mei: 
 10 premii I, la Olimpiadele Naţionale de Matematică, obţinute de elevii: Suciu Liviu 

Cristian, Manolescu Ciprian, Grigorescu Răzvan, Radu Remus şi Băjan Irina; 
 50 de premii II şi III, la Olimpiadele Naţionale de Matematică, obţinute de elevii: Broc 

Mihai, Chifor Eduard, Vrăbiescu Călin, Lefticaru Raluca, Tohăneanu Anca, Sârbu 
Speranţa, Enache Felicia, Amzăr Roxana, Chivu Răzvan, Zafiu Adrian, Marinescu Anda, 
Banu Letiţia, Gorea Narcis, Popescu Petre, Dragu Ionuţ Bogdan, Radu Remus, Tătaru 
Alexandru, Dinu Valentin, Băjan Irina, Tătaru Paula, Jugravu Alexandru, Oprea Narcis, 
Ţurcanu Cătălin, Bebu Ionuţ, Chiruţă Anca, Ştefănescu Anca, Schiaucu Alexandru, Anghel 
Andreea; 

 2 medalii de argint şi menţiune M.E.C., la Olimpiada Naţională de Matematică din 2004, 
obţinute de elevele Băjan Irina şi Tătaru Paula; 

 2 medalii de bronz, la Olimpiada Naţională de Matematică, din 2004, obţinute de elevii 
Schiaucu Alexandru şi Anghel Andreea; 

 1 medalie de aur (Pătru Elena – clasa a IX-a) şi 2 medalii de bronz (Schiaucu Alexandru şi 
Anghel Andreea – clasa a XII-a), la Olimpiada Naţională de Matematică din 2005; 



 Elevii mei au obţinut 30 de premii I şi 60 de premii II, III, premii speciale şi menţiuni la 
concursurile judeţene, interjudeţene, naţionale de matematică: Concursul Gheorghe Ţiţeica, 
Gala Laureaţilor, Concursul Anual al Rezolvitorilor Gazetei Matematice, Concursul 
Laurenţiu Duican, Concursul Spiru Haret – Gheorghe Vrânceanu, Concursul Dan 
Barbilian, Concursul Nicolae Păun, Concursul Unirea – Focşani, Concursul Alexandru 
Myller, Concursul Alexandru Cojocaru. 

3. Am avut 7 elevi selecţionaţi în Lotul Naţional de Matematică al României, iar doi dintre ei au 
obţinut punctaj maxim: 
- 3 premii I şi 3 medalii de aur, la Olimpiadele Balcanice de Matematică; 
- 4 premii I şi 4 medalii de aur, la Olimpiadele Internaţionale de Matematică; 
- Elevul Broc Mihai a fost selecţionat în Lotul Olimpic de Matematică al României în urma 

barajului de la Alba – Iulia, din anul 1998; 
- Elevii Radu Remus, Dragu Ionuţ Bogdan, Tătaru Alexandru au fost selecţionaţi în Lotul 

Olimpic de Matematică al României, în anii 2002, 2003;  
- În anul 1986, la a III-a Olimpiadă Balcanică de Matematică, desfăşurată la Bucureşti, 

elevul Suciu Liviu a obţinut premiul I şi medalia de aur cu punctajul maxim – fiind 
singurul participant care a obţinut punctajul maxim; 

- În anul 1996 , la a XIII-a Olimpiadă Balcanică de Matematică, desfăşurată la Bacău, elevul 
Manolescu Ciprian a obţinut premiul I şi medalia de aur cu punctajul maxim; 

- În anul 1997, la a XIV-a Olimpiadă Balcanică de Matematică, desfăşurată în Grecia, la 
Kalampaka, elevul Manolescu Ciprian a obţinut premiul I şi medalia de aur cu punctajul 
maxim. În anul 1987, la a XXVIII Olimpiadă Internaţională de Matematică, desfăşurată în 
Cuba, la Havana, elevul Suciu Liviu a obţinut premiul I şi medalia de aur cu punctajul 
maxim; 

- În anul 1995, la a XXXVI-a Olimpiadă Internaţională de Matematică, desfăşurată în 
Canada, la Toronto, elevul Manolescu Ciprian a obţinut premiul I şi medalia de aur cu 
punctajul maxim; 

- În anul 1996, la a XXXVII-a Olimpiadă Internaţională de Matematică, desfăşurată în India, 
la Bombay, elevul Manolescu Ciprian a obţinut premiul I şi medalia de aur  cu punctajul 
maxim, fiind singurul participant care a obţinut punctajul maxim; 

- În anul 1997, la a XXXVIII-a Olimpiadă Internaţională de Matematică, desfăşurată în 
Argentina, la Mar del Plata, elevul Manolescu Ciprian a obţinut premiul I şi medalia de aur 
cu punctajul maxim; 

- Elevii mei au obţinut rezultate bune la concursurile de admitere în treapta a II-a de liceu, la 
examenele de bacalaureat şi la concursurile de admitere în învăţământul superior; 

- Am ţinut teme la cursurile de perfecţionare iniţiate de Casa Corpului Didactic: Funcţii cu 
proprietatea lui Darboux, primitive, Funcţii integrabile; 

- Am ţinut comunicări metodice la Cercul profesorilor de matematică privind: A doua 
metodă de schimbare de variabilă pentru determinarea primitivelor, Puncte remarcabile la 
grafice de funcţii, Legi de compoziţie;  

- Am ţinut teme la pregătirea Lotului Naţional de Matematică, în vederea participării la 
Olimpiada Internaţională de Matematică; 

- Am fost responsabilul ariei curriculare la Matematică şi ştiinţe din cadrul Colegiului 
Naţional „I.C. Brătianu” – Piteşti, începând cu anul 1994;  

- Am fost şeful catedrei de matematică de la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – Piteşti, 
începând cu anul 1994; 

- Am fost şeful Cercului profesorilor de matematică din care fac parte catedrele de 
matematică de la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – Piteşti, Colegiul Naţional „Zinca 
Golescu” – Piteşti, Liceul Colibaşi, Liceul Sanitar, Liceul Nr. 1, Liceul Nr. 7, Liceul Nr. 4, 
Liceul Nr. 8, începând cu anul 1994; 



- Sunt coautor la 15 cărţi apărute în anii 1984 – 2004: 
 „Probleme de matematică pentru gimnaziu” – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1985, reeditată, succesiv, în anii următori; 
 „Buletinul Olimpiadei 1986” – Editat de ISJ Argeş şi Societatea de Ştiinţe matematice din 

România; 
 „Buletinul Olimpiadei 1987” – Editat de ISJ Argeş şi Societatea de ştiinţe Matematice din 

România; 
 „Caiet Metodic de Matematică” – lucrare dedicată Centenarului Gazetei Matematice – 

Editura Hardiscom, Piteşti, 1995(I.S.B.N.: 973-0-00144-8); 
 „Algebră, Geometrie, trigonometrie – probleme selectate şi rezolvate din manualele de 

clasa a IX-a” – Editura Hardiscom, Piteşti, Ediţia I, Ediţia II, 1995 (I.S.B.N.: 973-0-
001430x); 

 „Olimpiadele Argeşene de Matematică -  Liceu 1990 - 1995”, Editura GIL, Zalău, 1996 
(I.S.B.N.: 973-970-203-0-7); 

 „Olimpiadele Argeşene de Matematică -  Liceu 1985 - 1998”, Editura Paralela 45, Piteşti, 
1998 (I.S.B.N.: 973-9291-97-x); 

 „Matematica în Concursurile Şcolare – Liceu 1996” – Editura Paralela 45, Piteşti (I.S.B.N.: 
973-9273-19-x); 

 „Algebră – Clasa a IX-a” – 1995 – 2004, Editura Paralela 45, Piteşti (I.S.B.N.: 973-593-
899-5); 

 „BAC 2000 - 2004”, Editura GIL, Zalău (I.S.B.N.: 973-9238-86-6); 
 „Teste de Algebră şi Analiză Matematică pentru Bacalaureat şi Admiterea în Învăţământul 

Superior”, Editura Paralela 45, Piteşti, 1999 (I.S.B.N.: 973-593-117-6); 
 „Algebră – clasa a IX-a, 2000 + 4/5”, ediţie revizuită după noua programă şcolară, Editura 

Paralela 45, Piteşti (I.S.B.N.: 973-697-194-5); 
 „Manualul de Matematică pentru clasa a IX-a”, Trunchi Comun + Curriculum Diferenţiat 

aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 3886 din 24.05.2004, Editura Corint, Bucureşti (I.S.B.N.: 
973-653-637-8); 

 „Analiză Matematică pentru clasa a XI-a” apărut la Editura Tiparg, în 2004 (I.S.B.N.: 973-
7734-56-4); 

 „Analiza Matematică pentru clasa a XII-a” apărut la Editura Tiparg, în 2004 (I.S.B.N.: 973-
7734-55-6); 

 „Analiza Matematică pentru clasa a XII-a” apărut la Editura Tiparg, în 2006 (I.S.B.N.: 973-
735-110-x). 

 
- Am publicat 6 articole şi peste 100 de probleme în G.M. (Gazeta Matematică); 
- Am publicat probleme în R.M.T. (Revista de Matematică din Timişoara), R.M.G. (Revista 

de Matematică din Galaţi), Revista de Matematică din Suceava; 
- Am fost membru al Comisiei Centrale de organizare a Olimpiadei Naţionale de 

Matematică, în 10 ani, şi am participat cu probleme propuse; 
- Am făcut parte din Comisia Centrală care controlează barajele pentru formarea Lotului 

Naţional Olimpic de Matematică; 
- Am făcut parte din Comisia naţională de organizare şi Corectare pentru Concursul Anual al 

Rezolvitorilor de Probleme  din Gazeta Matematică, în 5 ani, şi am participat cu probleme 
propuse; 

- Am propus probleme care s-au dat la etapele judeţene şi naţionale ale Olimpiadelor de 
Matematică, sau la Concursul Anual al Rezolvitorilor de Probleme din Gazeta Matematică 
şi au fost publicate în revistele de specialitate, respectiv în G.M. (Gazeta Matematică): 
G.M. 7-8/ 1993; G.M. 7-8/ 2000, G.M. 9-10 / 2001;  



- Am fost profesor metodist, în anul 1984, şi am efectuat numeroase inspecţii pentru 
definitivat, gradul didactic II sau I; 

- Am avut grupe de studenţi la practica pedagogică; 
- Am ţinut teme la cursurile de perfecţionare a metodiştilor; 
- Am fost membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „I.C. Brătianu” – 

Piteşti, 12 ani;  
- Am fost membru al Consiliului Consultativ al I.S.J. Argeş la specialitatea Matematică.  

 
PREMII ŞI DIPLOME OBŢINUTE: 

1) Titlul de „PROFESOR EVIDENŢIAT”, prin Ordinul Nr. 3795, din 14 iunie 1979, din 
partea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului; 

2) „DIPLOMA DE ONOARE” pentru comunicarea metodico-ştiinţifică „Unitatea didactică 
dintre cercetare şi performanţă în matematică”, în anul 1987, din partea Ministerului 
Educaţiei şi Învăţământului; 

3) „DIPLOMA DE ONOARE” pentru comunicarea prezentată la seminarul metodico-
ştiinţific „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, faza finală, a III-a ediţie, Piatra Neamţ, 
19-20 iunie 1987, comunicare publicată, apoi, şi în „Tribuna Şcolii”; 

4) „LAUDATIO”, în anul 1995, din partea Ministrului Învăţământului; 
5) „SCRISOARE DE MULŢUMIRE” din partea Ministerului Învăţământului, pentru 

pregătirea Lotului şi a Echipei României participante la a 36-a Olimpiadă Internaţională de 
Matematică, desfăşurată la Toronto, Canada, în perioada 13 – 25 iulie 1995; 

6) „DIPLOMA JUBILIARĂ”, cu prilejul întâlnirii a 100 de ani de apariţie neîntreruptă a 
Gazetei Matematice, 1895 – 1995, din partea Societăţii de Ştiinţe Matematice din România; 

7) „Diploma pentru contribuţia la buna organizare la etapa finală a Concursului Anual al 
Rezolvitorilor de Probleme din Gazeta Matematică”, Ediţia a XIV-a, Piteşti, 21 – 29 august 
1993, din partea Societăţii Matematice din România; 

8) „DIPLOMA DE ONOARE”, pentru contribuţii la buna desfăşurare a Concursului Anual al 
Rezolvitorilor de Probeme din Gazeta Matematică, Ediţia a XV-a, din partea  Societăţii de 
Ştiinţe Matematice din România; 

9) „Diploma pentru rezultate remarcabile obţinute în cadrul etapei de pregătire a elevilor 
olimpici la matematică”, din partea Prefecturii Jud. Argeş, în anul 1995; 

10) „DIPLOMA DE MERIT”, pentru pregătirea elevilor olimpici la matematică, din partea 
Consiliului Local al Municipiului Piteşti – 28 iulie 1995; 

11) „DIPLOMA DE MERIT”, pentru pregătirea elevilor olimpici la matematică, din partea 
Consiliului Local al Municipiului Piteşti – 1996;  

12) „DIPLOMA DE MERIT” pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea profesională – 
12 iunie 2003, din partea TSD Argeş – parteneri: I.S.J. Argeş şi Studioul de Televiziune 
Terra Sat; 

13) „DIPLOMA” pentru pregătirea şi succesul elevilor participanţi la Olimpiada de 
Matematică, Etapa Naţională, Ediţia 2003 – 2004, din partea Primăriei Municipiului Piteşti 
şi a I.S.J. Argeş; 

14) „SCRISOARE DE MULŢUMIRE”, din partea Universităţii Macalester, Saint Paul, 
Minnesota, 2003; 

15) Ordinul „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT” în grad de Comandor, în anul 2004 – 
Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 1181, din 13.12.2004; 

16) DIPLOMA „Gheorghe Lazăr” – Clasa I, pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi 
pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor – Bucureşti, 2006.  



AMZICĂ, AUREL 
 
 

 Născut la Berevoieşti, Argeş, 26 octombrie 1922; 
 Cadru didactic universitar, Inginer silvic, Inginer proiectant; 
 1942, Liceul; 
 1944, Şcoala ofiţeri de artilerie; 
 1944 – 1945, Participant la cel de al II-lea război mondial cu gradul de sublocotenent, 

decorat cu Coroana României şi Steaua României; 
 1946 – 1951, Facultatea de silvicultură cu Diploma de merit; Inginer silvic; 
 1951 – 1960, Asistent universitar, Şef de lucrări, Facultatea de silvicultură Braşov; 
 1963 – 1966, Facultatea Tehnico – Economică; Inginer economist silvicultură; 
 1971, Doctoratul în silvicultură, cu teza „Contribuţii la studiul desimii optime a reţelei de 

drumuri auto forestiere din România”; 
 1960 – 1985, Inginer proiectant, Institutul de Proiectări şi Cercetări silvice al Ministerului 

Silviculturii; 
 
Proiecte importante: 
 Dotarea pădurilor României cu reţeaua de drumuri permanente; 
 Colaborator la proiectarea Transfăgărăşanului. 

 
Volume de referinţă: 
 Tehnologia lemnului (colaborator); 
 Îndrumări tehnice în proiectul de drumuri forestiere (prim autor); 
 Exploatarea pădurilor (colaborator). 

 
Numeroase articole şi studii în reviste de specialitate. 

 
 



ANDREESCU, MIHAIL 
 
 
 

Născut 1950, la Surduleşti, comuna Miroşi, judeţul Argeş. 
Conferenţiar universitar doctor, secretar general al Societăţii de Istorie din România, Şeful 

Departamentului Învăţământului deschis la distanţă al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Spiru 
Haret” din Bucureşti. 

Obţine, pe parcursul studiilor liceale, mai multe premii la Olimpiadele de matematică, limba 
şi literatura română, istorie. 

Pe baza rezultatelor obţinute în activitatea ştiinţifică, primeşte diplome şi medalii de la 
Vaslui, Bucureşti, Constanţa şi altele. 

A întocmit şi publicat cărţi de autor, lucrări metodico-didactice, studii şi articole:  
1. Mânăstirea Trivale, Bucureşti, 1979, 120 pagini; 
2. Folosirea particulei IO din titulatura domnitorului Ţării Româneşti, Bucureşti, 1981, 63 

pagini. 
Cărţi de autor: 
1. Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria Românilor, Bucureşti, colaborare; 
2. Puterea domniei în Ţara Românească şi Moldova în sec. XIV – XVI, Bucureşti, 1999, 

364 pagini, tradusă la Universitatea Cambridge,  unde autorul a fost invitat să o prezinte. 
 



ANDREI, MARIANA 
 
 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 
Data şi locul naşterii: 01.10.1947, Topoloveni, judeţul Argeş. 
Starea civilă: căsătorită, doi copii. 
Locul de muncă: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 
Profesia: Conferenţiar univ. dr. 
 
STUDII: 
 1954 – 1965: studii elementare, gimnaziale şi liceale în oraşul Topoloveni, judeţul Argeş; 
 1965 – 1970: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română, 

specialitatea Limba şi literatura română; 
 1974: promovarea examenului de definitivare în învăţământ; 
 1974 – 1979: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română, 

specializarea Română – Germană; 
 1998 – 2003: doctorand în Filologie, specializarea Limba Română, Universitatea din 

Bucureşti, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Theodor Hristea; 
 2003: doctor în Filologie, cu calificativul „foarte bine” şi distincţia „Magna cum Laude”, 

cu teza de doctorat „Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică în limba română”. 
 
FUNCŢII DIDACTICE ŞI LOCURI DE MUNCĂ: 
 1970 – 1979: profesor de Limba şi literatura română şi Limba şi literatura germană la şcoli 

şi licee din Piteşti şi din judeţul Argeş; 
 1979 – 1993: asistent universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Catedra 

de Limba şi Literatura Română; 
 1993 – 1998: lector universitar la Universitatea din Piteşti, Colegiul Universitar de 

Institutori, Catedra de Filologie; 
 2005 – în prezent: conferenţiar universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei; 
 2000 – 2002: Director Departament „Eudoxiu Hurmuzachi”, pentru Românii de 

Pretutindeni; 
 2001 – 2003: şef catedră interimar la Catedra de Ştiinţe Umaniste, Colegiul Universitar de 

Institutori, Universitatea din Piteşti, membru al Senatului Universităţii; 
 2006: Secretar – Comisia de etică a Universităţii din Piteşti. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 

Ca profesor la şcoli şi licee din Piteşti, am predat Limba şi literatura română şi germană. Am 
fost preocupată de dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor, de îmbogăţirea vocabularului 
acestora cu cuvinte şi expresii care nuanţează vorbirea şi redau, mai frumos şi exact, gândurile şi 
sentimentele vorbitorului. 

Ca asistent universitar (1979) şi, apoi, lector universitar, am predat Limba română la studenţii 
din anul pregătitor, am condus seminarii de Limba română contemporană la anul al II-lea şi am 
predat cursul de Frazeologia limbii române, la anul al IV-lea. Bogăţia frazeologică a limbii noastre 
m-a determinat să aleg ca temă a tezei de doctorat „Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică 
în limba română”, pe care am abordat-o pe măsura importanţei, frumuseţii şi utilităţii ei. 



Din anul 1998, am predat cursurile de Literatură română la anul I şi de Literatură pentru copii 
la anul al II-lea, la Colegiul Universitar de Institutori, Universitatea din Piteşti. 

În calitate de conducător ştiinţific, am îndrumat lucrări de licenţă şi de absolvire ale 
studenţilor din ultimul an de studii, orientându-i spre o activitate ştiinţifică cu bune rezultate. 

Am făcut parte din comisii pentru examenul de definitivare în învăţământ, pentru obţinerea 
gradului didactic II, precum şi ca îndrumător la întocmirea lucrărilor pentru susţinerea gradului 
didactic I. 

Tot în această perioadă, am predat Literatura română la cursurile de perfecţionare periodică şi 
la cursurile de pregătire pentru examenele de definitivare şi de gradul II. 

De asemenea, am participat în comisia de corectare a lucrărilor la Concursul Naţional de 
ocupare a posturilor şi a catedrelor didactice vacante din învăţământul preuniversitar. 

Între 2000 – 2002, am predat cursul de Literatură română la studenţii români din Ucraina şi 
Moldova, veniţi cu burse de studiu la Universitatea din Piteşti, prin Departamentul „Euxodiu 
Hurmuzachi”. 

În calitate de şef de catedră, am participat în comisii de titularizare a asistenţilor şi lectorilor 
universitari. 

 
ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI: 
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare, în decursul întregii activităţi, am participat la 

elaborarea unor cursuri de dicţionare de uz intern pentru studenţii din anul pregătitor şi pentru 
studenţii români, am susţinut şi publicat comunicări la sesiunile ştiinţifice ale Universităţii din 
Piteşti şi din alte centre universitare, sau ale Societăţii de Ştiinţe Filologice. În acelaşi timp, am 
desfăşurat şi o activitate publicistică în ziarul judeţean şi în revista de cultură „Argeş”. De 
asemenea, am fost invitată la Biblioteca Judeţeană Argeş, pentru a ţine prelegeri cu ocazia 
comemorării unor scriitori români, sau cu ocazia unor lansări de carte. 

 
CĂRŢI: 
 Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică în limba română, Piteşti, Ed. Universităţii din 

Piteşti, 2003; 
 Literatura română prin teste grilă, Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, 2003; 
 Introducere în Literatura pentru copii, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2004; 
 Literatura română – Repere didactice, Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, 2004; 
 Limba română pentru studenţii din anul pregătitor, Piteşti, 1981; 
 Dicţionar tehnic explicativ român-arab, Piteşti, 1994; 
 Frazeologie şi tipuri de unităţi frazeologice, Piteşti, 1998; 
 Literatura română – 100 de variante de subiecte pentru examen, Piteşti, Ed. Universităţii 

din Piteşti, 2002. 
 

ARTICOLE PUBLICATE: 27 
 
ALTE DATE: 
 1973: Diplomă şi premiul al II-lea la concursul „Cronicarii vieţii noi”, organizat de 

Uniunea ziariştilor din R.S.R., filiala Argeş; 
 2002: Participant la 1st General Reunion of the Partnership in the EUPECO (Colegiul 

European de Pedagogie în Educaţia şi Formarea Adulţilor) Projects 14 – 17 March 2002, 
Piteşti, România; 



 2002: Participant al proiectului de colaborare internaţională „Socrates”; 
 2002: Diploma Jubiliară 40 de ani de învăţământ superior pentru „Contribuţii deosebite 

aduse la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei”, acordată de Senatul Universităţii din 
Piteşti; 

 2003: Participated in Best Practice – Best Language Teaching Methode Leonardo da Vinci 
project Piteşti România; 

 Certificat de apreciere, la Conferinţa Naţională Comunik@Яo, „Pentru contribuţie 
deosebită la promovarea solidarităţii, toleranţei şi dialogului intercultural între cele 10 ţări, 
participante în proiectul educaţional COMUNICARE INTERŞCOLARĂ”. 

 



ANDREI, NICOLAE 
 
 

Data naşterii: 1949, aprilie, 7. 
Locul naşterii: Constanţa. 
Date personale: căsătorit, 2 copii. 
 
STUDII: 
Pregătire de bază: 
 1964 – 1969: Liceul „N. Bălcescu”, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; 
 1970 – 1976: Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Medicină 

Generală; 
Specializări, cursuri şi competenţe postuniversitare: 
 Specialist Medicină Generală, Monitorizare radiaţii ionizante; 
 1995: Cursuri instruire Medicina Muncii – Certificat; 
 1998: Cursuri intensive Elaborator de Studii de Impact şi Bilanţ de Mediu – Certificat; 
 1999: Competenţă Ecografie Abdominală; 
 2000: Managementul Expusului Profesional la Radiaţii Ionizante – Certificat; 
 2000: Radiopatologie – Certificat; 
 2000: Organizarea medicinii de urgenţă în expunerea acută la radiaţii ionizante – Certificat; 
 2002: Competenţă medicină de întreprindere; 
 2002: Abilitare pentru activităţi în câmp de radiaţii ionizante; 
 2003: Laseroterapie roşu şi infraroşu – Certificat; 
 2004: Competenţă termografie; 
 2006: Protecţia radiologică în diagnosticul radiologic şi radiologia intervenţională – 

Certificat. 
 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1976 – 1980: Medic de dispensar – judeţul Olt; 
 1980 – 1991: Medic de întreprindere – IAP+ICN; 
 1992 – 2006: Medic de întreprindere – RAAN-SCN. 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Medicină generală – 30 ani; 
 Medicină de întreprindere – 25 ani; 
 Medicină recuperatorie ca medic de echipă de fotbal – 5 ani; 
 Medicină de urgenţă (am efectuat gărzi la serviciul de urgenţă al Spitalului Racoviţa şi la 

Spitalul Penitenciar Colibaşi) – 20 ani; 
 Oscilometrie; 
 EKG şi PFV; 
 Osteodensitometrie – 2 ani; 
 Laseroterapie în roşu şi infraroşu – 3 ani; 
 Ecografie – 7 ani; 
 Termografie – 1 an. 

 
 



MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: 
 Colegiul Medicilor şi Farmaciştilor; 
 Societatea Naţională de Radioprotecţie; 
 Societatea Naţională de Ecografie; 
 Societatea Naţională de Termografie. 

 
LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL: Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti – şef serviciu medical. 
 
ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE: 
 Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale privind modificarea funcţiei renale la 

lucrătorii din domeniul nuclear, care fac dozajul de uraniu în urină, privind monitorizarea 
expusului profesional la radiaţii ionizante – doze mici, împreună cu Institutul de 
Radiopatologie Colentina, privind metode neinvazive de diagnoză: termografie, ecografie, 
electrodiagnoză etc.; 

 Participare la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale de la Viena, în 2002. 



 

 
 
 

ANDREI,  ROMICĂ – ALIN 
 
 

Sunt profesor pensionar în vârstă de 66 ani (născut la 31 octombrie 1942, în Piteşti). 
Sunt absolvent al Universităţii Bucureşti de 5 ani, Facultatea de Geologie – Geografie, cu 

gradul didactic I, din 1981. 
Am o vechime în învăţământ de 40 de ani, din care 24 de ani la Şcoala nr. 1 Ştefăneşti, unde 

am fost profesor titular în specialitatea Geografie – Biologie, între anii 1981 – 2005 (anul ieşirii la 
pensie), în urma concursului dat, în 1971, pentru ocuparea catedrelor din localitatea Piteşti. 

În activitatea desfăşurată, am avut ca principal obiectiv instruirea şi educarea elevilor, 
reflectate, în primul rând, prin rezultatele obţinute la clasă. La examenele de capacitate, ulterior, 
Testele Naţionale de Evaluare, începând din 1999 până în anul 2005, am avut promovabilitate de 95 
– 100 % cu multe medii mari. 

Am urmărit şi activitatea de performanţă, prin participarea susţinută la olimpiadele de 
geografie pe municipiu şi judeţ, având, în fiecare an, din 1999, elevi ce promovau, de la faza pe 
municipiu, la cea pe judeţ, deşi eram o şcoală mică ce ne confruntam cu marile şcoli ale Piteştiului. 
Astfel, în 1999, elevul Bucşan Romeo a obţinut Premiul al III-lea la Olimpiada judeţeană, cu media 
9,25. 

Dar şi alţi elevi au ajuns la Olimpiada judeţeană, unde au obţinut rezultate bune: Gorgoi 
Andreea, Bănică Cosmin, Bănică Bogdan, Turbatu Alina. 

Stimularea interesului şi pasiunii pentru disciplina de geografie şi, în special, a Geografiei 
României, dar şi îndrumarea şi sprijinul în continuare, s-au materializat şi în faptul că doi din foştii 
elevi (Florescu Sebastian şi Bucşan Romeo) sunt, în prezent, profesori de geografie în municipiul 
Piteşti sau în judeţ. 

De asemenea, în aceste zile, două foste eleve: Turbatu Alina şi Cruceru Elena au reuşit la 
Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti. 

Din anul şcolar 1984/85, am fost, permanent, şeful Comisiei metodice a profesorilor de 
geografie, istorie şi religie din Ştefăneşti, urmărind pregătirea şi perfecţionarea în specialitate, 
antrenarea în acţiuni extraşcolare la nivel local, sau conform Calendarului acţiunilor educative. La 
nivelul şcolii, am realizat un cabinet de geografie funcţional cu materiale procurate sau 
confecţionate, am iniţiat concursuri cu tematică geografică, concursuri de orientare turistică, am 
organizat, în fiecare an, excursii la diferite obiective de interes turistic din ţară. 

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, am fost cooptat în organizarea şi 
desfăşurarea unor acţiuni judeţene sau naţionale. 



Astfel, în anul 2000, am făcut parte din Comisia judeţeană cu atribuţii concrete în organizarea 
şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Geografie, care s-a desfăşurat la Piteşti. 

În iulie 2002, am pregătit şi condus echipa de elevi a Judeţului Argeş la Sesiunea de 
Comunicări şi Referate în domeniul Geografiei a elevilor din licee de la Orşova, unde reprezentanţii 
noştri au obţinut premii pentru lucrările susţinute. 

Între 28 noiembrie – 1 decembrie 2002, am participat la acţiunea republicană „Mesagerii 
Unirii” de la Alba Iulia, ca profesor coordonator al delegaţiei judeţului Argeş, în urma căreia am 
elaborat lucrarea-eseu „Să ne cunoaştem ţara”, care a obţinut „Menţiune” pe ţară. 

Cei 24 de ani de activitate la Şcoala nr. 1 Ştefăneşti au făcut să mă ataşez foarte mult de 
această şcoală şi de elevii săi, să particip activ, atât ca membru al Consiliului de Administraţie al 
Şcolii, cât şi în calitate de consilier educativ, la toate schimbările în bine care au avut loc în această 
şcoală, atât în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată, cât şi privind condiţiile materiale ale acesteia, 
tot mai bune an de an. 

Atmosfera din această şcoală, precum şi condiţiile radical deosebite faţă de cele anterioare au 
făcut să fie destul de grea ieşirea la pensie în anul 2005. 

Totuşi, legăturile cu această şcoală nu au încetat. Din 2005 sunt profesor în specialitatea 
Geografie – Ecologie, iar, din 2007, director al Liceului Tehnic pentru Protecţia Mediului din Piteşti, 
primul liceu particular din municipiul şi judeţul nostru, în cadrul căruia sunt iniţiate activităţi 
extraşcolare în parteneriat cu şcolile din municipiul Piteşti, dar şi din zona apropiată: Ştefăneşti, 
Bascov, Bradu ş.a., menţinând, astfel, şi pe această cale, legătura cu această şcoală de suflet! 

 
 

 



 
 
 

ANGELESCU,  I. ION 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 08.03.1917, comuna Căteasca, sat Cireşu, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 / 655341. 
Naţionalitate: Română. 
Domiciliu: Comuna Bogaţi, judeţul Argeş. 
 
Studii: 
 Şcoala primară, comuna Căteasca; 
 Şcoala Normală Piteşti, ulterior,după desfiinţarea ei, Şcoala Normală din Câmpulung 

Muscel; 
 1936 –am făcut parte din orchestra oraşului, la contrabas; 
 1938 – am obţinut diploma la Piteşti, în cadrul concursului fiind clasat pe locul III, cu 

media 7,92 - au participat 4 şcoli; 
 1938 – am urmat Şcoala militară de ofiţeri în rezervă, nr.1- Ploieşti; 
 1939 – am fost repartizat la Regimentul 1 Dorobanţi – Craiova, având gradul de 

plutonier; 
 1939, decembrie – am primit gradul de sublocotenent comandant de pluton. 

 
Activitate profesională: 
 1941 – am fost repartizat, ca învăţător, în comuna Satul Nou, judeţul Ismail – Basarabia; 

După patru luni de activitate, am fost concentrat la acelaşi regiment, până la 13 
septembrie 1944; 

 1941 – 1943 – am fost trimis cu un batalion la Urziceni; 
 1944 – am fost trimis pe frontul de luptă de la Podul Iloaiei, contra ruşilor, până la 23 

august 1944. După încheierea armistiţiului, am fost pe front în apus contra nemţilor. La 
Debreţin, unitatea cu care luptam a fost distrusă şi, printre cei 6 ofiţeri care au scăpat cu 
viaţă, am fost şi eu. În această situaţie tristă, am fost lăsat la vatră; 

 1945 – 1946 – am funcţionat, ca învăţător, la Şcoala cu clasele I-IV, în satul Potlogeni 
Deal; 

 1946 – 1947 – am fost transferat la Şcoala cu clasele I-IV în comuna Cireşu, Argeş; 
 1947 – 1955 – am fost transferat la Şcoala cu clasele I-IV în comuna Siliştea, Argeş. În 

această perioadă, am fost dat afară politic la intervenţia primarului comunist Ilie Pavel. 
Tot acum, am avut şi o activitate culturală cu rezultate foarte bune, am participat şi 
condus o trupă de dansuri cu tineri din sat, obţinând premiul I pe judeţul Argeş; 



 1953 – am fost numit director al Şcolii din Siliştea, după ce s-a înfiinţat şi ciclul 
gimnazial. Din cauza presiunilor comuniste, am cerut transferul la Şcoala din Bogaţi, 
unde am funcţionat până în anul 1979, când m-am pensionat. 

 1956 – am fost numit director la Căminul Cultural  din Bogaţi, până în anul 1959, când 
am fost arestat politic. Ziua de 15 septembrie 1959 mi-a fost o zi fatală, căci am fost 
arestat politic chiar de la Căminul Cultural. În iulie 1960, am fost eliberat din închisoare 
şi numit, din nou, director al Căminului cultural, până în 1970, când am fost înlocuit, 
pentru că nu eram membru de partid. În toată această perioadă, am fost ajutat de toţi 
colegii de şcoală, dar, în special, de Ion Dumitru şi de Ion Moldoveanu. 

Înzestrat cu anumite calităţi artistice, am izbutit să am o activitate culturală apreciată, formând o 
trupă de dansuri condusă chiar de mine, şcolit la Vâlcea, Câmpulung şi Piteşti, al cărei muzicant 
viorist am fost tot eu. Am organizat, lunar, brigăzi artistice cu texte ce-mi aparţineau, am înfiinţat 
un cor al cărui dirijor a fost domnul învăţător Ion Dumitru, am pus în scenă multe piese de teatru 
cu grupul de solişti populari, am organizat spectacole la Căminul Cultural, am organizat Hora 
satului, de multe ori venind, aici, şi Doina Argeşului. 
 1979 – mi-am încheiat, atât activitatea culturală, cât şi cea  din învăţământ, presărate cu 

bune şi rele. 
 
 
 
 

 
                               



 
 
 

ANTON, DOINA 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 09.05.1957. 
Telefon: 0723181283. 
Adresa: Str. Maior Şonţu, Bl. C2A, Sc. A, Ap.17, Piteşti, Argeş. 
Naţionalitate: Română.  
 
 
Activitate profesională: 
 Profesor, Gradul I, la Liceul cu Program Sportiv, Piteşti; 
 Antrenor emerit; 
 Antrenor delegat la Lotul Olimpic de atletism din 2000 până în prezent. 

 
Studii: 
 1977 -1981: Institutul de Educaţie Fizică şi Sport (IEFS) Bucureşti, cu licenţă. 

 
Rezultate obţinute: 
 Medalie de aur la Campionatele Mondiale de Juniori – Santiago de Chile – 2000; 
 Medalie de aur la Campionatele mondiale de Juniori – Jamaica – 2002; 
 6 medalii la Campionatele Mondiale de Seniori, Tineret şi Juniori, 2003, 2004, 2005, 2006; 
 Argint, la Jocurile Olimpice de la Atena – 2004; 
 Medalie de bronz, la Campionatele Mondiale de Seniori, Helsinki – 2005; 
 15 medalii de aur, la Campionatele Balcanice; 
 Peste 150 de medalii, la Campionatele Naţionale; 
 10 recorduri naţionale la triplu salt şi la lungime. 

 



 
 
 

ANTONOVICI, OCTAVIAN 
 
 
 
Născut în comuna Fundul Moldovei, pe 2.10.1921; 
Şcoala elementară, în comună; 
Liceul „Dragoş Vodă” – Câmpulung Moldovenesc; 
Facultatea de medicină, la Cluj, absolvită în anul 1948; 
Funcţii: salariat al Ministerului Sănătăţii, din anul 1945, ca extern şi intern, la clinicile din 

Cluj; 
Medic la Întreprinderea minieră Iacobeni, din anul 1948; din 1949, şi medic de 

circumscripţie sanitară, în aceeaşi comună; 
Medic secundar chirurg, la Spitalul Orăşenesc Vatra Dornei, prin concurs; 
Medic specialist obstetrică ginecologie, din anul 1957, la Spitalul din Vatra Dornei; 
Medic primar, prin concurs, la Spitalul municipal Suceava, 1962; 
Medic primar, şef de secţie la Spitalul municipal Piteşti, prin concurs, 1971, iar, în anul 1984, 

am fost pensionat; 
Medic primar gr. II, 1976; 
Medic primar gr. I, 1977; 
Din punct de vedere profesional, am condus activitatea de obstetrică ginecologie, din 

maternităţile mai sus amintite.  
Am asistat la foarte multe naşteri care au avut loc în maternitate, pe cale naturală sau prin 

cezariană, reuşind să reduc mortalitatea maternă la „0”, ani la rând. 
O problemă deosebită a fost avortul provocat, cu probleme grele de infecţii rezolvate prin 

tratamente şi operaţii. 
Am participat la simpozioane şi congrese medicale, în specialitate. 
M-am pregătit, permanent, cu noutăţile medicale, în specialitate. 
Am fost decorat cu medalii şi ordine, pentru activitatea profesională (Medalia şi Ordinul 

muncii clasa a III-a). 
   
 
 

 



 
 
 

APOSTOL,  GINA 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 26.04.1961 
Adresă: Popa Şapcă, Bl.D33, Sc. A, Ap.10, Piteşti. 
Naţionalitate: Română. 
E-mail: apostolgina2006@yahoo.com 
 
 
Activitate profesională: 
 2002 – prezent: Profesor de fizică la C.N.L. „Alexandru Odobescu”, Piteşti;              
 2000 – 2001: Profesor de fizică la C.N.L.”Zinca Golescu”, Piteşti;  
 1990 – 2000: Profesor de fizică la Liceul industrial nr.1, Piteşti; 
 1985 – 1990:Profesor de fizică la Liceul teoretic, Costeşti.          

                                                   
Studii şi cursuri de specialitate: 
 Atestare profesor fizică pură – Universitatea Bucureşti, Facultatea de fizică – august 1985; 
 Atestarea de definitivat în fizică – Universitatea Bucureşti,Facultatea de fizică-1989;  
 Atestatul de Grad didactic II în fizică – Universitatea Bucureşti, Facultatea de fizică – 

1994; 
 Atestatul de Grad didactic I în fizică – Universitea Bucureşti, Facultatea de fizică – 1998.  

 
 
Aptitudini: 
 Limba germană  - citit şi vorbit bine, scris satisfăcător; 
 Limba franceză  - scris şi vorbit bine, citit excelent. 

 
Alte activităţi: 
 Rezultate obţinute la olimpiade şcolare; 
 Participarea la activităţi de proiectare şi cercetare educaţională în cadrul proiectului 

european ETCS – LLL, proiect aprobat şi finanţat de către Uniunea Europeană şi Direcţia 
Generală „Educaţie şi Cultură”; 

 Împreună cu Catedra de fizică a Universităţii din Piteşti (Anghel Sorin şi Chirleşan 
Dumitru), am publicat, împreună, „Fizica pentru admitere în învăţământul superior” şi 
„Teste grilă de fizică - 2003”; 

mailto:apostolgina2006@yahoo.com�


 Am întocmit, în colaborare cu ISJ, mai multe proiecte de programe – curriculum, la decizia 
şcolii, cu teme „Aplicaţii ale legilor fizicii”; 

 În colaborare cu Fundaţia Codecs pentru Leadership, am contribuit la promovarea 
programului Liderii Mileniului 3, formând o grupă pentru modulul negociere, program 
realizat în colaborare cu British Council, aprobat şi finanţat de către Uniunea Europeană; 

 Am participat la Festivalul Naţional de Film „Spune NU violenţei în şcoli”, unde am 
realizat şi prezentat, împreună cu elevii clasei a XI-a, filmul Visul – Constanţa, 2008. 

    
 



 
 
 

APŞAN,  MINODORA 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii:13.11.1945, comuna Coşeşti, sat Leiceşti, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 / 230054 
 
Activitate profesională: 
 1970 – 1976: Profesoară titulară de Limba latină la Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti; 
 1976 – 1990: Profesoară titulară de Limba română la Şcoala nr.14, Piteşti (în această 

perioadă, limba latină nu s-a mai studiat în liceu); 
 1990 – 2003: Profesoară titulară de Limba latină la C.N.L.”Zinca Golescu, Piteşti; 
 01.09.2003 – prezent: Pensionară. 

 
Menţiuni: 
 În anul 1984, am obţinut Gradul I;               
 Între anii 1987 – 1989, am fost Director adjunct la Şcoala generală nr.14, Piteşti; 
 În anul 1988, mi s-a acordat titlul de „Profesor evidenţiat” de către M.E.I; 
 Între anii 1985 – 1987, am participat la acţiuni metodico – ştiinţifice organizate de 

Sindicatul  Învăţământului, sub titulatura „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, fiind 
prezentă la faza naţională cu două comunicări ştiinţifice cu care am obţinut premiul III la 
Craiova şi Diploma de onoare la Piatra Neamţ. Lucrările au fost publicate în Buletinul 
Societăţii de Ştiinţe Filologice; 

 Între anii 1991-2001, am făcut parte din Consiliul de Administraţie al C.N.L.”Zinca 
Golescu”, Piteşti; 

 Am acordat o atenţie specială pregătirii tuturor elevilor, dar, mai ales, olimpicilor, atât la 
Limba şi literatura română, cât şi la Limba latină; 

 În anul 2001, împreună cu colegii Dana Georgeta Chiriţă şi Petre Pistol, am elaborat 
lucrarea „Gramatica limbii latine ilustrată prin expresii şi maxime”; 

 În 2003, în urma unui concurs de baraj, am fost selecţionată în lotul naţional care a 
reprezentat România la Concursul internaţional de limba latină „CERTAMEN  CICERONI 
– Anum Arpenas” din Italia. 

 
Studii: 
 Universitatea Bucureşti – „Facultatea de limbi romanice şi clasice”, Secţia Limbi clasice; 
 Şcoala medie nr.1 Piteşti ( astăzi, C.N.I.C. Brătianu); 
 Şcoala primară şi generală – sat Păcioiu, Comuna Coşeşti. 

                                                     
                                                   



 
 
 

ARSENESCU, CAMELUŢA 
 
 
 

Fiica lui Gheorghe şi Ioana OPRICĂ. 
Data şi locul naşterii: 01.02.1948, în oraşul Medgidia, judeţul Constanţa.  
Domiciliul: din anul 1974, în comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă: căsătorită cu Arsenescu Valentin Longin, din anul 1970. 
Studii: Institutul pedagogic de 3 ani Constanţa  şi Facultatea de istorie – filozofie, din 

cadrul Universităţii Bucureşti, în specialitatea  profesor istorie. 
Date asupra activităţii: am predat la diferite şcoli: Poienari de Muscel, Davideşti, 

Vultureşti şi Bârzeşti. Din anul 1977 până în anul 2006, când m-am pensionat, am  funcţionat la 
Şcoala Generală Hârtieşti.  

Am obţinut toate gradele didactice: definitivat, gradul II şi Gradul I ca profesor de istorie.  
Între anii 1992-2001 şi 2005-2006, am fost director la Şcoala Generală Hârtieşti. În toată 

această perioadă, am încercat, alături de cadrele didactice, în colaborare cu conducerea 
Primăriei şi ceilalţi factori locali, să întărim prestigiul învăţământului din comuna Hârtieşti. 
Mulţi foşti elevi ai şcolii au revenit ca profesori, învăţători sau educatori, dovedind că dăruirea 
cadrelor didactice ale şcolii n-a fost în zadar.  

M-am preocupat şi de problemele administrative pentru dotarea şcolii cu mobilier nou, 
aparatură pentru cabinetul de informatică şi reabilitarea clădirilor şcolii. Între anii 1999-2001, 
când încă programul de informatizare era în fază incipientă, am realizat împreună cu părinţii şi 
un fost elev – student la informatică – cursuri pentru elevi în domeniul utilizării  calculatorului. 

M-am implicat în înfiinţarea postului de  grădiniţă în satul de rudari, Lespezi, care era 
deficitar, în frecventarea copiilor, a unei forme de învăţământ - în 1998-1999. Acest program a 
evoluat odată cu construcţia localului nou de către primărie în cadrul  programului ,,A doua 
şansă” pentru fiii de rudari din satul Lespezi – prin funcţionarea a două posturi de educatoare şi 
proiectul ,,Completarea studiilor pentru cei doritori să înveţe”  - clasa I şi a V-a, începând cu 
anul şcolar 2005-2006, care funcţionează şi în prezent.  

Între anii 2004-2005,  împreună cu colectivul de cadre didactice am, derulat programul 
,,Natura mai aproape de noi”, prin realizarea şi extinderea parcului dendrologic al comunei - 
proiect iniţiat de profesor Stancu Ştefan, director între anii 2001-2005. De asemenea, am 
întocmit datele preliminării pentru programul ,,Comunităţi dezavantajate – rromii”, în cadrul 
proiectului P.H.A.R.E., din 2006. 



Împreună cu cadrele didactice şi elevii şcolii, am participat la diverse concursuri culturale 
pe plan local, zonal şi judeţean – obţinându-se diplome şi premii. Totodată, elevii pregătiţi în 
cadrul orelor de istorie au participat la olimpiade şcolare, obţinând premii şi menţiuni. 

Deoarece şcoala mi-a fost al doilea cămin şi, acum pensionară fiind, sunt aproape de foştii 
colegi şi elevii şcolii, ajutându-i cu sfaturi, cu implicarea în diferite activităţi, simţindu-mă în 
viaţă şi tânără.  

                                                                 
 



 
 
 

ASANDEI, MIHAELA 
 
 

DATA NAŞTERII: 29 noiembrie 1959, Curtea de Argeş, judeţul Argeş. 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.10.1996, până în prezent: cadru didactic la Universitatea Constantin Brâncoveanu 

Piteşti, Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Piteşti la discipline din 
domeniul Marketingului: 

• 2004 – 2008: director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
din Universitatea Constantin Brâncoveanu, Piteşti; 

• Martie 2004 – prezent: specialist-expert în Comisia de Autorizare a Furnizorilor 
de Formare Profesională a Adulţilor Argeş şi în Comisia Judeţeană de Evaluare a 
Formatorilor; 

• 2002 – 2008: coordonator cursuri de Masterat, organizate în facultate şi 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Centrul Universitar 
Piteşti; 

 01.09.1985 – 01.10.1996: profesor la Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii 
Piteşti – profesor titular pe catedra de Merceologie-Marketing, prin Ordin al Ministrului 
Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5972/1990: 

• Din 20 ianuarie 1990 până la 1 octombrie 1996, director adjunct; 
• 1993 – 1996: lector universitar asociat la Universitatea Constantin Brâncoveanu, 

Piteşti; 
• Martie 1992 – iunie 1993: colaborator local în calitate de coordonator zonal al 

sondajelor efectuate de Institutul de Marketing şi Sondaje (IMAS) Bucureşti; 
 12.09.1983 – 31.08.1985: profesor la Liceul de Ştiinţe ale Naturii Slatina, judeţul Olt; 
 25.10.1982 – 10.09.1983: economist stagiar la UJECOOP Suceava, Cooperativa de 

Producţie, Achiziţie şi Desfacere a Mărfurilor (CPADM) Siret, judeţul Suceava. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Doctor în ştiinţe economice, teza de doctorat fiind susţinută în data de 16 decembrie 1999 

şi comfirmată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4209, din 20.07.2000; 
 Absolventă a A.S.E. – Bucureşti, Facultatea de Comerţ – secţia Comerţ, promoţia 1982; 
 Promovat probele de examen pentru acordarea gradului didactic I, în sesiunea 1994 – 1996 

la A.S.E. Bucureşti, specialitatea Economia comerţului, tema lucrării „Program de 
organizare a activităţii de marketing, la SC WORTH SRL, Piteşti”; 



 Absolventă a Liceului economic – Piteşti, promoţia 1978; 
 Absolventă a Şcolii generale nr. 1 – Piteşti, promoţia 1974. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limbi străine cunoscute: franceză – fluent, germană – nivel mediu, engleză – nivel de bază; 
 Aptitudini şi competenţe socio-profesionale: membră în Asociaţia Română de Marketing 

(AROMAR), din 2003; 
 Aptitudini şi competenţe organizatorice: capacitate bună de comunicare şi prezentare, 

abilităţi de studiu, cercetare, predare, spirit organizatoric, capacitate de concentrare, analiză 
şi sintetizare; 

 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizare calculator (Word – foarte bine, Power Point - 
bine); 

 Alte activităţi: voluntariat pentru Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din 
România (ASCHFR). 

 
LISTA PARTICIPĂRILOR LA SIMPOZIOANE, LA CONGRESE ŞI LA ALTE TIPURI DE 
MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE: 
 Simpozionul Internaţional Strategia de post-aderare a Municipiului Piteşti 2007 – 

20013, Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, 17 aprilie 2008, cu lucrarea 
Continuitate şi progres economic şi social în dezvoltarea comunitară a municipiului Piteşti 
în perioada 2007 – 2013 (prim autor); 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională European Integration – New Challenges for the 
Romanian Economz, 4rd

 Conferinţa Internaţională Probleme actuale ale economiei globale, Universitatea 
Ovidius Constanţa, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Administrarea afacerilor în 
colaborare cu AFER şi SSMAR, 11-13 octombrie 2007, cu lucrarea Planificarea 
rezultatelor sociale în întreprinderile româneşti; 

 Edition, Oradea, 30-31 May 2008, cu lucrările Dezvoltarea 
comunitară în strategia post-aderare a Municipiului Piteşti (prim autor) şi Perfecţionarea 
politicii sociale a firmelor româneşti cu ativitate internaţională prin implementarea 
principiilor responsabilităţii sociale (coautor); 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională European Integration – New Challenges for the 
Romanian Economy, 3rd

 Simpozionul Internaţional Exigenţe în domeniul managementului şi marketingului în 
contextul integrării României în Uniunea Europeană, Universitatea Constantin 
Brâncoveanu, Facultatea Management Marketing în Afaceri Internaţionale Brăila, Catedra 
de Mangement-Marketing-Relaţii economice internaţionale, 26 martie 2007, cu lucrarea 
Piaţa românească de retail în context european; 

 Edition, Oradea, 25-26 May 2007, cu lucrările Tendences in the 
durable development of the European Tourism (coautor) şi Premisses and challenges for 
the Romanian retail market under the condition of trhe European Integration (prim autor); 

 Simpozionul Ştiinţific Internaţional Perfecţionarea managementului micro şi 
macroeconomic în România, în condiţiile unei economii funcţionale de piaţă, 
Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, 26 mai 2006, cu lucrarea Responsabilitatea 
socială corporativă – abordări teoretice şi practice în condiţiile unei economii funcţionale 
de piaţă; 

 Simpozionul Naţional Probleme actuale ale economiei globale – ediţia a II-a, 
Universitatea Ovidius Constanţa, octombrie 2005, cu lucrările Dimensiuni ale cunoaşterii 



drepturilor consumatorilor în contextul unei economii de piaţă funcţionale (prim autor) şi  
Planificarea, organizarea şi controlul activităţilor de responsabilitate socială corporativă 
în condiţiile economiei româneşti actuale (autor); 

 Conferinţa Naţională Reforma sistemică a învăţământului superior economic, 
organizată de ASE Bucureşti şi Universitatea din Piteşti, runda a III-a, Piteşti, 14-15 iulie 
2005 (alţi participanţi: conf. univ. dr. Elena Enache, conf. univ. dr. Mihaela Diaconu, conf. 
univ. dr. Mihaela Asandei); 

 Dacia, companie europeană, Seminar organizat de Universitatea Constantin Brâncoveanu 
Piteşti şi SC Dacia Groupe Renault, aprilie 2005; 

 Simpozionul Probleme actuale ale economiei globale, Universitatea Ovidius Constanţa, 
octombrie 2004, cu lucrările Responsabilitatea socială corporativă, instrument de 
marketing utilizat în rezolvarea problemelor comunităţii şi Perspectivele dezvoltării 
turismului; 

 Simpozionul Marfă – Calitate – Globalizare, ASE Bucureşti, 19 noiembrie 2004, cu 
lucrarea Etica profesională versus responsabilitatea socială a întreprinderii în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană;  

 Masă rotundă organizată de Catedra Management-Marketing, Universitatea Constantin 
Brâncoveanu, Piteşti, iunie 2004, cu lucrarea Responsabilitatea socială a firmei: premise şi 
acţiuni practice în România; 

 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională România – exigenţe în procesul dezvoltării, din 
perspectiva integrării în anul 2007, Universitatea Lucian Blaga – Sibiu, mai 2004, cu 
lucrarea Studiu privind gradul de informare şi educare al studenţilor în ceea ce priveşte 
drepturile consumatorilor; 

 Sesiunea Judeţeană de Comunicări ştinţifico-metodice pentru cadre didactice, 
organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea Constantin Brâncoveanu şi 
Grupul Şcolar CCF Piteşti, mai 2004, cu lucrarea Studiu privind gradul de informare şi 
educare al studenţilor în ceea ce priveşte drepturile consumatorilor; 

 Simpozionul Ştiinţific Internaţional Potenţialul competitiv al economiilor naţionale ale 
României şi Republicii Moldova. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană 
şi mondială, organizat de Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice 
Bucureşti, Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti, Academia de Studii Economice 
din Moldova Chişinău, la Piteşti, 23-25 octombrie 2003, cu lucrarea Hypermarketul Cora 
pe piaţa ţărilor centra şi est-europene; 

 Sesiunea Ştiinţifică a Catedrei de Comerţ din ASE Bucureşti, noiembrie 2002, cu lucrarea 
Implicaţiile implementării hypermarketurilor în ţările aflate în tranziţie; 

 Simpozionul Internaţional 30 de ani de marketing în România, ASE Bucureşti, 
noiembrie 2001, cu lucrarea Perspectivele marketingului la început de mileniu; 

 Sesiunea Ştiinţifică Inaugurală Bună vecinătate, regionalism, globalizare a Centrului de 
Studii Regionale şi Internaţionale, Piteşti, septembrie, 2000, cu lucrarea Implicaţiile 
globalizării în activitatea de marketing a firmei; 

 Sesiunea Jubiliară Ştiinţele economice la graniţa dintre milenii, Universitatea Constantin 
Brâncoveanu, Piteşti, octombrie 2000, cu lucrarea Funcţiile sociale ale marketingului în 
secolul al XXI-lea; 

 Consfătuire metodico-didactică Universitatea Constantin Brâncoveanu, Râmnicu Vâlcea, 
16 septembrie 1999, cu comunicarea Rolul consultaţiilor în elucidarea problemelor dificile 
pentru studenţi; 



 Cercul profesorilor economişti din Piteşti, 1 martie 1995, referatul Pledoarie pentru 
marketingul direct; 

 Cercul profesorilor economişti din Piteşti, 20 aprilie 1993, referatul Conceptul de 
marketing şi funcţiile sale în economia de piaţă. 

 
LISTA DE LUCRĂRI, PROIECTE ŞI CONTRACTE DE CERCETARE: 
 Continuitate şi progres economic şi social în dezvoltarea comunitară a municipiului 

Piteşti în perioada 2007 – 2013, în revista Strategii manageriale nr. 1/2008, Editura 
Independenţa economică, Piteşti, 2008, ISSN 1884 – 668X; 

 Model de responsabilitate socială cu aplicabilitate în activitatea întreprinderilor 
româneşti, în revista Management-marketing nr. 3/2007; 

 Responsabilitatea socială corporativă – abordări teoretice şi practice în condiţiile unei 
economii funcţionale de piaţă, în Perfecţionarea managementului micro şi 
macroeconomic în România, în condiţiile unei economii funcţionale de piaţă, Piteşti, 26 
mai 2006, pe CD cu ISSN: 978-973-7732-58-3; 

 Dimensiuni ale cunoaşterii drepturilor consumatorilor în contextul unei economii de 
piaţă funcţionale în Probleme actuale ale economiei globale, ed. Universitaria, Craiova, 
2005; 

 Planificarea, organizarea şi controlul activităţilor de responsabilitate socială 
corporativă în condiţiile economiei româneşti actuale în Probleme actuale ale economiei 
globale, Ed. Universitaria, Craiova, 2005; 

 Succesul nostru va fi succesul tău! – Cora pe piaţa românească, în Revista de Comerţ 
nr. 1/2004; 

 Hypermarketul Cora pe piaţa ţărilor central şi est-europene în România şi Republica 
Moldova. Potenţialul competitiv al economiilor naţionale. Posibilităţi de valorificare pe 
piaţa internă, europeană şi mondială, coordonatori Nicolae Belli, Valeriu Ioan-Franc, coed. 
Academia Română, Centrul de informare şi documentare economică şi Ed. Expert, 
Bucureşti, 2004; 

 Responsabilitatea socială corporativă, instrument de marketing utilizat în rezolvarea 
problemelor comunităţii în Probleme globale ale economiei actuale, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2004; 

 Perspectivele dezvoltării durabile a turismului european în Probleme actuale ale 
economiei globale, Ed. Universitaria, Craiova, 2004; 

 L'information et l'education des consommateurs dans le proces de l'integration 
europeene în România-exigenţe în procesul dezvoltării din perspectiva integrării în anul 
2007.  Conferinţă Ştiinţifică Internaţională, coord. Dan Popescu, Ed. Universităţii Lucian 
Blaga, Sibiu, 2004; 

 Etica profesională versus responsabilitatea socială a întreprinderii în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană în Simpozionul Marfă – Calitate – 
Globalizare, culegere de lucrări: Bucureşti, 19 noiembrie 2004, Ed. ASE, Bucureşti, 2002; 

 Impactul implementării hipermagazinelor asupra economiilor aflate în tranziţie în 
Comerţ şi globalizare, coord. Dumitru Patriche, editor Mihai Felea, Ed. ASE Bucureşti, 
2003; 

 Perspectivele marketingului la început de mileniu în Marketingul în procesul dezvoltării 
economice şi sociale: 1971 – 2001, 30 de ani de marketing în România, editori: Virgil 
Balaure, Călin Vegheş, Mihai Roşca, Ed. ASE, Bucureşti, 2002; 



 O familie cheltuieşte lunar mai puţin de 500 mii lei pentru alimente în cotidianul local 
Argeşul, din 5 aprilie 2000; 

 Românii cumpără mobila pentru o viaţă, în cotidianul Argeşul, din 12 aprilie 2000; 
 Planul de afaceri – instrument indispensabil în activitatea oricărui agent economic în 

cotidianul local Argeşul, din 19 aprilie 2000; 
 Firmele româneşti între a câştiga şi a pierde – o soluţie: lohnul în cotidianul local 

Argeşul din 26 aprilie 2000; 
 Studentul consumator în Dialog brâncovenesc nr. 97/20003; 
 Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor în Dialog brâncovenesc nr. 147/2004; 
 Informarea consumatorilor trebuie să înceapă încă din şcoală! în Dialog brâncovenesc 

nr. 148/2004; 
 Vă cunoaşteţi drepturile de consumator? în Dialog brâncovenesc nr. 202/2005. 

 
CĂRŢI: 
 Marketing, (coautor), Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2006, p. 100-156 şi 183-213; 
 Culegere de marketing. Abordări practice şi metodologice, (coautor), Ed. Independenţa 

economică, Piteşti, 2006; 
 Îndrumar pentru licenţă 2006, (coautor), coordonatori: Al. Puiu, Mihaela Diaconu, 

Gheorghe Săvoiu, Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2006; 
 Cercetări şi modelări de marketing. Metode cantitative în cercetarea pieţei (coautor), 

Editura Universitară, Bucureşti, 2005; 
 Valorificarea resurselor naturale (tratat), vol. III: Managementul creşterii eficienţei 

valorificării resurselor naturale (coord. Al. Puiu), Ed. International University Press, 
Bucureşti, 2005, (cap. IV, Economia produsului - coautor); 

 Marketing: Dicţionar explicativ, coordonatori: C. Florescu, N. Al. Pop, P. Mâlcomete 
(coautor), Ed. Economică, Bucureşti, 2003; 

 Îndrumar pentru admitere 2002 (coautor), Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2002; 
 Marketing, curs universitar (coautor), Ed. Independenţa economică, Brăila, 2001; 
 Marketing (culegere de aplicaţii) – coautor, Ed. Independenţa economică, Piteşti, 2001; 
 Strategii de management şi marketing în comerţul contemporan (autor), Ed. 

Independenţa economică, Brăila, 2000; 
 Marketing internaţional, curs universitar (coautor), Ed. Independenţa economică, Brăila, 

1998; 
 Pentru toţi agenţii economici (coautor), Ed. Calende, Piteşti, 1991; 
 Elemente de drept, manual pentru licee economice (coautor), Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1989. 
 
PROIECTE ŞI CONTRACTE DE CERCETARE: 
 Modelarea structurii manageriale a SC APĂ CANAL 2000 Piteşti în vederea 

îmbunătăţirii performanţelor sale (cap. Responsabilitate socială), februarie – mai 2007; 
 Strategii de post-aderare a municipiului Piteşti pentru perioada 2007 – 2013 (cap. 

Dezvoltare comunitară), octombrie – decembrie 2007. 



 
 
 

BĂBARU, ANDA 
 
 
 

Informaţii personale: 
 Nume: Băbaru Anda; 
 Adresă: Str. Fraţii Goleşti, bl. S4, sc. A, ap. 10, Piteşti; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 20.01.1968, Moreni – Dâmboviţa. 

 
Experienţă profesională: 
 profesor economie, 1992-1997, Liceul „Astra” – Piteşti; 
 din 1997, profesor titular pe discipina economie, la Colegiul Economic „M. Teiuleanu” – 

Piteşti; 
 din 2005, profesor metodist pe disciplina economie şi educaţie antreprenorială; 
 din martie 2006, şef cerc pedagogic, pe zona Piteşti. 

 
Educaţie şi formare: 
 definitivat - 1994; 
 grad didactic II -1999; 
 grad didactic I - 2004; 
 seminar Econet - firmă de exerciţiu: metodă modernă de predare, decembrie 2005. 
 

Aptitudini şi competenţe personale: 
 lb. străină cunoscută: lb. franceză - bine; 
 aptitudini şi competenţe sociale: nivel ridicat de adaptare în colectivitate, societate; 
 aptitudini şi competenţe organizatorice: bun organizator; 
 aptitudini şi competenţe tehnice: operare calculator; 
 permis conducere: categoria B. 

 
Informaţii suplimentare: referinţe de la doamna directoare şi colegii din Colegiul „M. 
Teiuleanu”, unde îmi desfăşor activitatea de profesor pe disciplina economie, în prezent. 



BĂCANU, I. P. ION 
 
 

Data naşterii: 1919, Davideşti, jud. Argeş. 
Adresa: Bucureşti, str. Alecu Russo 11, sector 1. 
Telefon: 021 2109720. 
Studii: Facultatea de Drept Bucureşti, devenind licenţiat cu elogii în 1943. 
Experienţa profesională: 
 Consilier juridic al Camerei de Comerţ şi Industrie şi al Întreprinderii Comerciale; 
 Magazinul Victoria din Bucureşti şi Director în Direcţia de Studii şi Legislaţie a 

Ministerului de Justiţie, şef al sectorului juridic, Secretariatul General al Consiliului de 
Miniştri, Arbitru şi membru în Colegiul de conducere al Curţii de Arbitraj Comercial 
Internaţional Bucureşti; 

 Cadru didactic al Institutului Naţional al Magistraturii pentru Drept Comercial; 
 Coautor al unor proiecte de legi şi acte normative; 
 Autor al unor monografii, studii şi lucrări publicate în ţară şi străinătate; 
 Coautor al Tratatului de Drept Comercial Român vol. III, lucrare premiată de Academia 

Română; 
 Laureat al premiului „I.L. Georgescu” al Uniunii Juriştilor Democraţi din România; 
 Am obţinut Diploma de excelenţă pentru activitatea arbitrală în cadrul Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de existenţă a Curţii; 
 Uniunea Juriştilor din România îmi acordă Premiul „Traian Ionaşcu”, pentru lucrarea 

„Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale”, în 20 decembrie 2005. 



BĂCANU S., GHEORGHE 
 
 
 
Data naşterii: 1926, comuna Davideşti, Muscel. 
Adresa: Timişoara, str. Vâlcea, nr. 7 
Telefon: 0256 495475 
Experienţă profesională: 
 Prof. univ. dr., întemeietorul Clinicii de Boli Metabolice, Nutriţie şi Diabet din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara; 
 Medic primar, director de spital şi rector în două legislaturi 1979-1989 al Institutului de 

Medicină din Timişoara; 
 Medic titular al Academiei de Ştiinţe Medicale şi Preşedinte al Filialei din Timişoara; 
 Membru al Asociaţiei Americane de Diabet, Membru al Asociaţiei Europene de Diabet, 

Membru al Federaţiei Internaţionale de Diabet; 
 Am obţinut Ordinul Muncii cls. III-a, profesor universitar evidenţiat, Premiul Nicolae 

Paulescu al Academiei de Ştiinţe Medicale din România;  
 Am participat la Congrese medicale la Salzburg, Praga, Budapesta, Varşovia, Atena, 

Istanbul, Indianopolis, Toronto, Helsinki; 
 Am obţinut certificat de inovator nr.52/27/971 al Ministerului Învăţământului şi Certificat 

de inventator 60359 al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie; 
 Am publicat cărţi şi sute de articole de specialitate în reviste din ţară şi străinătate. 
 
 
 I. M. Dinu: „Oameni de seamă ai Argeşului de ieri şi de astăzi”, Edit. Tiparg 2004, pag. 147. 



 
 
 

BACIU, N. EMILIAN 
 
 
 

M-am născut la 1 octombrie 1962, în localitatea Stroeşti din judeţul Argeş, ca primul 
născut al lui Nicolae Gh. Baciu şi al Mariei I. Trufasila, ţărani săraci. În perioada 1933-1940, am 
frecventat, cu rezultate bune, Şcoala Primară de 7 clase din Stroeşti. Între anii 1941 şi 1949, am 
urmat cursurile Liceului Industrial din Piteşti, secţia Automobile. În anul şcolar 1949-1950 am 
funcţionat ca învăţător suplinitor la şcolile din Buneşti şi Stroeşti. 

În 1950, m-am înscris la Facultatea de Mecanizare a Agriculturii din cadrul Institutului 
Agronomic din Bucureşti şi, după terminarea anului I, am continuat studiile la Institutul de 
Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii din Harcov, Ucraina, pe care l-am absolvit în 1955. 

În anul 1965, am absolvit şi Facultatea Tehnico-Economică din cadrul Institutului 
Politehnic Bucureşti, obţinând titlul de inginer-economist. 

Timp de 6 luni, în 1969, am urmat cursurile programului de conducere generală a 
întreprinderilor, organizat de CEPECA, Otopeni. 

În 1976, am efectuat un stagiu de perfecţionare profesională la o facultate de profil din 
Praga, Cehoslovacia. 

Teza de doctorat, cu tema: „Cercetări privind uzura şi durabilitatea pompelor hidraulice cu 
roţi dinţate folosite la acţionarea hidrostatică a utilajelor agricole”,  am susţinut-o în anul 1984, 
când mi s-a acordat titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice. 

Activitatea profesională a fost desfăşurată în unităţi economice şi de învăţământ.  
După absolvirea facultăţii, am lucrat la Gospodăria Agricolă de Stat Piatra din raionul 

Zimnicea, în calitate de inginer mecanic-şef (iulie 1955-decembrie 1957). 
În decembrie 1957, am fost transferat la Centrul Mecanic Drăgăneşti - Vlaşca, unde am 

lucrat până în 1960 ca director. 
În 1960, am fost transferat la Intreprinderea pentru Mecanizarea Agriculturii Drăgăneşti -  

Vlaşca, unde am lucrat până în 1970 tot ca director. 
Între 1970 şi 1972, am lucrat ca inginer şef la Trustul Staţiunilor pentru Mecanizarea 

Agriculturii Argeş. 
În 1972, din motive de sănătate, m-am transferat în învăţământ, la Institutul de Subingineri 

Piteşti, ca şef de lucrări suplinitor la disciplina Repararea Automobilelor. Evoluţia mea 
profesională a ţinut pasul cu evoluţia instituţiei de învăţământ. 

În 1975, am fost promovat, prin concurs, şef de lucrări titular, în 1990 conferenţiar şi, în 
1995, profesor. Pe linie administrativă, am îndeplinit funcţiile de şef de catedră (18 februarie 



1983 - 1 mai 1985) şi de prodecan la Facultatea de Inginerie a Institutului de Învăţământ 
Superior, Piteşti. 

Sunt apreciat ca specialist de valoare în domeniul fabricării şi reparării autovehiculelor şi 
utilajelor agricole. Am realizat inovaţii şi invenţii şi am elaborat studii de specialitate. Am 
publicat numeroase articole de specialitate şi de interes obştesc, am lucrat la contracte de 
cercetare şi am elaborat multe materiale didactice pentru uzul studenţilor (manuale, cursuri, 
îndrumări). 

Am publicat în edituri centrale, singur şi cu colaboratori, un număr de 7 lucrări de 
specialitate şi de interes obştesc.  

Am fost membru al Asociaţiei Române de Tribologie şi Terotehnică, al Societăţii Române 
al Termotehnicienilor şi al Societăţii Inginerilor de Automobile din România. Sunt menţionat în 
enciclopedii şi dicţionare de personalităţi.  

Am desfăşurat o activitate culturală, ştiinţifică, social-politică deosebită. Sunt membru 
fondator al Societăţii Cultural - Ştiinţifice „Stroeşti-Argeş”, la care am funcţionat ca preşedinte 
în perioada 12 iulie 1992 – 24 iulie 2004, adică 12 ani. 

În perioada 27 iunie - 10 decembrie 2000, am fost senator de Argeş în Parlamentul 
României din partea Partidului România Mare.  

În 1954, m-am căsători cu Alla I. Cozelski, profesoară, născută la 9 iulie 1930, în 
localitatea Gelenjik, regiunea Zaporojie, Ucraina şi avem împreună doi copii: Elena, profesoară 
şi Alexandru, inginer.  

Pentru merite în activitatea economică, am fost decorat cu: „Ordinul Muncii”, clasa a III-a; 
Medalia „În cinstea încheierii colectivizării agriculturii”; Medalia „A XX-a aniversare a 
eliberării Patriei”; Medalia „A XXV-a aniversare a eliberării Patriei”; şi Medalia „A 50-a 
aniversare a Partidului Comunist Român”. 

În toată activitatea mea, am dovedit patriotism autentic şi ataşament continuu faţă de 
Argeşul natal. 



 
 
 

BADEA, ANA 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Badea Ana 
Data şi locul naşterii: 02.01.1963, comuna Sălătrucel, judeţul Argeş 
Adresa: Piteşti, Str. Bradului, nr.7, bl.39, sc.A, ap.7, judeţul Argeş 
Telefon: 0745 500 965, 0722 407 265, 0348 805 266 
E-mail: anabadea6301@yahoo.com   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate  profesională:   
 Profesor de discipline economice, cu o vechime în învăţământ de 25 de ani; 
 Profesor titular la Grupul Şcolar de Chimie Industrială; 
 Autor de manual auxiliar „Educaţie antreprenorială , anul III – Şcoală Profesională”; 
 Evaluator de manuale: Economie, Educaţie antreprenorială şi Economie aplicată; 
 Membră a Programului american Junior Achievement of Roumania, în anul 2002, destinat 

studiului economiei de piaţă; 
 Am fost detaşată ca inspector de specialitate la I.S.J. Argeş (2003-2005); 
 Mentor pentru practica pedagogică a studenţilor de la Universitatea de Stat din Piteşti, 2001-

2007. 
 
 
Studii  şi cursuri: 
 Diplomă de licenţă –Academia de Studii Economice Bucureşti; 
 Facultatea de Finanţe – Contabilitate;  
 Am obţinut, în anul 1990, definitivatul în învăţământ cu media 10,00; 
 Am obţinut, în anul 1993, gradul II cu media 9,66; 
 Am urmat, în anul 1996, cursuri de formatori „Economie aplicată şi Educaţie antreprenorială 

” în cadrul programului PHARE RO 9405; 
 Am obţinut, în anul 1997, gradul I cu media 10,00, 
 Am urmat, în anul 2001, cursurile de pregătire formatori naţionali pentru „Educaţie 

Antreprenorială şi Companie Elev”, în cadrul Programului româno-american JUNIOR 
ACHIEVEMENT of ROUMANIA; 

 Absolventă de master, în anul 2008, cu lucrarea „Economie şi finanţe europene”, Universitatea 
de Stat din Piteşti. 



 
Distincţii şi premii: 
 12.2004: Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”în grad de Cavaler; 
 05.2008: Distincţia „Gheorghe Lazăr”II; 
 1996 – 2012: Gradaţie de Merit. 
 
Alte activităţi: 
 Dezvoltarea unor strategii pentru evitarea eşecului şcolar – autor al Programului; 
 „Prevenirea abandonului şcolar” derulat pe parcursul anilor 2004-2008, în cadrul unităţii 

şcolare unde funcţionez; 
 Membru în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar de Chimie Industrială – Piteşti; 
 Iniţiator de Parteneriate locale: „Împreună pentru viitor” şi „Viaţa are prioritate ” derulate cu 

I.P.J. Argeş; 
 „Ne pregătim pentru o carieră reuşită”- Program derulat cu Universitatea de Stat din Piteşti şi 

cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; 
 Comunicări la simpozioane judeţene, naţionale şi internaţionale.  
 
 
 
 



 
 
 

BADEA, MARIA 
 
 
 

M-am născut la 8 septembrie 1950, în localitatea Valea Mărului - Argeş, unde am urmat 
cursurile primare şi gimnaziale. 

După examenul de absolvire a celor opt clase, am susţinut concursul de admitere la liceul 
„Zinca Golescu”, secţia umanistă.  

La finele liceului, în 1969, m-am îndreptat spre Institutul Pedagogic Piteşti, Facultatea de 
Filologie, pe care am absolvit-o în 1972. 

Am continuat studiile universitare la Universitatea Bucureşti, obţinând, în 1977, diploma 
de licenţă în filologie, specializarea limba română - limba franceză. 

Primii ani, am funcţionat ca profesor la Casa Pionerilor - Costeşti, la Liceul real - umanist 
Costeşti şi la Şcoala nr. 9 Piteşti. 

Pe parcursul întregii activităţi didactice desfăşurate la Şcoala nr. 9 (1977-1993), am fost 
şeful catedrei de limbă şi literatură română, iar, în 1991-1993, am fost numită director.  

În 1993, am fost transferată, în interesul învăţământului, la liceul „Ion Barbu”.  
În munca mea de dascăl, atât prin activităţi şcolare, cât şi extraşcolare, am pus suflet şi 

dăruire, încercând să modelez şi să formez oamenii. Şi cred că am reuşit pe deplin. 
Privesc, în timp, rezultatele foarte bune obţinute de elevii mei la olimpiadele şcolare 

judeţene şi naţionale, la concursurile de creaţii literare, la cele de admitere în liceele „de elită” 
ale învăţământului argeşean. 

Ca profesor în învăţământul liceal, am avut succese deosebite la examenele de bacalaureat 
şi la cele de admitere în învăţământul universitar filologic, teologic şi de drept.  

Munca de catedră am împletit-o, întotdeauna, cu cea de perfecţionare profesională. Astfel, 
am obţinut toate gradele didactice: 

- 1975 - gradul definitiv 
- 1980 – gradul al II-lea 
- 1985 – gradul I 
În anul 1988, mi s-a acordat, pentru întreaga activitate, titlul de „profesor evidenţiat”. 
Am pregătit, împreună cu alţi colegi de la şcolile din Piteşti, colectivele de elevi care 

participau la olimpiadele naţionale de limba şi literatura română.  
Am avut colaborări profesional - didactice cu reviste de specialitate, unde am publicat 

nenumărate articole – „Limba şi literatura română pentru elevi”, „Limba şi literatura română 
pentru profesori”, „Buletinul Ştiinţific al Institutului Pedagogic Piteşti”.  

Am participat la simpozioane şi întâlniri metodice cu multe lucrări de specialitate:  



- „Puncte de vedere privind receptarea literaturii în liceu” (împreună cu profesor Marin 
Rădulescu”); 

- „Humuleşti - tărâm de vis şi candoare”; 
- „Elementul terestru şi cosmic în poezia lui M. Eminescu”; 
- „Metafora luminii în poezia lui L. Blaga”; 
- „Romanul istoric sadovenian”; 
- „Ţăranul român în romanele lui Marin Preda, Zaharia Stancu şi Liviu Rebreanu”; 
- „Predicatul verbal şi nominal - metode de predare în gimnaziu”; 
-„Caiet metodic - limba română, clasa a VII-a şi a VIII-a”; 
-„Comentarii literare - ghid de pregătire pentru admiterea în liceu”. 
După o activitate plăcută şi fructuoasă de peste trei decenii, am schimbat munca de dascăl 

cu cea de bunică. 



 
 
 

BĂDESCU, CĂTĂLIN 
 
 
 Născut în anul 1942, în comuna Săpata, judeţul Argeş, unde locuiesc şi în prezent; 
 Studii: Liceul şi Institutul Pedagogic Bucureşti; 
 Părinţi: învăţători; 
 Copii: băiatul este preot, iar fiica profesoară; 
 Biblioteca: 7500 volume; 
 Colecţie de ziare şi reviste vechi – 800; 
 Lucrări publicate: 34 de lucrări; 
 Lucrări în pregătire: 7 (teatru absurd), 4 schiţe, început de roman (Şi atunci au căzut îngerii 

pe mine) „România - românii şi fenomenul românesc în ziaristica vremii”); 
 Funcţii: profesor, învăţător, director de şcoală, primar şi, în prezent, pensionar. Membru al 

cenaclului literar „Liviu Rebreanu”; 
 Monografia comunei (1950-an de început); 
 Monografia bisericilor din comună; 
 Colecţionare de documente şi obiecte arheologice. 

 
În perioada 1990-1995, când am ocupat funcţia de primar, m-am ocupat de: 
 retrocedarea terenurilor agricole şi o parte din păduri; 
 am înfiinţat primul muzeu şcolar din comună; 
 am înfiinţat prima echipă de fotbal din comună. 



 
 
 

BĂDESCU, N. NECULAE 
 
 

 
Data naşterii: 23 iulie 1942, comuna Boteni, judeţul Argeş. 
În 1956, am absolvit Şcoala Generală din Boteni; în 1961, am absolvit liceul „Alexandru 

Odobescu” din Piteşti. 
În perioada 1961-1963, am satisfăcut stagiul militar în U.M. 01948 Ploieşti; 
În perioada 1963-1968, am fost student al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini, secţia Maşini Unelte şi Scule. În urma Examenului de Stat 
din iulie 1968, am fost declarat inginer. 

În anul 1978, am fost admis la Doctorat, specialitatea Rezistenţa Materialelor, Elasticitate 
şi Plasticitate. 

În anul 1987, mi s-a acordat titlul de doctor inginer în specialitatea sus-menţionată. 
În perioada 1968-1976, am lucrat la Întreprinderea de Motoare Electrice Piteşti, ocupând, 

succesiv, următoarele posturi: inginer stagiar, şef atelier, şef secţie adjunct, şef secţie 
coordonator, inginer proiectant. 

În 1976, m-am transferat la Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, am predat Rezistenţa 
materialelor la secţiile Automobile şi T.C.M. 

În perioada 1990-1994, am fost prodecan la Facultatea de Inginerie şi, în perioada 1996-
2000, prorector al Universităţii din Piteşti. 

Am publicat 3 cărţi, peste 70 de lucrări ştiinţifice la conferinţe şi congrese naţionale şi 
internaţionale şi am realizat 6 contracte de cercetare ştiinţifică. 

Sunt membru fondator al Asociaţiei Române de Tensometrie şi preşedinte al Filialei Argeş; 
membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată. 

Am fost membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice universitare; 
membru în comisii pentru acordarea titlului de doctor; membru al Consiliului Profesoral şi al 
Senatului Universităţii din Piteşti. 

Sunt căsătorit. Soţia, Bădescu Viorica, este pensionară. Am doi copii: Bădescu Bogdan, în 
vârstă de 37 de ani, dr. inginer la Renault Technologies Roumanie şi Bădescu Alexandra, 
profesor psiholog în cadrul G.P.P. Nr. 11, Piteşti. 

 
 
 
 
 



 
 
 

BANCIU, DOINA 
 

 
 
Născută: 1948, Malu – Argeş. 
Educaţie: Institutul Politehnic din Bucureşti - Facultatea de Electrotehnică şi Energetică (1972). 
Titluri Ştiinţifice: Profesor Doctor în Ingineria Sistemelor, Profesor. 
Organizare: Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică (ICI). 
Poziţia actuală:  
 Director General al ICI; 
 Consilier în Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; 
 Profesor la Universitatea din Bucureşti. 

Poziţiile anterioare:  
 Director, Departamentul pentru dezvoltare socială şi reforma administraţiei publice, 

Guvernul României; 
 Director, Departamentul de Calculatoare; Director, Biblioteca Naţională; 
 Departamentul de Calculatoare - Director, Biblioteca Centrală Universitară. 

Adresa profesională: Mareşal Averescu, Ave. 8-10, 011455, Bucureşti; telefon: (+40 - 21) 316 
5262, fax: (+40 - 21) 316 1030, e-mail: Doina.Banciu@ici.ro 
Activitate ştiinţifică: Autor/coautor de: 

• 12 cărţi publicate în România sau în străinătate; 
• 9 manuale, cursuri, ghiduri; 
• traducere în limba română a 3 cărţi; 
• peste 100 de studii şi articole tehnice, publicate în limba română şi reviste internaţionale. 

Predarea:  
 Profesor, Universitatea din Bucureşti; 
 Poziţii anterioare: - Titular de disciplină, Universitatea din Bucureşti; 

       - Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti. 
Alte informaţii: 

• Director al Programului Naţional de Cercetare INFOSOC; 
• Preşedinte/Membru al diferitelor organizaţii profesionale din România şi din străinătate; 
• Consultant UNESCO pentru Informatizarea sistemelor de Informaţii în România - Paris 

(1990-1991); 
• Membru al Consiliului Consultativ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (din 2001); 

mailto:Doina.Banciu@ici.ro�


• Preşedinte al Editorial Board al „Studii în domeniul informaticii şi Controlul Oficial”, 
editat de ICI (din 2001); 

• Raportor la WSIS pentru e - learning-ul de domeniu (Bucureşti, 2002); 
• CNSIS, Expert; 
• Raportor „Realizări în e - learning românesc” (Academia de Ştiinţe Economice, 2003); 
• Membru în echipa experţilor: „echipa Comisiei Europene PC 6, Programul eHealth 

domeniu (din 2003); 
• Membru în Consiliul director al „8e reunion du conseil d’orientation de l’Intif - Institut 

Francophone des Nouvelles Technologies de l’information et de la Formation” (din 
2003). 

 
Limbi: engleză, franceză, germană; 
 
11 studii publicate în volume; 
 
66 studii publicate în ziarele româneşti şi străine. 
 



 
 
 

BĂNICĂ, GHEORGHE 
 
 
 
Adresă: Str. Eremia Grigorescu, P3, A. 9, Piteşti, Argeş, România 
Telefon: 0744 955655 
E-mail: gheorghe.banica@upit.ro 
Naţionalitate: română 
Data naşterii: 26 martie 1951 
Locul naşterii: sat Coteşti, com. Godeni, jud. Argeş 
 
Experienţa profesională: 
 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere, str. Gheorghe Doja nr. 41, Argeş, România 

(1979 - prezent); 
 Ministerul Educaţiei Naţionale, Direcţia Relaţii Internaţionale, Bucureşti (1990-1992); 
 Şcoala Generală Aninoasa, jud. Argeş (1978-1979); 
 Şcoala Generală Şuici, jud. Argeş (1977-1978); 
 Şcoala Generală Profa, comuna Spineni, jud. Olt (1975-1977); 
 Şcoala Generală Mologeşti, comuna Laloşu, jud. Vâlcea (1973-1975). 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate: învăţământ. 
 
Funcţia sau postul ocupat:  
 Profesor universitar doctor; 
 Conferenţiar universitar doctor; 
 Lector universitar titular; 
 Inspector principal de specialitate; 
 Asistent universitar; 
 Profesor de limba franceză; 
 Profesor de limba română. 
 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
 Cancelar al Senatului Universităţii din Piteşti (2004 - prezent); 
 Membru al Colegiului Academic al Universităţii din Piteşti (2004 - prezent); 
 Membru al Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti (2004 - prezent); 
 Coordonatorul activităţilor de formare iniţială şi continuă din Universitatea din Piteşti 

(1996 - prezent); 
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 Director al Colegiului Universitar de Institutori, cu cele 6 filiale: Piteşti, Câmpulung, 
Alexandria, Slatina, Râmnicu Vâlcea, Giurgiu (1999-2004); 

 Responsabilul secţiei de studenţi străini, Universitatea din Piteşti (1990 - prezent); 
 Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea din 

Piteşti (1996 -1999); 
 Secretarul Comisiei Naţionale de examinare a cetăţenilor străini care au solicitat înscrierea 

la studii în România fără an pregătitor (1990-2000); 
 Membru de onoare al Centrului de Consultanţă şi Asistenţă în Management - CASIM 

pentru „contribuţia remarcabilă în domeniul managementului şi dezvoltării învăţământului 
superior din România”; 

 Membru al proiectului european Socrates-Grundtvig „The way to united Europe”, 
coordonat de St. Cyril and St. Methodius University” - Veliko Târnovo, Bulgaria; 

 Membru al „Center for Vocational Education and Research” al „Vytautas Magnus 
University” Kaunas, Lituania. Participant la reuniunea internaţională din perioada 8-10 mai 
2003 de la Kaunas; 

 Participant la schimburile interuniversitare cu Universitatea Catalunia din Barcelona; 
 Membru al comisiilor de acreditare şi autorizare a specializărilor filologice din 

Universitatea din Piteşti şi ale Colegiului Universitar de Institutori Piteşti; 
 Membru A.U.F. (Asociaţia Universităţilor Francofone). 
 

Studii şi cursuri de specialitate: 
 martie 1999: titlul de doctor în filologie al Universităţii din Craiova; 
 1974-1976: Facultatea de Filologie – Istorie, secţia Română-Franceză, Universitatea din 

Craiova; 
 1970-1973: Institutul Pedagogic din Piteşti, Facultatea de Filologie; 
 1966-1970: Liceul nr. 2 Câmpulung-Muscel, Argeş. 
 

Limba maternă: română 
Limbi străine cunoscute: franceză, italiană, spaniolă 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Aptitudini de comunicare dobândite în timpul activităţilor profesionale: cadru didactic, 

inspector în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conducător de instituţii etc; 
 Funcţia îndeplinită presupune abilităţi comunicaţionale şi spirit de echipă. 
 

Aptitudini şi competenţe artistice: literatură prin lectură şi prin studii 
 
Distincţii şi premii:  
 diploma şi medalia jubiliară „45 de ani de învăţământ superior argeşean”, acordate de 

Universitatea din Piteşti pentru „contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea învăţământului 
superior” – 2007; 

 Ordinul şi Medalia „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Comandor, acordate de 
preşedintele României „pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului 
românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice 
din ţara noastră” – 2004. 

 



Studii publicate: 
1. Antroponimia localităţii Coteşti - Argeş, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ 

Pedagogic, Piteşti, 1979; 
2. Mihai Eminescu în romanele lui Eugen Lovinescu, vol. Societăţii de Ştiinţe Filologice 

Argeş, Piteşti, 1979; 
3. Supranume şi porecle în satul Coteşti, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ 

Pedagogic, Piteşti, 1980; 
4. Despre două romane ale intenţiilor ratate: „Bălăuca” de E. Lovinescu şi „La 

Modification”de Michael Butor, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ Pedagogic, 
Piteşti, 1980; 

5. Concepţia lui Eugen Lovinescu despre romanul românesc modern, Şcoala Argeşului, 
Piteşti, 1980; 

6. Locul şi rolul activităţilor cultural - educative în cadrul procesului de învăţământ la 
secţiile de studenţi străini, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ Pedagogic, 
Piteşti, 1980; 

7. Stilistica unor entopice în opera lui Eminescu, vol. Societăţii de Ştiinţe Filologice Argeş, 
Piteşti, 1980; 

8. Toponimia Văii Bughii, vol. Societăţii de Ştiinţe Filologice Argeş, Piteşti, 1981; 
9. Valori gramaticale şi stilistice în operele scriitorilor M. Sadoveanu şi L. Rebreanu, 

Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Învăţământ Pedagogic, Piteşti, 1983; 
10. Aspecte metodice privind predarea verbului la studenţii străini, Consfătuirea pe ţară a 

cadrelor didactice care predau limba română la studenţii străini, Craiova, 1985; 
11. Categorii ale vocabularului în limbajele de specialitate, Consfătuirea pe ţară a cadrelor 

didactice care predau la anul pregătitor (profil medical) Iaşi, 1987; 
12. Pronumele - aspecte controversate, vol. „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, Piteşti, 

1989; 
13. Transonimizaţia în toponimie, Sesiunea de comunicări „30 de ani de învăţământ superior 

în Piteşti, Piteşti, 1992; 
14. Toponimia - arhivă istorică a antroponimelor, Buletinul Ştiinţific, seria Filologie, nr. 1, 

Piteşti, 1997; 
15. ECTS - LLL European methodology for accreditation of prior experential learning in 

Lifelong Learning, International Conference E.D.U.- WORLD 2004 – Education. Facing 
The Contemporany World Problems, Vol. II, Editura Universităţii din Piteşti. 

 
Comunicări ştiinţifice: 

1. Conversaţia ca metodă de înşiruire rapidă a limbii române ca limbă străină, Institutul de 
Învăţământ Superior, Piteşti, 1980; 

2. Marcarea funcţiei sintactice, Institutul de Subingineri, Bacău, 1986; 
3. Consideraţii metodice privind predarea pronumelui la anul pregătitor, Institutul de 

Subingineri, Piteşti, 1987; 
4. Formarea cuvintelor şi cursul intensiv de limba română din anul pregătitor, Universitatea 

din Timişoara, 1988; 
5. Familia de cuvinte în cadrul lexicului medical, Sesiunea de Comunicări a Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Argeş, 1989; 
6. Modalităţi de evaluare a performanţei lingvistice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

„Evaluarea competenţei lingvistice”, Universitatea „Babeş – Bollyai”, Cluj-Napoca, 1996; 



7. Adaptarea taxonomiei lui Bloom în domeniul cognitiv în gimnaziu şi liceu, Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice „Psihologia educaţiei - Pedagogie - Metodică”, Universitatea din 
Oradea, 1998; 

8. Pregătirea psiho-pedagogică a viitorilor ingineri - cadre didactice, Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice „Psihologia educaţiei - Pedagogie - Metodică”, Universitatea din 
Oradea, 1998; 

9. Limba română şi lumea romanică, Reuniunea ştiinţifică a programului european „Best 
practice-Best Language Teaching Method”, Bruxelles, 6-9 noiembrie 2003. 

 



 
BĂNICĂ, GH. VALENTIN-GEORGE 

 
 
 

Data şi locul naşterii: 03.07.1955, Drăgăşani, jud. Vâlcea. 
Domiciliul: Piteşti, str. Tache Ionescu, bl. N2, ap. 7. 
Studii:     
 Facultatea de Medicină Generală, în cadrul IMF Bucureşti, absolvită, în 1981, cu nota 10; 
 Masterat: Managementul Serviciilor de Sănătate, în cadrul Universităţii din Piteşti, 

absolvit în 2007.  
Din anul 1981, până în anul 1984, prin repartiţie guvernamentală, mi-am desfăşurat 

activitatea de stagiar în secţiile Spitalului Judeţean Argeş. La terminarea fiecărui stagiu, am 
promovat, cu nota maximă, examenele desfăşurate cu această ocazie.  

Încă din timpul facultăţii, m-au preocupat problemele poluării şi intoxicaţiilor. Cu ocazia 
celei de-a 25-a Sesiuni a Cercurilor Ştiinţifice studenţeşti, desfăşurate în perioada 18-19.04.1980, 
am prezentat lucrarea intitulată: „Intoxicaţia cu tetraetil de plumb” , realizată la Spitalul „Grigore 
Alexandrescu”, din Bucureşti, pe 8 cazuri clinice studiate. Tematica poluării m-a preocupat şi la 
pregătirea lucrării de diplomă, apreciată cu nota 10, unde, după un studiu de 2 ani, am prezentat 
nivelele oxidului de carbon în apartamentele de locuit cu 2 şi 3 camere, cu fumători şi nefumători 
şi consecinţele patologice ale concentraţiilor permanente submaximale ale acestui gaz asupra 
populaţiei. 

Calitatea activităţii mele profesionale a fost recunoscută, prin acordarea locului I pe judeţ, 
dispensarului „Rafinărie CPP” 2 ani succesiv (1987,1988). 

Experienţa acumulată şi studiile statistice efectuate s-au concretizat în susţinerea, cu ocazia 
schimburilor de experienţă cu medicii de întreprinderi din judeţul Argeş, a următoarelor lucrări: 
 „Metode de tratament în urgenţele medicale acute ale aparatului respirator la Dispensarul 

Rafinărie–CPP” (Proces verbal nr.5/25.05.1987); 
 „Metode şi măsuri ce se impun pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi menţinerea sănătăţii 

salariaţilor din Rafinărie–CPP”, rezultate din analiza morbidităţii pe 6 luni, în 1987 
(Proces verbal nr.9/27.09.1987). 
Dispensarul „Rafinărie CPP” a reprezentat una dintre staţiile pilot ale Institutului naţional 

de Geriatrie Bucureşti, unde am desfăşurat, timp de 2 ani, o lucrare de testare a produselor 
farmaceutice Gerovital H3, Aslavital, Vitamina E şi Apilarnil; s-a urmărit acţiunea lor de 
protecţie asupra stării de sănătate a personalului expus la noxe. 
De asemenea, am desfăşurat o intensă activitate profesional-pedagogică, ca îndrumător al echipei 
de Crucea Roşie a CPP, apreciată de 3 ori cu locul I pe judeţ, în anii 1986, 1987, 1989. 

În perioada 1990-1993, mi-am desfăşurat activitatea la Dispensarul teritorial Moşoaia, unde 
mi-am îmbogăţit experienţa profesională în domeniul pediatric. 

Am obţinut titlul de medic specialist în specialitatea Medicină Generală Adulţi, pe baza 
concursului susţinut în sesiunea 14-15.12.1991 şi  de medic primar, confirmat la data de 
01.04.1997. 

Ca urmare a rezultatelor obţinute la concursul organizat de Direcţia Sanitară Argeş, la data 
de 01.10.1993, am fost încadrat la Dispensarul urban nr. 5 Piteşti. 

Din anul 1993, sunt membru al Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii, absolvind cursul 
de terapia durerii în perioada 5-9.04.1993. Tot în calitate de membru ARSD, am participat la 
seminarul organizat de Şcoala Europeană de Oncologie, la Chişinău, în 25-29.10.1993. 

În scopul perfecţionării profesionale continue, am absolvit următoarele cursuri: 
 „Electrocardiografie” - organizat de Clinica de Cardiologie a Spitalului Fundeni, 

Bucureşti, în luna octombrie 1995; 



 „Management în medicina de familie” – organizat de INMSP Bucureşti, în colaborare cu 
specialişti în Medicina de familie din Olanda, 1997; 

 „Actualităţi în hipertensiunea arterială” – organizat de Centrul de perfecţionare 
postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor, Bucureşti, 1999; 

 „Introducere şi actualităţi în gerontologie şi geriatrie” – organizat de Centrul de 
perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor, Bucureşti, 1999; 

 „Insuficienţa cardiacă” – organizat de Centrul de perfecţionare postuniversitară a 
medicilor şi farmaciştilor, Bucureşti, 1999; 

 „Actualităţi în pediatrie în practica medicului de familie” – organizat de Centrul de 
perfecţionare postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor, Bucureşti, 1999; 

 „Programul de instruire în probleme de medicina muncii” – organizat de Institutul 
Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor şi Institutul de 
Sănătate Publică Bucureşti, cu durata de 4 luni (20.03 - 20.07.2000); 

 curs de perfecţionare în informatică – programul U479: „Utilizare Windows, Word, 
Excel, Access în activitatea de birotică” – organizat de Centrul de Perfecţionare Bucureşti 
şi avizat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 07.02 - 25.02.2000; 

 „Probleme actuale de diagnostic, clasificare, criterii de evaluare histologică şi tratament 
în hepatitele cronice virale şi cirozele hepatice” – organizat de Universitatea de Medicină 
şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, 11.05 - 13.05.2000; 

 „Iniţiere în terapia laser” ,16.06-17.06.2000; 
 „Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate” – organizat de Institutul de 

Management al Serviciilor de Sănătate şi Casa de Asigurări de Sănătate Argeş. 
 

Sunt membru al Societăţii de Medicină Generală din România, din anul 1984.  
În perioada 1996-2000, am fost membru titular al Consiliului Judeţean Argeş al Colegiului 

Medicilor, îndeplinind şi funcţia de secretar al acestei organizaţii profesionale. 
Am fost Preşedintele Colegiului Medicilor din Judeţul Argeş, în perioadele 2000-2004, 

2004-2008 şi reales pentru a treia legislatură, în 2008. În această calitate, am urmărit 
îmbunătăţirea activităţii profesionale a medicilor din judeţul Argeş, prin programul de educaţie 
medicală continuă al Colegiului Medicilor, am vegheat la creşterea calităţii şi corectitudinii 
actului medical şi am susţinut drepturile şi interesele profesiei medicale.  

Am dovedit până acum şi sper şi în continuare, conştiinţă profesională, dorinţa de 
autoperfecţionare, simţul responsabilităţii. 
  
 
  

        



 
 
 

BANU, GHEORGHE 
 
 
 
Specializare: Profesor filosofie-istorie 
Telefon: 0748223055 
Data naşterii: 19.12.1962 
Locul naşterii: Câmpulung, jud. Argeş 
Stare civilă: căsătorit, 1 copil 
Naţionalitate: română 
Domiciliul stabil: Str. Cpt. Becleanu Ion, Nr. 5, Bloc C8, Sc. D, Et.3, ap.10, Municipiul 
Câmpulung 
Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie - Filosofie, secţia Filosofie - Istorie, 
promoţia 1986, Grad Didactic I, specialitatea filosofie; 
Limbi moderne: engleza - nivel mediu 
Vechime în învăţământ: 22 de ani 
 
Experienţă profesională: 
 1995-2008 – Profesor discipline socio-umane, titular la Colegiul Naţional Pedagogic 

„Carol I”, Câmpulung; 
 1993-1995 – Profesor istorie - socio-umane, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, 

Câmpulung; 
 1990-1993 – Profesor istorie - socio-umane la Grup Şcolar Auto, Câmpulung; 
 1986-1990 – Profesor istorie la Şcoala Generală Mihăeşti, Jud. Argeş. 

 
Merite profesionale: 
 Prin activitatea desfăşurată, am dovedit fidelitate faţă de şcoala argeşeană, pregătind 

numeroase generaţii de elevi în domeniul disciplinelor sociale; 
 Am organizat sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi concursuri pe diferite teme cu problematică 

socială, la nivelul Municipiului Câmpulung şi al Judeţului Argeş. Am pregătit elevii care au 
reprezentat judeţul Argeş la concursurile şi olimpiadele şcolare naţionale; 

 Am publicat numeroase studii şi articole în reviste şcolare şi de specialitate, fiind preocupat 
de pregătirea antreprenorială a tineretului şi de educaţia umanistă a elevilor în spiritul 
valorilor democraţiei şi al toleranţei; 

 În calitate de metodist al I.S.J. Argeş, responsabil de cerc pedagogic şi profesor mentor, 
sunt preocupat de asigurarea calităţii în educaţie, coordonând activităţile de formare 
metodică şi de perfecţionare continuă a tinerilor profesori din Zona Câmpulung, în 
domeniul ştiinţelor sociale; 



 Ca profesor, la catedră, sunt preocupat de inovarea metodelor de predare-învăţare şi de 
educaţia pentru valori a elevilor, în scopul integrării lor cu succes în viaţa socială şi 
profesională. 

 
Publicaţii: „Educaţia moral-civică prin exerciţii-auxiliar didactic pentru învăţământul primar”, 
Ed. Paradigme, Piteşti, 2004. 
 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 Am desfăşurat numeroase dezbateri, mese rotunde şi activităţi de consiliere cu părinţii şi 

elevii în cadrul unor parteneriate educative derulate de M. Ed. C. T. şi ISJ Argeş, privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi a traficului de persoane; 

 Sunt membru în reţeaua judeţeană a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog Argeş, organizând, la liceele din Municipiul Câmpulung, activităţi de prevenire şi 
combatere a consumului şi traficului ilicit de droguri; 

 În calitate de formator judeţean, desfăşor activităţi de educaţie a adulţilor, în cadrul 
proiectului naţional de formare a mediatorilor şcolari, susţinut de M. Ed. C. T. şi ISJ 
Argeş, în vederea atragerii şi menţinerii, în reţeaua şcolară, a elevilor argeşeni de etnie 
rromă; 

 Am desfăşurat activităţi în cadrul proiectului educativ naţional - „Competenţă în mass-
media” - pentru educarea elevilor musceleni în calitate de consumatori avizaţi de mesaje, 
proiect iniţiat de M. Ed. C. T. şi Agenţia de Monitorizare a Presei „Academia Caţavencu”. 

 
Prestigiul moral, profesional şi civic: 

Mă bucur de stima colegilor şi a elevilor cu care am avut norocul să lucrez în cei 22 de ani de 
activitate didactică şi încerc să fiu un exemplu de conduită moral-civică şi profesională pentru cei 
din jurul meu. Sunt cunoscut în comunitatea locală pentru activitatea desfăşurată şi colaborez cu 
mass-media locală, pentru susţinerea şi promovarea parteneriatelor educative menţionate, în scopul 
creşterii gradului de responsabilitate civică a concetăţenilor mei. 



 
 
 

BĂRBULESCU, NICULAIE 
 
 
 
Data şi locul naşterii: 22 ianuarie 1939, comuna Silişteni (Lunca Corbului), judeţul Argeş 
 
Studii:  
 Şcoala primară în satul Martalogi; 
 Şcoala gimnazială în comuna Hârseşti; 
 Şcoala Medie Tehnică de Energie Electrică şi Electrotehnică din Braşov; 
 Şcoala Medie „Radu Greceanu” din Slatina, promoţia 1957; 
 Facultatea de matematică - mecanică la Universitatea de Vest din Timişoara, în perioada 

1959-1964. 
 

Carieră profesională:  
 1957-1959 - profesor de matematică, suplinitor în comunele Cornăţel – Vulpeşti şi Fâlfani, 

din judeţul Argeş; 
 1964-1967 - profesor titular de matematică, la Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung 

Muscel; 
 1967-1990 - profesor titular, la Liceul de Chimie Industrială nr. 4, Piteşti; 
 1976-1984 - director adjunct şi director la Liceul de Chimie Industrială Piteşti; în aceeaşi 

perioadă, am fost ordonator principal de credite la construcţia actualului local al Liceului  
de Chimie Industrială nr. 4, din cartierul Prundu din Piteşti; 

 1990-2002 - profesor titular de matematică la Liceul „Nicolae Bălcescu”, apoi „Brătianu” 
din Piteşti. 

 
Formare profesională:  
 În anul 1966, am susţinut examenul de definitivat; 
 În anul 1972, examenul pentru obţinerea gradului didactic II; 
 În 1976, a gradului didactic I; 
 Mi-au fost acordate numeroase distincţii la nivel orăşenesc şi judeţean ca profesor 

evidenţiat. 
 
 
 



Contribuţii la dezvoltarea învăţământului în judeţ:  
 Propuneri de probleme la concursurile locale şi judeţene ale olimpiadelor de matematică, 

precum şi la concursurile de matematică interjudeţene; 
 Propuneri de probleme la etapa naţională a Olimpiadei de matematică; 
 Probleme publicate în culegeri colective, precum şi în Gazeta matematică; 
 Foarte mulţi elevi (peste 100) au participat la fazele locale, judeţene, naţionale şi 

internaţionale ale concursurilor şcolare de matematică. Aş exemplifica cu câteva nume, 
cum ar fi: Mihai Popa, Mihai Tohăneanu sau Liviu Ilinca, care au obţinut premii la 
concursurile internaţionale; 

 Am condus cercul de matematică al profesorilor de matematică pe oraşul Piteşti la alegerea 
acestora; 

 Am fost metodist voluntar al Inspectoratului Şcolar Judeţean şi am participat la diverse 
inspecţii tematice, sau la inspecţiile pentru obţinerea definitivatului, a gradului II şi la 
inspecţiile speciale pentru obţinerea gradului didactic I; 

 Am participat la faza finală a concursului de matematică, ca profesor corector la 4 
olimpiade naţionale şi la concursurile interjudeţene; 

 Am participat ca profesor corector la Universitatea din Piteşti la examenul de admitere, 
precum şi la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” la examenele de admitere. 



BERECHET, FLORIAN 
 
 
 

Învăţător la şcoala „George Topârceanu”, Mioveni. 
Sunt fiul lui Constantin şi al Elenei Berechet, născut la 21.08.53, în Racoviţa, Argeş. Am 

domiciliul stabil în Mioveni.  
Căsătorit fiind cu o învăţătoare, avem o fiică-asistent social la „Şcoala Liviu Rebreanu”. 
Am absolvit ca şef de promoţie în 1973, Liceul Pedagogic din Câmpulung Muscel şi, după o 

repartizare în Curtea de Argeş, ajung titular la Şcoala din Mioveni (vechime la catedră: 35 de ani, 
cu gradul didactic I). 

Responsabilităţi: membru în CA al şcolii, şef comisie metodică învăţători, responsabil 
coordonator de cerc pedagogic, metodist ISJ şi  membru în consiliul consultativ al acestui for. 

În cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice de specialitate, am susţinut activităţi 
demonstrative, informări psiho-pedagogice şi referate metodico-ştiinţifice, am avut, de fiecare 
dată, intervenţii şi am exprimat propuneri de eficientizare. 

Aparţin unui colectiv de 4 autori ai unor auxiliare didactice, totalizând 37 de publicaţii: 
culegeri de română şi matematică pentru fiecare clasă din cursul primar, caiet de matematică cl I, 
caiete speciale de vacanţă, seturi de exerciţii aplicative R+M de I-IV, caiete - tip semestriale. 

Am semnat un număr apreciabil de articole în publicaţii de profil: „Catedra”, „Tribuna 
Învăţământului”, „Revista de Pedagogie”, „Învăţământul primar”, „Gazeta matematică”, „Penta”, 
„Iniţiative didactice”. 

Am realizat articole pentru simpozioane la toate nivelurile: 
1. local (unităţile de învăţământ din oraşul nostru); 
2. judeţean (Şcoala nr. 3 Piteşti, ISJ, Câmpulung Muscel); 
3. naţional (Botoşani, Suceava, Gorj, Bacău, Ploieşti); 
4. internaţional (Chişinău). 

Câteva nume de elevi premiaţi la olimpiade : Oancea Maria (locul I judeţ), Dorojan Andra 
(locul I, faza naţională de arte plastice), Deleanu Cristina (locul I, judeţeana de română), Pavel 
Alexandru (locul II la judeţ-matematică), Popa Gabriela (locul I, ca şi Necşulescu Diana, tot la 
faza judeţeană matematică, clasa IV-a). 

Am fost organizator de concursuri „Winners” şi „Cangurul” şi am evaluat lucrări scrise la 
olimpiada de matematică, faza judeţeană. 

Am obţinut gradaţia „Gheorghe Lazăr”, clasa I, o diplomă de excelenţă pentru artă plastică şi 
gradaţie de merit, în ultimii 10 ani. 

Ca parteneriate educaţionale, aş enumera instituţiile CCS Mioveni, Şcoala „Liviu Rebreanu”, 
Grădiniţa nr. 2 din Mioveni, Muzeul Judeţean, Biblioteca orăşenească, Poliţia Mioveni, Primăria. 

Sunt la cursul de formare continuă „Management şi comunicare”; de asemenea, am mai 
încheiat programele: 

 mentor; 
 consiliere şi orientare; 
 educaţia la timpul viitor; 
 valori culturale europene; 
 cursuri de iniţiere în limbile spaniolă şi franceză; 
 educaţia pentru sănătate. 

Hobby-uri: lectură, şah, tenis, volei. 



Realizez, anual, activităţi extraşcolare: serbări şcolare, drumeţii şi excursii, concursuri 
tematice, vizite la domiciliul elevilor, tabere, manifestări cultural-artistice şi sportive, parteneriate 
educaţionale. 

Conchid, evidenţiind aspectele: 
 îmi iubesc profesia şi copiii; 
 studiez şi acţionez pentru performanţe şcolare; 
 menţin relaţii pozitive cu colegi, familii ale elevilor şi alţi factori educativi; 
 mă implic pentru susţinerea imaginii favorabile a şcolii. 



  

BERECHET, MARIA DANIELA 
 
 
 
 Sunt fiica lui Mircea şi a Elenei Stoica, născută la 15 februarie 1961, în Dârmăneşti, Argeş. 
 Locuiesc în Mioveni. 
 Studii: Liceul Pedagogic Câmpulung, promoţia 1979. 
 Gradul didactic: I. 
 Vechime în învăţământ: 28 ani. 
 Starea civilă: căsătorită. 
 Publicaţii (auxiliare): 37 de publicaţii: 

• 4 culegeri de limba română, I-IV, Editura Paralela 45; 
• 4 culegeri de matematică, I-IV, Editura Paralela 45; 
• 1 caiet de matematică, I, Editura Paralela 45; 
• 4 culegeri de matematică traduse în maghiară, Editura Paralela 45; 
• 4 caiete de vacanţă pentru clasele mici, Editura Delta Cart Educaţional; 
• 8 culegeri, I-IV, Editura Delta Cart Educaţional; 
• 8 caiete tip de matematică, semestrul I, semestrul II, Editura Delta Cart Educaţional; 
• 4 caiete tip de matematică (I, II, III, IV). 

 
Articole în reviste de specialitate: 
 „Predarea - învăţarea eficientă a matematicii în ciclul primar” (revista „Învăţământ primar 

nr. 1-2/2005); 
 „Geometrie… recreativă pentru cei mici” (Catedra ianuarie-februarie, martie 2002); 
 „A BOX…, BUT NOT PANDORA’ S”; 
 Satellite Conference of  ICM – 2006; 
 „Caracterul predominant al recompensei faţă de pedeapsă în şcoală” (Catedra nr. 36 /2007); 
 „Câteva referinţe despre erorile în învăţare”; 
 Iniţiative didactice, ap. 2007; 
 „Folosirea metodelor moderne de învăţare în predarea matematicii” (Şcoala şi educaţia 

pentru toţi - puncte de sprijin, martie 2007); 
 „Delincvenţa juvenilă - un fenomen îngrijorător” (Minori în derivă – Buzău, 2007); 
 „Probleme distractive” PENTA; 
 Teste tip „Cangurul” PENTA; 
 „Crearea unei motivaţii intrinsece pentru matematică prin probleme de perspicacitate” 

(Catedra - aprilie 2008); 
 „Implicaţii în reuşita şcolară a vizitei la domiciliul elevilor” (Catedra - ianuarie/februarie 

2008); 
 „O cutie, dar nu a PANDOREI” (Romain Educational Journal nr. 2 din 2007). 

 
Articole în revista şcolii „Liviu Rebreanu”, din al cărui colectiv de redacţie am făcut parte 
(2003-2004): 
 „Factori perturbatori şi erori în evaluarea şcolară - modalităţi de corectare” (Catedra mai, 

iunie 2008); 
 „Ştefan cel Mare, apărător de ţară”, (Editura Sfinx); 
 „Cum abordăm adunarea şi-n revers scăderea?” (Catedra, 2003); 



  

 „Un domeniu sensibil al matematicii - împărţirea” (Catedra, 2003); 
 „Deziderat ce condiţionează cu succes cursul primar” (Catedra, 2004). 

 
Simpozioane internaţionale: 
 CAIM - 2005: 14-16 octombrie, Piteşti, România; 
 CAIM - 2006: 17-19 august, Tiraspol, Republica Moldova, „O cutie…, dar nu a Pandorei”; 
 Chişinău: 12-13 octombrie 2006, „Consideraţii metodice privind modelarea matematică în 

ciclul gimnazial”; 
 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Calitatea învăţământului superior - concepte şi 

strategii în pregătirea cadrelor didactice” , 12-13 octombrie 2006, Chişinău, „Tehnici de 
organizare a clasei în situaţii problematice”; 

 „Românitate, cultură, educaţie - valori ale perenităţii noastre în lume” - ediţia a VI-a, 13 
octombrie 2007; 

 CAIM – 2007: 12-14 octombrie, Mioveni („Câteva aplicaţii ale noţiunii de parte întreagă”); 
 ARTDORO - Timişoara, 26 mai 2007; 
 Simpozion internaţional „Împreună pentru viitorul Terrei”. 
 

Simpozioane naţionale: 
 Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, 5.11.2005; 
 Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „SOS Natura!”, 25 martie 2006, Oneşti; 
 Simpozionul Naţional „Performanţă şi eficienţă în învăţământ”, „Cultura organizaţională - 

premisă a succesului şcolar”, 1 aprilie 2006, Botoşani; 
 Simpozionul Naţional „Grigore Moisil”, „De la deprinedere la algoritm-metode, tehnici şi 

strategii de rezolvarea problemelor de matematică”, 8.04.2006, Ploieşti; 
 Simpozionul Naţional „Educaţia ecologică - necesitate educaţională”, 27 mai 2006, 

Suceava; 
 Simpozionul Naţional „Evaluarea centrată pe competenţe în învăţământul preuniversitar”, 

10 iunie 2006, Târgul Cărbuneşti, Gorj; 
 Simpozionul Naţional „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare – în conştiinţa 

contemporaneităţii”, 27 iunie 2006, Ploieşti; 
 Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, ediţia a VIII-a, 28 

octombrie 2006: 
• Programul internaţional „Să învăţăm despre păduri” (proiectul „Prietenul verde – 

pădurea”); 
• Certificat de participare - 28 octombrie 2006; 

 Simpozionul Naţional „Predarea interactivă centrată pe elev-învăţarea prin cooperare”, 
Petroşani, 27 ianuarie 2007; 

 Simpozionul Naţional „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, 17 martie 2007; 
 Simpozionul Naţional „Educaţia pentru prevenirea delincvenţei juvenile”, 28 aprilie 2007; 
 Seminarul Naţional „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, ediţia a IX-a, 

27.10.2007; 
 Simpozionul Naţional „Educaţia la timpul viitor”, Câmpulung Muscel - 5 aprilie 2008. 

 
Simpozioane interjudeţene: 
 „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, 18 februarie 2006, Câmpulung Muscel; 
 „Memorial prof. Sorin Simion”, 18 decembrie 2004, Piteşti; 



  

 „Tradiţie - eficienţă - modernizare în învăţământ”, 27.05.2006, Piteşti; 
 Sesiunea ştiinţifică din cadrul Concursului Interjudeţean de Matematică „Profesor Sorin 

Simion”, ediţia a VIII-a, 8.04.2006: 
• „Secretul numerelor favorite”; 
• „Cultivarea ingeniozităţii elevilor în abordarea problemelor matematice”; 

 Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice din 21 decembrie 2007, „profesor Simion 
Sorin”; 

 Proiectul educaţional interjudeţean „Natura dăruieşte şi inspiră” – 2007; 
 Simpozionul interjudeţean „Cartea şi Internetul”, Mioveni, 18 aprilie 2008; 
 Sesiunea interjudeţeană de comunicări ştiinţifice din data de 28-29 aprilie 2007, organizată 

în cadrul concursului interjudeţean „profesor Simion Sorin”. 
 
Simpozioane judeţene: 
 „Abordarea transdisciplinară în învăţământul primar”, Piteşti 2006; 
 „Rolul activităţii sportive şcolare şi extraşcolare în formarea armonioasă a micilor şcolari”, 

31 mai, Piteşti; 
 Simpozionul judeţean: 

• „Copiii-viitorul omenirii”, Piteşti, 15 martie 2008; 
• „Prevenirea agresivităţii în şcoală”, Mioveni, mai 2008. 
 

Simpozioane locale: 
 „Efectele influenţei omului asupra mediului înconjurător”, 4 iunie 2005, Mioveni; 
 „Creativitatea; dimensiuni şi implicaţii în procesul educaţional”, mai 2005, Mioveni; 
 „Zilele şcolii Liviu Rebreanu”, 30 noiembrie 2004, Mioveni; 
 „Şcoala românească pe coordonate europene”, 11 mai 2007, Mioveni; 
 „Promovarea egalităţii de şanse - grupuri defavorizate – nondisciplinare”, 13 mai 2006, 

Mioveni. 
 
Diplome: 
 învăţător - Gheorghe Lazăr” clasa I, 2006; 
 diplomă excelenţă (artă plastică) - 5 iunie 1999. 

 
Cursuri: 
 Programul de formare/informare a învăţătorilor/învăţătorilor încadraţi la clasa I şi a II-a, în 

anul şcolar 2003/2004”; 
 Programul de formare continuă „Educaţia la timpul viitor”, 14 martie - 15 septembrie 2004; 
 „Consilier şi orientare”, 11 - 15 septembrie 2006; 
 „Educaţie pentru sănătate”, 15 - 29 martie 2006; 
 „Limba franceză - iniţiere”, 25 ianuarie - 22 februarie 2007; 
 „Limba spaniolă – iniţiere”, 30 ianuarie - 6 martie 2007; 
 „Management educaţional”, 11 ianuarie 2007; 
 „Tehnologia informaţiei computerizate”, 10 mai 2007; 
 „Comunicare şi curriculum”, 1 martie 2007; 
 „Valori culturale europene”, 11 - 31 martie 2008. 
 

 



 
 
 

BEREVOESCU, NAPOLEON TITU 
 
 
 
Adresa: Comuna Berevoeşti, judeţul Argeş. 
Telefon: 0730603029. 
Data naşterii: 07.12.1940. 
Locul naşterii: comuna Berevoeşti, judeţul Argeş. 
Domiciliu: comuna Berevoeşti, judeţul Argeş. 
Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 
Studii: 1966 - absolvent al Şcolii Tehnice de Maiştri Electro-mecanici din Petroşani; 

1981- absolvent al Liceului Industrial Câmpulung Muscel, profil electromecanic; 
1958 - absolvent al şcolii profesionale I.M. Câmpulung, secţia electricieni de mină; 
2005 - curs operator introducere, validare şi prelucrare date. 

Experienţa profesională:  
02.08.1958 - 01.04.1999 = 41 ani, salariat al sectorului minier Berevoeşti, ca electrician, 
şef echipă, maistru electromecanic, şef atelier şi tehnician electromecanic; 
2005 - prezent – salariat, Primăria Berevoeşti. 

Merite profesionale: Ca preocupări în procesul muncii din mineritul berevoeştean, au fost 
creaţiile tehnice, invenţiile şi inovaţiile, pentru care am fost apreciat cu certificate de inventator, 
certificate de inovator şi stimulat. Printre cele mai importante, care au fost brevetate: 

 Certificat de inovator nr. 75996 (31.10.1980), pentru invenţia cu titlul „Platforma de 
transport cintre metalice”; 

 Certificat de inventator nr. 75378/19.04.1980, pentru invenţia cu titlul „Dispozitiv de 
confecţionat buraj pentru găurile de mină”; 

 Certificat de inovator nr. 386/10.11.1984, pentru inovaţia „Dispozitiv de recuperare a 
coloanei de tubaj”; 

 Certificat de inovator nr. 649/19.01.1987, pentru inovaţia „Dispozitiv de strângere 
rapidă a piuliţelor la bride”; 

 Certificat de inovator nr. 764/28.11.1987, pentru inovaţia „Dispozitiv pentru 
confecţionat cozi la scule mânere şi bolturi din lemn pentru cuplaje la trolii şi 
împingătoare”; 

 Certificat de inovator nr. 758/28.12.1987, pentru inovaţia „Stand de probe pentru 
reductoare, cuplaje şi motoare electrice”; 



 Certificat de inovator nr. 763/18.12.1987, pentru inovaţia „Cărucior pentru transport 
utilaje”; 

 Certificat de inovator nr. 761/28.12.1987, pentru inovaţia „Aparat pentru determinarea 
funcţionării normale a rulmenţilor”; 

 Certificat de inovator nr. 762/28.12.1987, pentru inovaţia „Dispozitiv pentru 
confecţionat profile (T) din tablă”; 

 Certificat de inovator nr. 759/28.12.1987, pentru inovaţia „Refolosirea aburului şi apei 
calde din returul centralei termice, pentru încălzirea aerului pe puţul de extracţie, în 
sezonul rece”; 

 Certificat de inovator nr. 765/28.12.1987, pentru inovaţia „Pantograf reversibil la 
locomotivele de mină tip LM-7”; 

 Certificat de inovator nr. 5/18.05.1989, pentru invenţia „Dispozitiv de încercat 
perforatoarele electrice”. 

Activitate dedicată comunităţii berevoeştene: 
Trăind, crescând şi muncind alături de oamenii din adâncurile minelor berevoeştene peste 
patru decenii, pot să afirm cu mândrie că şi eu mă consider „miner”. 
Faptele lor, în lupta dârză cu roca dură a abatajelor subpământene, au constituit, pentru 
mine, o obligaţie morală de a le populariza în presa locală judeţeană şi naţională. Aşa s-au 
adunat, în timp, peste 200 de articole, studii, reportaje, ştiri, materiale de analiză „Portrete 
şi recenzii”. După un timp, mi-am dat seama că acumulasem multe documente, material 
documentar şi de arhivă şi că-mi revine datoria de a le comunica şi transmite consătenilor 
mei. A urmat apariţia cărţilor, astfel: 
 File din cronica Berevoeştiului – colaborare -  2002; 
 Berevoeşti Muscel – Ghid de comună – 2003; 
 Pictoriţa Maria Proca Jinga, fiică a Berevoeştiului – 2004; 
 Amintiri despre mineritul din Berevoeşti-Muscel – 2005; 
 Pădurarul Ion Şchioapă din Berevoeşti – 2005; 
 Berevoeşti Muscel Mic - Ghid turistic (Român - Francez) – 2006; 
 In memoriam Mihai Tican Rumano-40 de ani  de la moarte – 2007; 
 Berevoeşti Muscel - mărturii şi documente – 2008; 
 Memorii - prima parte – copilăria – 2008. 

Pasiuni: Posed un fond valoros de material numismatic, cu care intentionez să fac o colecţie de 
numismatică în muzeul satului berevoeştean. 

    Continuu munca de pregătire de noi lucrări, în vederea încredinţării tiparului. 
Contribuţii la dezvoltarea localităţii: 
2007: - Preocupare pentru atragerea de fonduri în folosul comunităţii, prin A.N.D.Z.M. Bucureşti. 
Am promovat şi realizat două proiecte: 

 Modernizare sală de sport Berevoeşti, 
 Centrul educaţional şi cultural Brătia; 

2008: - Tot prin A.N.D.Z.M. Bucureşti, Biroul Regional Ploieşti, am depus două proiecte care 
urmează să primească finanţare: 

 Să păstrăm tradiţia şi portul berevoeştean; 
 Loc de joacă şi recreere pentru copii. 

2007-2008 - Mă ocup de implementarea unui proiect comun „Managementul deşeurilor solide”, 
care este în curs de licitaţie din fonduri europene şi guvernamentale. 
 



Imagine publică: 
- consider că mă bucur de o imagine pozitivă în rândul consătenilor; 
- dedic mult timp pentru activităţi socio-umane în slujba comunităţii şi contribui din plin la 
dezvoltarea Berevoeştiului, pentru a se transforma într-un sat european modern. 

 



 
 
 

BICA, ILIE ŞTEFAN 
 
 

Data naşterii: 12 septembrie 1935, comuna Siliştea, satul Buteşti, judeţul Teleorman, fost 
judeţul Vlaşca. M-am stabilit, din anul 1960, în comuna Priboieni, judeţul Argeş prin căsătoria cu 
Emanuela Gorgoi, fiica preotului Jan Gorgoi. 

Părinţii: Preotul Ilie Bica şi Joiţa Bica, originari din comuna Beleţi-Negreşti, care, în anul 1934, 
au găsit parohie vacantă în comuna Siliştea, satul Buteşti, judeţul Teleorman, unde au locuit până în 
anul 1962, când s-au transferat la Parohia Zgripceşti, comuna Beleţi-Negreşti, satul lor natal. 

Şcoala primară am urmat-o în satul natal, în perioada 1943-1947, avându-i învăţători pe 
Gheorghe Neacşa, Valeria Rădulescu şi Marin Tucu, care au contribuit foarte mult la pregătirea 
elevului Bica I. Ştefan. În toţi aceşti ani, am luat premiul I pentru învăţătură şi purtare. 

Datorită unei pregătiri temeinice, la examenul de admitere susţinut în vara anului 1947, am fost 
admis la Liceul Militar „Nicolae Filipescu”, Mănăstirea Dealu, sub înaltul patronaj al Majestăţii Sale, 
Regele Mihai I. Au fost peste 400 de candidaţi pe 35 de locuri. 

Deoarece clădirea Liceului Militar de la Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte s-a deteriorat, 
liceul s-a mutat la Predeal. Am urmat cursurile clasei I la acest liceu, obţinând premiul III cu media 9, 
03. Disciplina, ordinea, cinstea, corectitudinea, respectul faţă de oameni, dragostea faţă de învăţătură, 
transmise elevului în acest an de studiu, au influenţat, categoric, formarea personalităţii elevului, 
studentului şi medicului de mai târziu. 

În anul 1948, prin noua reformă a învăţământului, Liceele Militare s-au desfiinţat, clasele a VI-a 
şi a VII-a le-am urmat la Şcoala Gimnazială din comuna Preajba (Poeni), judeţul Teleorman, fiind cea 
mai apropiată şcoală (2 km) de satul natal Buteşti şi, în aceste clase, am obţinut premiul I, fiind 
apreciat şi iubit de toţi profesorii. 

În vara anului 1950, am dat examen de admitere la Liceul „Gheorghe Şincai” din Bucureşti 
(LB53), fiind declarat admis în clasa a VIII-a. În perioada liceului, am obţinut rezultate foarte bune la 
învăţătură, fiind, an de an, premiant. În vara anului 1954, am dat examen de admitere la Facultatea de 
Medicină Generală din Cluj, fiind declarat admis. 

Pe timpul facultăţii, am avut, permanent, bursă, indemnizaţie de merit, şef de grupă, cu toate că 
eram fiu de preot. Dintre profesorii din timpul facultăţii, academicienii Aurel Moga, Ion Goia, Iuliu 
Căpuşan, Grigore Benetato, au contribuit, în mod esenţial, la formarea viitorului medic. 

Examenul de diplomă l-am promovat în sesiunea din septembrie 1960 cu media 9, 25. În cadrul 
sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti din anul 1957, am prezentat studiul „Pancreatita acută 
hemoragică”, lucrare efectuată sub conducerea Profesorului Dr. Ioan Pop D. Popa.  

În perioada 1960-1965, am funcţionat ca medic de medicină generală la Circumscripţia Sanitară, 
comuna Bârza, Raionul Segarcea, Regiunea Oltenia, actualmente comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. Pe linie profesională, am obţinut rezultate foarte bune, fiind respectat şi stimat de populaţie, 
precum şi de conducerea sanitară a Raionului Segarcea şi a Regiunii Oltenia. 



Pe plan social, m-am implicat în activitatea sportivă, alcătuind o echipă de fotbal pe care am 
promovat-o în campionatul regional Oltenia. În august 1965, m-am transferat, ca medic de 
circumscripţie, la Circumscripţia Sanitară Priboieni, judeţul Argeş. La 1 martie 1966, am fost 
promovat ca medic şef adjunct al Secţiei Sanitare a Raionului Găeşti, Regiunea Argeş. 

Am organizat activitatea de asistenţă medicală a mamei şi a copilului pe întreg teritoriul 
Raionului Găeşti, obţinând rezultate foarte bune. Am fost îndrumat, cu competenţă, în această 
perioadă, de doctorul Constantin Capătă, medic inspector la Secţiunea Sanitară a Regiunii Argeş, 
viitorul Director al Direcţiei Sanitare a judeţului Argeş. 

În iulie 1966, am participat la concursul organizat la IMF Bucureşti de Ministerul Sănătăţii, 
obţinând titlul de medic specialist în sănătate publică şi igienă. Deoarece, în luna martie 1968, s-au 
desfiinţat raioanele şi regiunile, înfiinţându-se judeţele, am fost transferat ca medic stagiar dermatolog 
la Policlina Găeşti, iar, la 1 octombrie 1968, am fost transferat la Policlinica Topoloveni, tot ca medic 
stagiar dermatolog, unde funcţionez şi în prezent. 

În 1968, am susţinut, la IMF Bucureşti, examenul de medic secundar dermatolog, pe care l-am 
promovat cu media peste 9, clasificat al doilea. 

Secundariatul l-am făcut la Clinica de Dermatologie a Spitalului „Colentina” sub îndrumarea 
Profesorului Doctor Aurel Conu şi a Doctorului Gheorghe Gheorghiu, care şi-au pus amprenta asupra 
viitorului profesional al Doctorului Ştefan Bica. 

În anul 1970, am susţinut şi promovat examenul de medic specialist dermatolog la IMF 
Bucureşti. Încă din perioada secundariatului, am prezentat, în cadrul şedinţelor Societăţii de 
Dermatologie, Filiala Bucureşti, comunicări, cazuri clinice deosebite întâlnite în clinică. Iată câteva: 

1. Lichen a miloid; 
2. Consideraţii asupra parapsoriazisului – Haberman, în legătură cu un caz clinic; 
3. Boala Duhring-Brocq pe fond de maladie Hodkin; 
4. Nevi Sutton diseminaţi; 
5. Pustuloza herpetică la copii etc. 

În 1970, sunt numit medic şef al Policlinicii din Topoloveni, funcţie pe care am deţinut-o până în 
anul 1997, fără întrerupere. În anul 1971, am dat concurs la Doctoratul fără frecvenţă la IMF 
Bucureşti, catedra de Dermatologie, fiind declarat admis. 

Titlul tezei de doctorat - „Rolul stafilococului în patologia cutanată alergică”. În cadrul 
doctoratului, am susţinut 3 examene obligatorii la specialităţile: anatomie patologică, bacteriologie, 
dermatologie şi două referate: Achiziţii noi în patologia stafilocociilor cutanate; Studiul morbidităţii 
prin stafilococii cutanate, în perioada 1970-1972, în clinica I Dermatologică a Spitalului „Colentina”, 
Bucureşti. 

În iunie 1982, am susţinut teza de doctorat, la IMF Bucureşti, în faţa unei comisii alcătuite din 
distinşi profesori universitari: Aurel Conu, Alexandru Coltoiu, Iuliu Căpuşan (Cluj), Alexandru 
Dimitrescu, precum şi a unui public elevat. 

În martie 1983, mi se acordă titlul de Doctor în Ştiinţe medicale. Particip la congrese, conferinţe 
de dermatologie, unde prezint comunicări interesante, cum ar fi: 

1. Patologia alergică cutanată indusă de infecţiile stafilococice, 1997 - Cluj. 
2. Herpes simplex - forme clinice şi posibilităţi terapeutice, al VII-lea Congres Naţional 

de Dermatologie, 1999, Bucureşti. 
3. Conduita terapeutică în boala lupică la copil, al VII-lea Congres de Dermatologie, 

1999, Bucureşti. 
4. Indicii de activităţi în Lupusul Eritematos sistemic, al VIII-lea Congres de 

Dermatologie, 2002, Bucureşti. 



5. Criptococoza cutanată, al VIII-lea Congres de Dermatologie, 2002, Bucureşti. 
În 1990, devin medic primar dermatolog. Din anul 1999 şi în prezent, lucrez la Cabinetul 

Medical Individual „Dr. Bica Ştefan” din Topoloveni, având contract cu Casa de Asigurări de Sănătate 
a judeţului Argeş. Sunt apreciat şi solicitat de bolnavii din Topoloveni şi din comunele limitrofe, de la 
Teiu, la Boţeşti, de la Glâmbocata, la Ştefăneşti. 

Pe linie administrativă, în perioada cât am fost director al Policlinicii din Topoloveni, am 
organizat şi îndrumat asistenţa medicală în teritoriul arondat, am contribuit la construirea şi darea în 
folosinţă, în oraşul Topoloveni, a unui local de Policlinică dotat şi încadrat corespunzător. 

Sunt căsătorit cu Emanuela Gorgoi, fost inspector financiar, actualmente pensionară. Avem doi 
copii: Monica Nedef - medic primar pediatru, Director al Direcţiei sociale şi de protecţie a copilului, 
Sectorul 2, Bucureşti şi Florin Bica - medic primar ortopedie, lector universitar la Spitalul „Bagdasar” 
din Bucureşti. 

Membru al Corului oraşului Topoloveni, cu care am participat la multe concursuri interne. 
 



 
 
 

BITA, IULIA CORNELIA 
 
 
 
Adresa: România, Argeş, Piteşti, str. Exerciţiu, nr.78. 
Telefon: 0744365218; 0248213209. 
Cetăţenia: română. 
Data naşterii: 02.04.1955. 
Sex: Feminin. 
Locul de muncă vizat/Aria ocupaţională: profesor. 
Experienţă profesională: 30 ani. 
Funcţia sau postul ocupat: lider sindical. 
Numele şi adresa angajatorului: Sindicatul personalului din învăţământul preuniversitar Piteşti. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ. 
 Perioada: 1990-2008. 

Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala cu clasele I-X, com. Alunu, Vâlcea. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ. 
 Perioada: 1977-1981. 

Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: diriginte, îndrumător U.T.C., responsabil comisie 
metodică, metodist, formator. 
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16 Piteşti, Liceul cu program sportiv 
Piteşti, Argeş. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ, S.P.I.P., Piteşti. 
 Perioada: 1981-2002. 

Funcţia sau postul ocupat: şef de cerc pedagogic, vicelider F.S.I. „Spiru Haret”. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: învăţământ. 
Numele şi adresa angajatorului: Şcoala nr. 16 „I. L. Caragiale”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, 
S.P.I.P., Piteşti, Argeş. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ. 
 
Educaţie şi formare: 
 Perioada: 1 septembrie 2007-1 martie 2008. 

Calificarea/diploma obţinută: mentor. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Piteşti. 
 Perioada: 1octombrie 2004-1 iunie 2006. 



Calificarea/diploma obţinută: masterat. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: management în administraţie şi servicii 
publice. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea „C. Brâncoveanu”, 
Piteşti. 
 Perioada: 2006, aprilie. 

Calificarea/diploma obţinută: pregătire în vederea utilizării A.E.L. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: curs de formare profesională. 
 Perioada: februarie - iulie 2004. 

Calificarea/diploma obţinută: formarea liderilor educaţionali: curriculum şi comunicare. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: curriculum şi comunicare. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Casa corpului didactic. 
 Perioada: iunie - sept. 2001. 

Calificarea/diploma obţinută: cursuri de formare managerială. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: management. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare:Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 Perioada: 2001. 

Calificarea/diploma obţinută: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: utilizare calculator. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic. 
 Perioada: iunie 2001. 

Calificarea/diploma obţinută: curs de formare. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: proiectare didactică, evaluarea achiziţiilor 
elevilor, formare locală. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Consiliul Naţional pentru Curriculum. 
 Perioada: martie-iunie 1999. 

Calificarea/diploma obţinută: stagii de perfecţionare. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Curriculum naţional (teorie şi practică), 
evaluarea cunoştinţelor elevilor (metode şi tehnică), învăţare activă. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Inspectoratul Şcolar Argeş. 
 Perioada: sept. 1980, sept. 1986, sept. 1991. 

Calificarea/diploma obţinută: grade didactice (def., gradul II, gradul I). 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: chimie, pedagogie, metodica predării chimiei. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limbi străine cunoscute: franceza. 
Competenţe şi abilităţi sociale: bun organizator, mobilizator, bună comunicare. 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: iniţiativă, optimism, putere de muncă, rezistenţă psihică 
etc. 
Competenţe şi aptitudini tehnice: slabe. 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: bune. 
Permis de conducere: da, categoria B. 



 
 
 

BLAGA, MIHAI 
 
 
Adresă: Alexandru Valescu Nr. 7, bl. J13, sc. D, et. III, ap. 14, Piteşti. 
Telefon: 0726 357807. 
E-mail: blaga.mihai@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 15.09.1953. 
Sex: Masculin. 
Locul de muncă vizat/Domeniul ocupaţional: Şcoala nr.2 „Ion Minulescu”, Piteşti;  
Domeniul ocupaţional: profesor de limba engleză. 
 
Experienţa profesională: 
Perioada: I 1.09.1975/31.08.1976: 
 Funcţia sau postul ocupat: profesor de limba engleză – titular; 
 Numele şi adresa angajatorului: Şcoala cu clasele I-VIII, Cocu. 

Perioada: II 1.09.1976-până în prezent: 
 Profesor de limba engleză-titular; 
 Şcoala Nr.2 „Ion Minulescu”, Piteşti; 
 Mentor îndrumător de practică pedagogică, în perioada 1978-2000; 
 Diriginte, din 1976 până în prezent; 
 Şef comisie metodică limbi străine, din 2005 până în prezent; 
 Membru al consiliului de administraţie, în anul şcolar 2004-2005; 
 Membru al Comisiei ARACIP, din 2006 până în prezent; 
 Director principal al Şcolii Nr. 2 „Ion Minulescu”, Piteşti, în perioada ian. 1990-iunie 1991; 
 Metodist al ISJ Argeş, din 1990, până în prezent; 
 Membru în consiliul consultativ  al specialităţii I. Engleză-al ISJ Argeş, din 2000, până în 

prezent; 
 Profesor asociat al Universităţii Piteşti, 1997/1998; 
 Formator metodica predării limbii engleze; 
 Organizator de olimpiade, concursuri şcolare de specialitate, seminarii, simpozioane de 

nivel local, judeţean şi naţional; 
 Participant la numeroase conferinţe, seminarii, simpozioane, cursuri de formare la nivel 

local, judeţean, naţional şi internaţional; 
 Examinator/evaluator la examene de bacalaureat, titularizare etc; 
 Autor de subiecte de examen, olimpiadă, concurs şcolar. 
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Perioada: III dec. 1999-nov. 2002-inspector şcolar 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi Străine, Secţia Engleză-Română, absolvită în 

1981, cu media 10 la examenul de licenţă; 
 Curs de formare pentru dirigenţie; 
 Curs de formare AEL; 
 Coordonator al proiectului şcolar Comenius 1 „Vecinătate europeană”, în perioada 1 sept. 

2001-31 aug. 2004; 
 Coordonator al proiectului naţional „Şcoala Incluzivă”, în perioada 2001-2002; 
 Curs de formare „Management Instituţional”, 2002; 
 Curs de perfecţionare metodica-bursa Socrates/Comenius 2.2 în Marea Britanie-Bamstaple, 

iun. 2001; 
 Curs de formare proiecte internaţionale-bursa Socrates/Arionin Italia-Palermo, aug. 2002; 
 Curs de perfecţionare metodică-bursa Consiliului Britanic+MEC în Marea Britanie-

Plymouth, aug.1992; 
 Curs de perfecţionare metodică organizată de Consiliul Britanic+MEC în aprilie 1992, la 

Piteşti. 
 

Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, italiană, rusă. 
 Competenţe şi abilităţi sociale: abilităţi de comunicare, disponibilitate pentru lucrul în 

echipă, acceptarea unor puncte de vedere diferite. 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: coordonarea colectivelor de elevi şi de profesori, 

capacitatea de gestionare a resurselor, capacitatea de organizare a concursurilor şi 
examenelor. 

 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: abilităţi de operare PC: Word, 
Internet. 

 Competenţe şi aptitudini artistice: recitare, interpretare piese dramatice, coordonare grup 
artistic al elevilor. 

 Permis de conducere: da, categoria B. 
 

 



BOALCĂ, ION 
 
 
 
 
Data naşterii: 15 august 1944, Topoloveni, Argeş.  
 
Studii: 
 Şcoala primară – Şcoala Călineşti-Turculeşti; 
 Şcoala Generală Topoloveni; 
 Liceul „Şcoala Medie Mixtă Topoloveni”; 
 1959-1963: Bacalaureatul la Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti; 
 1963-1966: Institutul Pedagogic de 3 ani Bucureşti, Facultatea de Istorie-Geografie; 
 1968-1973: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie. 
 

Experienţa profesională: 
 1967-1968: profesor de istorie la Şcoala Generală Leordeni; 
 1968-1978: profesor de istorie la Şcoala Generală Râncăciov - Călineşti; 
 1976: gradul didactic II; 
 1978 - prezent: profesor de istorie la Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni, cu 

completare la Şcoala Generală Ţigăneşti, în perioada 1980-1989; 
 1984-1989: director la Şcoala Generală Ţigăneşti - Topoloveni; 
 1992-1996: consilier în Consiliul Local al oraşului Topoloveni; 
 1997: gradul didactic I; 
 2001-2006: director al Liceului Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni. 
 

Lucrări publicate: „File din istoria oraşului Topoloveni-Argeş”, editura Argeş Press, Piteşti, 1996. 



BOBEICĂ, ION 
 
 

Data şi locul naşterii: 11 septembrie 1952, comuna Stoicăneşti, jud. Olt. 
Starea civilă: căsătorit. 
Funcţia: profesor de fizică. 
 
Studii:  
 1971 – 1975: Facultatea de fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Diploma de 

licenţă în fizică; 
 1975 – 1989: Definitivatul în învăţământ, gradele didactice II şi I; 
 1995: Cursuri de contabilitate pe calculator; 
 1995 – 1996: Cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale – Universitatea Piteşti; 
 2000 – 2001: Cursuri „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice” – 

C.C.D. Piteşti; 
 2004: Cursuri de formare continuă a personalului didactic – Universitatea Piteşti; 
 2006: Cursuri de formare a liderilor educaţionali, comunicare şi curriculum – Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării – C.C.D. Piteşti; 
 2005 – 2007: Master „Managementul educaţional în învăţământul preuniversitar” – 

Universitatea Piteşti;  
 2007: Cursuri de mentori pentru studenţi şi profesori – Universitatea Piteşti. 
 

Istoricul carierei: 
 Din 1975 şi în prezent: profesor de fizică; 
 1977 – 1980: director adjunct cu munca educativă – Grupul şcolar Colibaşi; 
 1980 – 1983: preşedintele Consiliului municipal Piteşti al elevilor; 
 1984 – 1990: preşedintele Consiliului judeţean al elevilor şi copiilor cu vârsta cuprinsă 

între 3 – 14 ani; membru în biroul executiv al ISJ, Argeş; 
 1991 – 2001: director adjunct la Grupul şcolar Ion Cantacuzino, Piteşti; 
 1993 – 1998; 2002 – 2005: metodist la ISJ, Argeş; 
 2003 şi în prezent: responsabilul cercului pedagogic al profesorilor de fizică din liceele 

municipiului Piteşti; 
 2005 – 2007: membru în consiliul consultativ al profesorilor de fizică de la ISJ Argeş; 

responsabil, Comisia de ştiinţe ale naturii (chimie, biologie, fizică) la Grup şcolar Ion 
Cantacuzino. 

 
Participări la simpozioane, comunicări şi publicaţii: 
 6 simpozioane judeţene şi interjudeţene (metode interactive de predare a fizicii); 
 4 simpozioane naţionale (rolul experimentului în predarea laboratorului de ştiinţe ale 

naturii – metode şi tehnici); 
 2 simpozioane internaţionale (metode de predare centrate pe elev; eficienţa comunicării 

profesor-elev în procesul de învăţământ; dezvoltarea multiculturală într-u spaţiu european); 
 Publicaţii – cu ISBN (din 1985 şi până în prezent, semestrial, publicaţii în revistele şcolare 

pe probleme educative; 2007 – referat ştiinţific „Dezvoltarea multiculturală într-un spaţiu 
european”; 2008 – referat ştiinţific „Metode şi tehnici de predare şi comunicare”). 

 



 
Contribuţii la îmbunătăţirea procesului instructiv – educativ: 
 1980 – 1983: dotarea liceelor cu materiale necesare cercurilor tehnico-ştiinţifice şi sportive; 
 1985 – 2007:  

• înfiinţarea cercurilor tehnico-aplicative la nivelul judeţului, prin casele 
elevilor şi copiilor şi în şcoli; 

• participarea la activităţile cultural-artistice: organizarea taberelor anuale cu 
600 – 1000 elevi din clasele IV-VIII, gratuit, pentru pregătirea olimpicilor, 
sportivilor, cercuri de pictură, artişti plastici etc.; 

• dotarea a peste 60 de baze sportive în şcolile cu clasele I – X şi dotarea 
bazei materiale în cămine, cantine şi unităţile de învăţământ (Colegiul tehnic 
Dimitrie Dima şi Grupul şcolar Gheorghe Duca); 

• înfiinţarea primelor cercuri de informatică în judeţul Argeş şi dotarea cu 
calculatoare HC; 

• dotarea laboratoarelor de fizică, biologie şi chimie în şcolile gimnaziale; 
• îmbunătăţirea bazei materiale cu mijloace didactice la Grupul şcolar Ion 

Cantacuzino. 
 



 
 
 

BOGDAN, OVIDIU 
 
 
 
Informaţii personale: 
Nume: Bogdan Ovidiu 
Adresa: Curtea de Argeş, Str. Mihai Bravu nr. 9A  
Telefon: 0752084573 
E-mail: Niabogdan01@yahoo.com 
Naţionalitate: română 
Data naşterii: 01.01.1961- Piteşti 
 
Experienţa profesională: 
 Perioada: 1985, până în prezent: 

• Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş, str. Negru 
Vodă, nr. 131; 
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ; 
• Funcţia sau postul ocupat: profesor fizică; 
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: instructiv educative; 
 Perioada: 1980-1981: 

• Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen., Sălătrucu; 
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Educative; 
• Funcţia sau postul ocupat: Profesor suplinitor; 
 Perioada: 1985-1989: 

• Numele şi adresa angajatorului: Liceul Industrial Nr. 1, Sighişoara; 
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Instructiv educative; 
• Funcţia sau postul ocupat: Profesor fizică; 
 Perioada: 1989- până în prezent: 

• Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş, nr.131; 
• Funcţia şi postul ocupat: Profesor fizică; 
 
Educaţie şi formare: 
 Perioada:1979-1980: 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Liceul Pedagogic, Câmpulung Muscel; 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Învăţător; 
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• Tipul calificării/diploma obţinută: Diploma bacalaureat, 1980; 
 Perioada: 1981-1985: 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea Tehnologie Chimică; 
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Chimie-Fizică 4 ani/zi; 
• Tipul calificării/diploma obţinută: Diploma de licenţă fizică, 1985; 

 
Aptitudini şi competenţe personale:  
• Aptitudini pedagogice şi capacităţi formatorii supramedii; 
• Limbi străine: engleză, germană.                              
Aptitudini şi competenţe sociale: Sociabilitate, spirit organizatoric, iniţiativă.  
Aptitudini şi competenţe organizatorice: Uşurinţă în comunicarea cu colegii şi elevii. 
Aptitudini şi competenţe tehnice: Abilităţi PC. 
Aptitudini şi competenţe artistice: Gust estetic foarte cultivat. 
 
Alte aptitudini şi competenţe: 
Permis de conducere: Categoria B. 
 
Activitate profesională: 

• Ca profesor de fizică, m-am străduit ca elevii liceului Vlaicu Vodă din Curtea de Argeş să 
obţină rezultate foarte bune la olimpiade judeţene, naţionale şi internaţionale. Exemplific cu anul 
şcolar 2007-2008: 

- 10 participanţi la olimpiade naţionale:  
- fizică: Ciprian Brezeanu, cls. a VIII-a, Ruxandra Duca, cls. a VIII-a – menţiuni; Cristina 

Cârstoiu, cls. a X-a – menţiune; 
- ştiinţele naturii: Ruxandra Duca, cls. a VIII-a, Neaţă Maria, cls. a VIII-a  – menţiuni; 
- astronomie şi astrofizică: Ştefania Antonia Bogdan, cls. a IX-a – premiul I; Cristina 

Cârstoiu, cls. a X-a, Ciprian Florescu, cls. a XI-a – menţiune; Ghiţă Radu, cls. a XI-a şi 
Alin Samoiu, cls. a X-a; 

- clasificaţi în lotul lărgit al olimpiadei de astronomie (ediţia a XIII-a) şi astrofizică (ediţia a 
II-a): Ştefania Antonia Bogdan, Cristian Cârstoiu, Ciprian Florescu; 

- calificaţi la olimpiada internaţională: Cristiana Cârstoiu – Olimpiada internaţională de 
astronomie, ediţia a XIII-a, octombrie 2008; 

• Participant activ în cadrul şedinţelor metodice şi a cercului pedagogic (demonstraţii 
practice, referate, prezentarea şi discutarea subiectelor de la olimpiadele naţionale); 

• Participant la proiectul de parteneriat educaţional „Vreau să mă vedeţi”, în colaborare cu 
fundaţia Hand – rom şi centrul de zi Marina, 2004; 

• Participant la cursul „Limba engleză - iniţiere”, organizat de CCD Argeş, în perioada 
12.10.- 21.12.2005; adev. nr. 1060.01.2006; 

• certificat de competenţă lingvistică în limba engleză - Centrul de limba engleză Best –
Language Centre, 2.09.2003; 

• Participant la cursuri de Asistenţă Tehnică şi Extinderea sistemului informatic pentru 
Managementul Învăţământului Preuniversitar – 60 ore; certificat nr. 562/12.09.2001; 

• Diplome şi distincţii: Ordinul „Meritul pentru învăţământ” în grad de Cavaler acordat de 
Preşedintele României, în anul 2004. 



                   
BOŞNEAG, MARIANA 

 
 
 
Născută: 13 iulie 1953, Piteşti. 
Studii: 
 1961-1969: Şcoala generală nr. 4, Piteşti; 
 1969-1973: Liceul Z. Golescu, Piteşti; 
 1974-1980: Facultatea de Medicină şi Farmacie, Bucureşti; 
 1980-1983: stagiatură de 3 ani, Spitalul Judeţean, Piteşti; 
 1983 -1990: medic de medicină generală în com. Coşeşti-Argeş; 
 1990-1992: medic specialist de med. gen., com. Coşeşti-Argeş,medic coordonator; 
 1992-1995 medic specialist, Dispensarul Comasat, Trivale, Piteşti;  
 1995-1999 medic primar, Dispensarul Comasat, Trivale, Piteşti, medic coordonator; 
 1999-şi în prezent, medic primar cu competenţă în ecografia generală,competenţă în 

management sanitar şi competenţă în medicina de întreprindere la C.M.I.D.R. BOŞNEAG 
MARIANA, cartier Trivale, Piteşti. 

 
PREGATIRE PROFESIONALĂ: 
 1990-examen de medic specialist de med. gen.; 
 1995-examen de medic primar de med. gen.; 
 1999-echivalare prin reforma sanitară, medic primar de med. gen/med. de familie 2; 
 1999-2000: curs de medic formator; 
 1999-2000: examen şi curs-competenţă de ecografie generală; 
 2000-2001: examen şi curs - competenţă de management sanitar; 
 2001-examen de master în management sanitar; 
 2002-2003 examen şi curs –competenţă de medicină de întreprindere. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1998-şi în prezent, formator de medici de medicină generală, medicină de familie; 
 1999-2003 membru supleant în Colegiul Medicilor Argeş; 
 1999-2004 preşedinte, Societatea de medicină generală şi medicină de familie-asociaţie 

profesională, aprofit şi apolitic; 
 2003-2007 vicepreşedinte la C.M.R. Argeş; 
 2004-şi în prezent, preşedinte al SMG/MF Argeş;   
 2007-şi în prezent, membru al Comisiei de MG/MF  a Ministerului Sănătăţii şi Familiei; 
 2007-şi în prezent, membru al Comisiei de Malpraxis a ASP, Argeş. 

 
 



BRANIŞTE, NICOLAE 
 
 
Locul şi data naşterii: Piteşti, jud. Argeş, 8 noiembrie 1944. 
Studii medii: Liceul „Alexandru Odobescu”, Piteşti, secţia umanistică, anul absolvirii: 1962. 
Studii superioare: Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, Facultatea de 
Horticultură, zi, 5 ani, anul absolvirii: 1967. 
Studii postuniversitare: doctorat, 1978 „Cercetări privind comportarea în cultură a unor soiuri 
de pere recent introduse sau create în ţară, în vederea îmbunătăţirii sortimentului”, îndrumător 
prof. N. Ghena. 
Specializări, documentări: 

- în ţară: curs intensiv de limba franceză (1976 - Universitatea Bucureşti) 
- în străinătate (Italia, 1974, 3 luni - Ameoliorarea genetică şi studiul soiurilor de păr; 
Franţa, 1979, 3 luni - Ameliorarea genetică a rezistenţei la măr şi păr) 
- Documentări în străinătate (1-2 săptămâni): Ungaria (1970), Cehoslovacia (1986), R. 
Moldova (1991), Irlanda (1998), Anglia (1999), Germania (1982 şi 1993), Franţa (1994, 
2001), Italia (2003), Ungaria (2004), Elveţia (2004). 

Data încadrării la institut: 25 octombrie 1967 
Date despre locul de muncă actual: şef laborator, Genetică şi ameliorare - ameliorare măr şi 
păr. 
- Vechime în specializare: 40 ani; în perioada 1990-1994 director ştiinţific al Institutului de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni. 
Activitatea publicistică (lucrări publicate): 

- Cărţi: 19, din care 11 autor principal, 8 în colectiv (al doilea autor); 
- Articole de interes ştiinţific: 215, din care 44 în străinătate; 
- Articole de popularizare: 85. 

Experienţa managerială în proiecte competiţionale (ca director de proiect): 
- Phare Partenership Programme 1997 (proiect PP 98/5345); 
- Proiect Grant 45 Ro cu Banca Mondială, 2001-2004; 
- Proiect Orizont, 1990-2000; 
- Proiecte CNCSIS, 2004-2006; 
- Proiecte CEEX 20; 409-2005-2008; 
- Proiecte sectoriale 320; 3-064; 16-2007-2010; 
- Proiect bilateral Franţa (IFO) 2000-2010. 



BRĂTUCU, GABRIEL 
 
 

Data naşterii: 01.10.1964. 
Locul naşterii: Schitu Goleşti – Argeş. 
Naţionalitatea: română. 
Starea civilă: căsătorit, un copil, băiat în vârstă de 10 ani. 
Soţia: psiholog – pedagog, Şcoala Specială Braşov. 
Studii: 
 Şcoala Generală din Schitu Goleşti (8 ani); 
 Liceul „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel, Argeş (4 ani); 
 Facultatea de Comerţ din cadrul ASE Bucureşti, absolvită în 1989, cu media generală 

9,49, nota la lucrare de licenţă 10. 
Titlul de doctor în economie, obţinut în anul 1995 şi confirmat de Consiliul Naţional de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare din 05 – 06.10.1995, confirmat prin 
Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 543, din 30.10.1995. 
Denumirea temei: „Metodologia elaborării şi desfăşurării programelor de marketing electoral”. 
Examene:  
 Economie politică – iunie 1992; 
 Bazele marketingului – decembrie 1992; 
 Marketing socio-politic – aprilie 1993. 

Referate: 
 Metode de investigare a solicitărilor şi opţiunilor corpului electoral – decembrie 1993; 
 Structura activităţii promoţionale în marketingul politic – martie 1994. 

Susţinere publică – 17 aprilie 1995. 
Cursuri postuniversitare:  
 Vizită de documentare la Universitatea din Tours – Franţa, în perioada mai – iunie 1991 

(2 săptămâni); 
 Grundlagen des Auslandsgeschahts, Export – Akademie, Baden – Wurttemberg, perioada 

decembrie 1993 – februarie 1994 – cu certificat de absolvire; 
 Bursă individuală de studiu, Temus, în cadrul Universităţii din Trier – Germania (6 

săptămâni), în perioada octombrie – noiembrie 1994; 
 Bursă individuală de studiu, Tempus, în cadrul Universităţii „Bocconi” din Milano – 

Italia (4 săptămâni) – mai 1997; 
 Vizită de studiu, în cadrul Programului Tempus IB – JEP 1347/98, la  I.I.A.P. Paris, cu 

atestat acordat de domnul Didier Maus, Directorul Institutului Internaţional pentru 
Administraţie Publică, din Paris în perioada 26 – 30 iunie 2000. 

Activitate profesională:  
 Octombrie 1989 – februarie 1991, economist în cadrul ICSM Săcele, judeţul Braşov, 

transformată în ianuarie 1990, în COMIXT SA, Săcele; 
 Din 25 februarie 1991, prin concurs, preparator în cadrul Catedrei de Ştiinţe Economice a 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Transilvania” din Braşov; din 1 
octombrie 1992, asistent în cadrul aceleiaşi catedre; din 1 octombrie 1995, lector 
universitar, acelaşi loc de muncă; din 1 martie 1999, conferenţiar universitar, la aceeaşi 
catedră; în prezent, din 01.10.2002, profesor universitar; 

 În perioada 10 ianuarie – 1 octombrie 1996, şef catedră; 



 De la 1 octombrie 1996 până la 10 februarie 2000, adjunct şef catedră; 
 În perioada august 1992 – octombrie 1996, coordonator de zonă al IRSOP; 
 În perioada septembrie 1992 – iulie 1997, coordonator al Cercului de Cercetare 

Economică Studenţească „KRONSTADT”; – din mai 1995, colaborator al ASIESEC – 
Braşov; 

 În perioada martie 1991 – şi până în prezent, am susţinut seminariile la disciplinele: 
Marketing, Programe de Marketing, Marketing social – politic, Marketing social; 

 În perioada martie 1993 şi până în prezent, am predat următoarele cursuri: Marketing 
pentru ingineri, Marketing general pentru economişti, Marketing social pentru sociologi, 
Marketing social – politic, Comportamentul consumatorului, Marketing educaţional, 
Comportamente de piaţă, Marketingul serviciilor, Marketing turistic, Marketing strategic 
în turism, Economie; 

 Membru fondator al IAI Braşov; 
 Membru al „Clubului Economiştilor Braşoveni”; 
 Din 01.10.2000 şi până în prezent, director al revistei „Convorbiri economice” a 

„Clubului Economiştilor Braşoveni”; 
 Conducere cursuri post-universitare de tip DUG şi DUSG la disciplinele Marketing, 

Strategii de marketing, în cadrul IAI Braşov; 
 Coordonator master „Politici de marketing în comerţ”; 
 Îndrumare Lucrări de Licenţă – perioada 1994 – prezent; 
 Îndrumare de Lucrări pentru sesiunile de cercetare ştiinţifică studenţească; 
 Îndrumare practică 1992, până în prezent; 
 În perioada 10 februarie – 01 octombrie 2000, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, din cadrul Universităţii „Transilvania”, din Braşov; 
 Din 11.02.2008, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii 

„Transilvania”, din Braşov; 
 Din 2002, conducător de doctorat, domeniul Marketing; 
 Din 2005, membru CNATDCU, COMISIA MARKETING pentru conferirea titlurilor 

didactice de profesor şi conferenţiar universitar; 
 Consilier personal pe probleme economice al primarului Braşovului, George Scripcaru; 
 Coordonator elaborare Strategia de dezvoltare a municipiului Braşov. 

Limbi străine:  
 Limba germană, limba rusă, limba bulgară (bine); 
 Limba franceză, limba italiană (satisfăcător). 

Hobby-uri: muzica clasică, literatura (lectura), sportul. 
Lista lucrărilor didactice: 
 „Marketing electoral” – autor – Ed. „Aula”, Braşov, 1998, 192 p.; 
 „Marketing turistic” – co-autor (prof. dr. Dumitru Patriche, conf. dr. Ana Ispas), Ed. 

„Infomarket”, Braşov, 1999, 320 p.; 
 „Introducere în marketingul social” – coordonator (conf. dr. Ana Ispas), Ed. 

„Infomarket”, Braşov, 1999, 224 p.; 
 „Marketingul serviciilor publice” – coordonator (conf. dr. Ana Ispas, lect. drd. Ioana 

Chiţu) – Ed. „Infomarket” Braşov, 1999, 256 p.; 
 „Economie” – co-autor (conf. dr. C. Duguleană, prof. dr. L. Duguleană, conf. dr. D. 

Boşcor, asist. dr. A. Litră) – Ed. „Haco International”, Braşov, 1999, 320 p.; 



 „Comerţ şi Dezvoltare” – co-autor (editori: Dumitru Patriche şi Constantin Bob) – Ed. 
„Europa Nova”, Bucureşti, 2000, 352 p.; 

 „Manual de formare managerială în turism” – co-autor (coordonatori: conf. dr. ec. 
Tiberiu Foriş şi lect. drd. Doru Dima), Ed. „PSIHOMEDIA”, Sibiu, 2001, 562 p., vol. I. 

 „Manual de formare managerială în turism” – co-autor (coordonatori: conf. dr. ec. 
Tiberiu Foriş şi lect. drd. Doru Dima), Ed. „PSIHOMEDIA”, Sibiu, 2001, 546 p., vol. II. 

 „Marketing în turism – pe înţelesul tuturor” – coordonator, Ed. „PSIHOMEDIA”, Sibiu, 
decembrie 2002; 604 p.; 

 „Management în turism” – co-autor (coordonatori: conf. dr. ec. Tiberiu Foriş şi conf. dr. 
ing. Niculaie Antonoaie), Ed. „PSIHOMEDIA”, Sibiu, decembrie 2002, 582 p.; 

 „Dicţionar general de afaceri” – coordonator (conf. univ. dr. ec. Constantin Niţă, ing. ec. 
Marius Popescu), Ed. „Ecran Magazin”, Braşov, mai 2003, 323 p. 



 
 
 

BRENCEA, ILIE 
 
 
 

Mă numesc Brencea I. Ilie, născut în comuna Ţigăneşti, oraş Topoloveni, Argeş, la data de 
17.09.1943. 

Şcoala generală am absolvit-o în anul 1957, în comuna Ţigăneşti. După absolvirea liceului 
„I. C. Brătianu”, în anul 1961, am urmat cursurile IP 3 ani Craiova, fiind repartizat ca profesor în 
comuna Beleţi Negreşti, Argeş. 

Începând cu anul 1969, am fost transferat la şcoala generală Ţigăneşti, Topoloveni, unde 
am activat ca profesor în perioada 1969-2006, până la pensionare. În toată această perioadă, mi-
am adus contribuţia cu profesionalism la pregătirea, pentru viaţă, a peste 37 generaţii de elevi, 
care, la ora actuală, îşi desfăşoară activitatea în diferite domenii economico-sociale. Am 
desfăşurat o bună activitate ca membru al coralei în cadrul Casei de cultură „Preot Ion Ionescu”, 
Topoloveni, fiind la diferite concursuri corale. 

M-a preocupat viaţa socială şi culturală a localităţii natale, activând o perioadă de 6 ani ca 
director de cămin cultural subordonat casei de cultură Topoloveni. Cu formaţia de teatru a 
căminului cultural, am obţinut locul 2 pe judeţ în perioada anilor 1972-1974. 

În calitate de director adjunct al şcolii Ţigăneşti, am făcut parte din Comitetul de iniţiativă 
pentru construirea, în localitate, a magazinului sătesc şi a unei săli de festivităţi. 

Începând cu anii 1988 şi până în 1999, având funcţia de director al şcolii generale 
Ţigăneşti, pe lângă buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, m-a preocupat 
întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale la  construcţia de săli de clase şi modernizarea lor, 
adaptate la cerinţele perioadei sociale respective. 

În perioada 1990-2008, în două legislaturi, am făcut parte din Consiliul Local al Primăriei 
oraşului Topoloveni, în care, printr-o serie de iniţiative şi propuneri, mi-am adus o modestă 
contribuţie la dezvoltarea actuală a localităţii. 



 
 
 

BROŞTESCU, MARIA 
 
 
 
Data naşterii: 18 aprilie 1963. 
Naţionalitatea: română. 
Starea civilă: căsătorită. 
Adresa: Piteşti, str. Mircea Vodă, nr. 4, tel. 0348 439097, tel. mobil 0745044686, e-mail: 
maria_brostescu@yahoo.com. 
Adresa profesională: Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, Piteşti, str. Egalităţii, nr. 34, tel./ 
fax: 0248 218361. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01.09.1985 - 31.08.1988 - Comuna Poiana Lacului, Sat Samara, Judeţul Argeş – Profesor 

chimie - Şcoala generală Samara comuna Poiana Lacului - activitate didactică specifică 
(comunicarea de cunoştinţe, verificarea cunoştinţelor dobândite de elevi şi evaluarea acestora, 
elaborarea de proiecte didactice, consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor, 
activităţi extracurriculare etc); 
 01.09 1988 - 31.08. 1989 - Piteşti, Argeş - Liceul Industrial numărul 2 Piteşti - Profesor 

chimie - activitate didactică specifică (comunicarea de cunoştinţe, verificarea cunoştinţelor 
dobândite de elevi şi evaluarea acestora, elaborarea de proiecte didactice, consilierea şi orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor, activităţi extracurriculare etc); 
 01.09.1989 - 30.04.2000 - Piteşti, Argeş, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” Piteşti - 

Profesor chimie – activitate didactică specifică (comunicarea de cunoştinţe, verificarea 
cunoştinţelor dobândite de elevi şi evaluarea acestora, elaborarea de proiecte didactice, consilierea 
şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor, activităţi extracurriculare etc); 
 01.05.2000 - mai 2008 -  Piteşti, Argeş, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” Piteşti - 

Director adjunct – activitate didactică specifică (comunicarea de cunoştinţe, verificarea 
cunoştinţelor dobândite de elevi şi evaluarea acestora, elaborarea de proiecte didactice, consilierea 
şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor, activităţi extracurriculare etc): 

• dezvoltarea bazei materiale a colegiului; 
• contribuţii la realizarea schemei orare a şcolii; 
• contribuţii la realizarea programului de dezvoltare instituţională; 
• coordonarea activităţii de realizare a ofertei şcolii; 
• coordonarea activităţilor privind promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii 

(Târgul ofertelor educaţionale, Aniversarea instituţiei etc.) şi la nivelul interjudeţean, naţional şi 

mailto:maria_brostescu@yahoo.com�


internaţional (participarea la proiecte educaţionale, la diferite parteneriate, la concursuri şi 
simpozioane); 

• contribuţie la înfiinţarea cabinetului şcolar de asistenţă psiho-pedagogică în incinta 
colegiului; 

• contribuţii la dotarea materială şi reabilitarea spaţiilor şcolii; 
• elaborarea ofertei curriculare a şcolii; 
• coordonarea activităţilor extracurriculare; 
• coordonarea activităţii comisiei de protecţia muncii şi PSI etc.; 
• contribuţii deosebite la activităţile privind organizarea olimpiadelor şi a 

concursurilor şcolare la nivel judeţean şi naţional (Olimpiada Naţională de Limba Latină, 
Olimpiada Naţională de Limba Engleză, Olimpiada Naţională de Matematică); 
 01.06.2008 - prezent, Piteşti Argeş, Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu” Piteşti –

Director - activitate didactică specifică (comunicarea de cunoştinţe, verificarea cunoştinţelor 
dobândite de elevi şi evaluarea acestora, elaborarea de proiecte didactice, consilierea şi orientarea 
şcolară şi profesională a elevilor, activităţi extracurriculare etc.): 

• dezvoltarea bazei materiale a colegiului; 
• contribuţii la realizarea schemei orare a şcolii; 
• contribuţii la realizarea programului de dezvoltare instituţională; 
• coordonarea activităţii de realizare a ofertei şcolii; 
• coordonarea activităţilor privind promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii 

(Târgul ofertelor educaţionale, Aniversarea instituţiei etc.) şi la nivelul interjudeţean, naţional şi 
internaţional (participarea la proiecte educaţionale, la diferite parteneriate, la concursuri şi 
simpozioane); 

• contribuţie la înfiinţarea cabinetului şcolar de asistenţă psiho-pedagogică în incinta 
colegiului; 

• contribuţii la dotarea materială şi reabilitarea spaţiilor şcolii; 
• elaborarea ofertei curriculare a şcolii; 
• coordonarea activităţilor extracurriculare; 
• coordonarea activităţii comisiei de protecţia muncii şi PSI etc.; 
• contribuţii deosebite la activităţile privind organizarea olimpiadelor şi a 

concursurilor şcolare la nivel judeţean şi naţional. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Universitatea din Piteşti (noiembrie 2007-martie 2008): program de formare continuă 

Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică; 
 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti (octombrie 2004 – iunie 2006): 

Masterat în domeniul Management, specializarea Management în administraţie şi servicii publice; 
 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (noiembrie 2000 

- decembrie 2004): Doctorat în ştiinţe agricole, specializarea Agrochimie; 
 Institutul Naţional de Chimie Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică, secţia: Chimie 

(septembrie 1981 - iulie 1985: Licenţiată în chimie. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Bune calităţi în domeniul comunicării; 
 Bun organizator şi coordonator; 



 Disponibilitate pentru lucru în echipă şi program flexibil; 
 Capacităţi manageriale bune (în special, în managementul şcolar); 
 Rezistenţa la stres şi efort intelectual susţinut; 
 Adaptabilitate şi deschidere spre nou; 
 Abilităţi în activitatea cu tinerii. 

Limba maternă - română; 
Limbi străine: 
 limba franceză - satisfăcător (scris, citit, vorbit); 
 limba engleză - cunoştinţe de bază. 

Permis de conducere: Da. 
Apartenenţa la organisme profesionale: 
 membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie din judeţul Argeş; 
 membru al Societăţii Române de Chimie – filiala Argeş; 

Funcţia deţinută în prezent: director adjunct la Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, 
Piteşti. 
Vechimea în cadrul instituţiei (ani): 22 ani şi 7 luni. 
Calificări cheie: 
 profesor chimie – gradul didactic I; 
 doctorat în ştiinţe agricole – specializarea agrochimie; 
 mentor. 
 

ALTE INFORMAŢII RELEVANTE: 
 
 Lucrări elaborate, publicate sau aplicate: 

• „Recuperarea stibiului din plăcile de acumulator” (lucrare elaborată în perioada 
1984-1985, în vederea obţinerii licenţei); 

• „experimentarea unui set de activităţi independente problematizate în cadrul 
învăţării compuşilor carbonirici - clasa a X-a” (lucrare elaborată în perioada 1993-1995, în vederea 
obţinerii gradului didactic I); 

• „Practica evaluării. Teste. Prelucrarea datelor experimentale” (Cercul metodic al 
profesorilor de chimie din judeţul Argeş - 2 martie 1998); 

• „Rolul profesorului în procesul de învăţare” (Simpozionul judeţean „Impactul 
ştiinţelor exacte în învăţământul românesc - 19 aprilie 2002”); 

• „Aspecte privind efectele poluării solului cu ţiţei” (Sesiunea de comunicări 
ştiinţifice din cadrul Universităţii din Piteşti - aprilie 2003); 

• „Iniţiere în elaborarea de proiecte cu suport european destinate domeniului 
educaţional” (Cercul metodic al profesorilor de chimie din judeţul Argeş-3 noiembrie 2003); 

• „Metodologia de bioremediere în situaţia solurilor poluate cu ţiţei” - Mihai Toti, 
Anca - Rovena Voiculescu, Mihail Dumitru, Maria Broştescu (lucrare susţinută la simpozionul 
Tehnologii moderne pentru depoluarea solurilor, organizat de UGIR, noiembrie 2004, Bucureşti); 

• „Elaborarea ofertei curriculare a şcolii” (Cercul metodic al directorilor liceelor 
teoretice din judeţul Argeş, 11 noiembrie 2004); 

• „Elaborarea şi parametrizarea unor măsuri agrochimice cu implicaţii în depoluarea 
solurilor acide poluate cu hidrocarburi grele” - Teza de doctorat susţinută în decembrie 2004, la 
Academia de Studii Agricole şi Silvice Bucureşti, publicată în 2005 (ISBN 973-690-334-6); 



• „Consecinţele poluării solurilor acide cu ţiţei” - lucrarea susţinută la Sesiunea 
Naţională de Comunicări Educaţie pentru un mediu curat - 8-9 iunie 2007; 

• „Action of the crude oil upon the acid soils” - lucrare susţinută la simpozionul 
internaţional „Ecomedia” 2007, organizat de Universitatea din Piteşti. 

 
 Cursuri de perfecţionare  sau specializare absolvite: 

• cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, iunie - septembrie 
2001; 

• cursuri de formare de mentori - septembrie 2001; 
• cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului „Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor”, 2002; 
• cursurile şcolii de vară „ProEu” - „Proiectare de proiecte cu suport european 

destinate educaţiei”, 2004. 
 
 Titluri ştiinţifice sau didactice obţinute: 

• Definitivare în învăţământ - septembrie 1988; 
• Gradul didactic II - septembrie 1992; 
• Gradul didactic I - 1995; 
• Doctor în ştiinţe agricole (specializarea Agrochimie) – 2004. 

 
 Activităţi desfăşurate în străinătate: 

• participare la reuniunea de lucru a proiectului Divermatitt, cu numărul de referinţă 
94414-CP-1-2001-ES, desfăşurată între 26 şi 30 noiembrie 2003, la universitatea Fontys din 
Tilburg, Olanda; 

• participare la reuniunea de lucru a proiectului Eupeco, cu numărul de referinţă 
90403-CP-1-2001-1-RO-GRUNDTVIG-G1, desfăşurată în perioada 20-27 aprilie 2004, la Salonic, 
în Grecia. 
 
 Activităţi  desfăşurate  în cadrul proiectelor  cu finanţare europeană:  

• Proiectul ”PROPETO” – Leonardo da Vinci – LT/06/BF/PP – 17/0099 (2007); 
• Proiectul „CON - SCIENCE” – Socrates/Comenius 2.1-118603-CP-2004-1-ES-

COMENIUS-C21 (2006); 
• Proiectul „Cable”- Socrates/Minerva - 109883-CP-1-2003-1-IT-MINERVA (2005). 

  
ALTE ACTIVITĂŢI: 
 mentor al IJS Argeş; 
 metodist al ISJ Argeş; 
 lector asociat la Universitatea din Piteşti, începând cu anul 1995; 
 lector la Departamentul Românilor de pretutindeni, din anul 1998; 
 membru în comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a olimpiadei de chimie şi a 

olimpiadei interdisciplinare „Ştiinţele Pământului”; 
 membru în comisiile de organizare a olimpiadelor şcolare, faza naţională (limba latină, 

limba engleză, matematică); 
 coordonator al colectivelor de realizare a revistelor aniversare şi revistei de chimie; 
 iniţiator şi coordonator al parteneriatului cultural realizat cu Maartens College Groningen – 

Olanda; 



 membru în comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a examenelor de titularizare a 
cadrelor didactice, a examenelor de bacalaureat şi a testelor naţionale; 
 membru în comisiile de rezolvare a contestaţiilor la examenul de bacalaureat - disciplina 

chimie; 
 membru în comisiile de realizare a subiectelor pentru olimpiadele locale şi judeţene de 

chimie; 
 realizarea de programe de discipline opţionale pentru CDS; 
 participări la simpozioane naţionale şi internaţionale; 
 rezultate bune cu elevii la olimpiadele de chimie, faza judeţeană (peste 40 de premii, din 

care: 3 premii I, 7 premii II, 8 premii III, 11 menţiuni) şi faza naţională (1 premiu II, 1 premiu III şi 
o menţiune) şi la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ale elevilor (2 menţiuni la Oneşti, în 
anul 2001); 
 iniţiator şi organizator al Seminarului Judeţean „Metode alternative de predare a ştiinţelor 

exacte în învăţământul preuniversitar” - Casa Corpului Didactic - martie 2007. 
 

 



 
 
 

BUCUR, ANDREI 
 
 
 
Data naşterii: 20 noiembrie 1954 (satul Corbi, comuna Corbi, judeţul Argeş) 
Adresa: sat Corbi, com. Corbi, jud. Argeş, cod poştal 117285 
Naţionalitatea: română 
Starea civilă: divorţat 
 
Stagiu militar: 21 octombrie 1974 - 11 februarie 1976; unitatea militară 010; Vânători  munte, 
Curtea de Argeş 
 
Studii: 

 1969-1974: Liceul Pedagogic de învăţători din Câmpulung Muscel, jud. Argeş; 
 1974: Examenul de diplomă de învăţător calificat; 
 1979: Gradul didactic definitiv; 
 1986: Gradul didactic al II-lea; 
 2006: Gradul didactic I. 

 
Activitate profesională: 

 1974-1978: Învăţător titular la Şcoala cu cl. I-IV Enculeşti, Valea Mare, Ştefăneşti, 
judeţul Argeş; 

 1978-1983:  Învăţător - educator titular la Şcoala specială cu clasele I-VIII, Valea Mare, 
Ştefăneşti, judeţul Argeş; 

 1983-1998: Învăţător titular la Şcoala cu clasele I-VIII, Mioveni, judeţul Argeş; 
 1983-1985: Detaşat pe postul de profesor suplinitor, la Şcoala cu clasele I-VIII, com. 

Corbi, judeţul Argeş; 
 1995-1996: Învăţător la Şcoala cu clasele I-IV Poenari, com. Corbi, judeţul Argeş; 
 1998-2008: Învăţător titular la Şcoala cu clasele I-VIII, com. Corbi, judeţul Argeş. 

 
Stagii: 

 1984, 1991, 1996, 2001: Cursuri de perfecţionare la specialitatea învăţător; 
 2006-2007: Cursuri de perfecţionare - Proiectul pentru Învăţământul Rural; 
 2006-2007: Cursuri de perfecţionare - Consiliere şi orientare; 
 2006-2007: Cursuri de perfecţionare - P.O.S.D.R.U. 

 
 



Responsabilităţi: 
 1980-1982: Membru al coralei D.G. Kiriac; 
 1984-1985: Instructor Grup vocal folcloric, solişti vocali, Şcoala cu clasele I-VIII, 

Corbi; 
 1984-2008: Membru al ansamblului folcloric „Ciobănaşul” al Căminului cultural, 

Corbi; 
 2005-2008: Membru al Consiliului de administraţie al Şcolii cu clasele I-VIII, Corbi, 

jud. Argeş; 
 2005-2008: Director al Căminului cultural, Corbi; 
 2007-2008: Consilier educativ la şcoala cu clasele I-VIII, Corbi. 

 
Consemnări în lucrări şi ziare: 5 
 
Titluri, gradaţii: 

 Gradaţia de merit 2008-2012; O.M.E.C.T nr. 4272/29.05.2008; 
 Diplome de onoare pentru participarea cu Ansamblul folcloric „Ciobănaşul” la 

Festivalurile interjudeţene de folclor pastoral de la: Vaideeni, Băbeni-jud. Vâlcea, 
Novaci, Polovragi, Baia de Fier – jud. Gorj, Jina - jud. Sibiu; 

 Diploma Premiul I la concursul ansamblurilor folclorice, rapsozilor, solişti vocali şi 
instrumentişti „Cântecele Argeşului”, ediţia 2007- Stroieşti; 

 Diploma de suflet şi Diploma Dorului (Fundaţia Petre Ionescu-Muscel, Domneşti-
Argeş, 2006-2007; 

 Diploma aniversară - Sărbătorile Argeşului şi Muscelului ed. I – 2007. 
 
Participări: 

 Colaborare la programele realizate de postul de televiziune West TV, Domneşti, Argeş, 
Naţional TV – Favorit, Bucureşti; 

 Participare cu ansamblul folcloric „Ciobănaşul” la manifestările culturale organizate de 
C.J. Argeş pentru C.P.C.T. şi I.S.J Argeş; 

 Participare la Festivaluri interjudeţene şi internaţionale: „Rapsodia păstorească” - Corbi 
Argeş, „Nedeea de la Novaci”, jud. Gorj, „Învârtita dorului” -Vaideeni, jud. Vâlcea, 
„Nedeea de Sfântul Ilie de la Polovragi”, jud. Gorj, Festivalul „Sus pe muntele din 
Jina”, jud. Sibiu, „La izvorul Dorului” - Băbeni, jud. Vâlcea, Festivalul „Coborâtul 
oilor de la munte”, Baia de Fier, jud. Gorj; 

 Participare la spectacolele organizate cu prilejul „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”, 
ed. I 2007, Piaţa Vasile Milea, Piteşti; 

 Participarea şi locul I - Festivalul de folclor pentru elevi, 2007. 
 
 
 
 



 
 
 

BUDAN, CONSTANTIN 
 
 

Data naşterii: Şuici, Argeş, 10 februarie 1931, Liceul Horticol, Curtea de Argeş (1947-
1950). 
 

Studii: Facultatea de Horticultură, Krasnodar, Federaţia Rusă (1950-1955). Doctor în 
Agronomie (1975), cercetător ştiinţific I (1990), parlamentar (deputat de Argeş în Marea Adunare 
Naţională, circumscripţia electorală Topoloveni - 1961-1965). 

 
Experienţă profesională: Şef de secţie (1955), inginer şef (1956-1957), director (1957-

1958), Gospodăria Agricolă de Stat Ştefăneşti, Argeş; inginer principal, Ministerul Agriculturii, 
Bucureşti (1959), director fondator, Casa Agronomului Argeş (1959-1961); şef Secţie Agricolă, 
Sfatul Popular Regional Argeş şi preşedinte, Consiliul Agricol Regional (1962-1963), fondator 
(1959), director (1963-1980), Staţiunea de cercetări Agro-Horti-Viticolă Ştefăneşti – Argeş; şef 
laboratoare interdisciplinare-Agroecologie, Fiziologie, Agroeconomie şi Biochimie - şi preşedinte 
al Colegiului de redacţie, Institutul de Cercetare pentru Pomicultură, Mărăcineni – Piteşti (1980-
1997). 
 

Funcţii în organisme profesionale, ştiinţifice şi de învăţământ. Membru: Consiliul 
Superior al Agriculturii (1962-1969); Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1966-1970); 
Consiliul Profesoral al Facultăţii de Horticultură şi cadru universitar asociat, Institutul Agronomie 
Bucureşti (1972-1980); Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (1973-1980); Consiliul Producţiei 
Vegetale, Ministerul Agriculturii (1978-1989); Colectivul de aprobare a proiectelor de înfiinţare a 
plantaţiilor de pomi şi viţă de vie în România (1981-1989); Comitetul (Academia) Oamenilor de 
Ştiinţă din România (1991-2000); Societatea Română de Horticultură (1993); Comisii de doctorat, 
Institutul Agronomic Bucureşti; Comitete de organizare a unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
(1968, 1976, 1978). Membru fondator, Societatea Naţională a Pomicultorilor (1993). Preşedinte, 
membru, Comisii de acordare a gradelor ştiinţifice I, II, III, Academia de Ştiinţe Agronomice şi 
Silvice. Preşedinte, Comisia de Agricultură şi Silvicultură a Consiliului Judeţean Argeş (1965-
1980). Profesor de curs - Agroecologie-Facultatea de Horticultură a Universităţii Hyperion, Piteşti 
(1993-1995). 
 

Paternitatea unor iniţiative şi proiecte. Înfiinţarea primelor mari plantaţii moderne de viţă 
de vie în Argeş - 1955-1958 (Valea Mare - Podgoria, Izvorani, Văleni - Podgoria, Ţigăneşti, 



Leordeni) - cu rezonanţă în ţară şi punct de declanşare a marii acţiuni de dezvoltare a viticulturii şi 
pomiculturii argeşene. Proiectarea tehnică a înfiinţării Întreprinderii Agricole de Stat Ostrov, 
Constanţa - cea mai mare unitate specializată în producerea strugurilor de masă din România - şi a 
înfiinţării primelor mari plantaţii de pomi în întreprinderile agricole de stat Crăieşti şi Gloduri, din 
regiunea Bacău (1959). Coordonarea tehnică şi organizatorică a programului regional Argeş de 
dezvoltare a viticulturii şi pomiculturii (45.000 ha, 1960-1963). Elaborarea tehnicilor şi sistemelor 
tehnologiilor de modernizare a plantaţiilor viticole – acreditate de minister în ferma pilot a 
Staţiunii Ştefăneşti (1977) şi aplicate în toată ţara. Elaborarea unei noi tehnologii de înfiinţare a 
plantaţiilor viticole şi de completare a golurilor cu viţe aflate în vegetaţie la sfârşitul verii, crescute 
şi fortificate în ghivece (1974) - lucrare editată în 2 ediţii (1975, 1976) şi generalizată în toată ţara 
prin Ordinul ministrului agriculturii nr. 4/PT din 17.01.1977. Iniţierea şi înfiinţarea Casei 
Agronomului Argeş - prima instituţie regională de acest gen din ţară. Fondatorul înfiinţării 
Staţiunii de Cercetări Horti-Viticole Ştefăneşti (întocmirea documentaţiei şi susţinerea acesteia 
până la semnarea ultimului Ordin al ministrului agriculturii de atribuire a patrimoniului (1959), pe 
care am condus-o ca director 17 ani (1963-1980). Susţinătorul, până la realizare, a amplasării 
Institutului de Cercetare pentru Pomicultură în judeţul Argeş. 
 

Volumul de referinţă: Cercetări privind agrotehnica solurilor podzolice şi podzolite dintre 
Olt şi Dâmboviţa - 1956-1966 (coordonator redactor, 402 pag.-1968) - prima mare lucrare 
referitoare la agricultura solurilor podzolice care ocupă 1/3 din fondul funciar agricol al ţării; 
Cultura viţei de vie în forme înalte (coautor, 125 pag.-1970); Cercetări prospective şi elaborarea 
prognozei ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi introducerii progresului tehnic în cultura plantelor 
pomicole (coordonator şi prim autor, 303 pag.-1984); Prognoza ştiinţei şi tehnologiei în 
dezvoltarea multilaterală a României (singur autor pentru domeniul agriculturii, 462 pag.-1986); 
Memorator Horti-Viticol (coordonator şi prim autor pentru pomicultură 641 pag. - 1977); Studiul 
condiţiilor ecologo-geografice în relaţiile cu viţa de vie şi eficienţa producţiei din podgoria 
Ştefăneşti – Argeş - teză de doctorat, 309 pag. (1975). 
 

Lucrări ştiinţifice de referinţă publicate ca singur autor. Viticultură – 5 lucrări: Noi 
forme de conducere înaltă a viţei de vie (1966) - primele concepute în România. Cultura viţei de 
vie ca biosistem (1973) - prima abordare, de pe poziţia teoriei sistemelor şi a ciberneticii, a unei 
culturi agricole. Elaborarea Indicelui bioedafoclimatic al viţei de vie (1976) - include într-o singură 
relaţie clima, planta şi solul, cu valoare generală de aplicabilitate în orice zonă geografică a lumii. 
Cartarea ecopedologică, climatică şi topoclimatică a podgoriei Ştefăneşti-Leordeni (1977) - lucrare 
etalon de mare complexitate. Diagnosticarea şi identificarea tipurilor de subunităţi ecosistemice 
viticole (1979) - ca mijloc de valorificare superioară a condiţiilor ecologice. Pomicultură - 5 
lucrări: Remodelarea ecosistemelor pomicole pe baza mecanismelor biosferei şi a exigenţelor 
socio-economice fundamentale (1984). Elaborarea unui model matematic de estimare a 
productivităţii resurselor agroecologice exploatate în cultura pomilor (1986). Cuantificarea 
bilanţului energetic în ecosistemele pomicole (1987) - a fluxului de energie şi substanţă în livezi. 
Elaborarea unei metode indirecte de calcul a evapotranspiraţiei potenţiale (1989) - singura formulă 
autohtonă validată ştiinţific. Modelarea conceptuală a unui ecosistem pomicol (1993) - ca prim 
demers ştiinţific de modelare matematică a proceselor de formare a recoltei într-o agrofitocenoză. 
Publicaţii: Cărţi - 9. Lucrări ştiinţifice, studii şi cercetări în domeniul horticulturii - 104 (din care 
în străinătate - 11): 64 – singur autor; 17 - prim autor; 23 - colaborare. Articole şi lucrări de 
orientare şi propagare a ştiinţei - 38. Rapoarte şi Lucrări tehnico-ştiinţifice predate organismelor 



ştiinţifice şi de decizie în Agronomie - 102. Participări la nouă manifestări ştiinţifice 
internaţionale: SUA, Federaţia Rusă, Statele Uniunii Europene. 
 

Compendiu autobiografic 
Locul meu de baştină este Şuiciul - o binecuvântată aşezare argeşeană de pe Valea Topologului. 
Aici, între dealuri, la marginea ierbii, odihnesc străbunii şi părinţii mei şi hălăduiesc drumurile 
copilăriei mele. Aici, am învăţat abecedarul Naturii, al cărui alfabet m-a fascinat şi, totodată, mi-a 
dominat principala mea preocupare pentru cunoaşterea gravităţii cu care Omul îi şterge în litere… 
Argeşul voievodal mi-a fost leagănul adolescenţei gimnaziale; după care „drumul meu de ape” a 
intrat, fără a mai putea să-i pun stavilă, pe matca agronomiei. Am beneficiat de binecunoscuta 
instruire şcolară a Liceului horticol din Curtea de Argeş, nucleu de învăţământ agronomic înfiinţat 
în 1921 de regina Elisabeta. Studiile superioare le-am absolvit în cel mai prestigios centru ştiinţific 
şi universitar agronomic al Federaţiei Ruse, Krasnodar (fost Ecaterinodar), situat în Krasnodarski 
Krai, cel mai fertil Ţinut al Rusiei, numit şi „Regele Pâinii”. 
Întreaga mea activitate profesională am început-o şi am continuat-o în (şi din) Argeş. Transferat 
accidental, fără consimţământul meu, în Ministerul Agriculturii (1959), am reuşit - „de teamă să nu 
mă fixez” - să revin în Argeş. Argeşul mi-a fost şi obârşie, şi-mplinire. Ştiinţele agronomice, 
cărora le-am ridicat edificii vegetale şi le-am slujit ca promotor în edificarea instituţiilor lor 
argeşene, m-au încununat cu recunoştinţă. Dar - cum spune Arghezi - „sunt în mine nişe doi”, 
agronomia, pe care am slujit-o cu devotament, avea şi o „rivală” fortifiantă în ale liricii… Poezia - 
în rezonanţă cu clipele mele de singurătate, de revoltă, de revelaţii lirice, de extaz în faţa 
frumuseţilor naturii sau de înfricoşarea în faţa antreprizelor umane ce-o zdruncină pe dedesubt - m-
a purtat prin magia tăinuită a lăutelor din cuvinte, ca o desfătare binefăcătoare a sufletului. 
Întotdeauna m-a fascinat solitudinea pădurii de pin! Dar unisonul meu, când sunt mi-s malurile 
şchioape… Un fluviu - nvolburat în vad mă curge-n două ape. 
Se poate spune că am venit pe drumul apelor şi al ierbii. Pe ape, în înfruntări de valuri, am întâlnit 
limanuri cristaline, dar şi talazuri binefăcătoare frânte-n maluri, ori unde uimitor de sclipitoare 
stinse-n cale; iar mâlurile groase, plutitoare, am învăţat cu râurile limpezi să le filtrez cu grijă şi 
răbdare. Pe pajişti înverzite m-am înrudit cu florile şi zumzetul cosaşilor, dar am şi suferit când am 
văzut în stratul humei golul. 
Am rămas lăuntric ataşat marii noastre familii în care am crescut şi am deprins regulile esenţiale 
ale vieţii - părinţilor şi celor 12 fraţi şi surori. Sunt fericit că am doi fii reuşiţi, trei nepoţi şi o soţie 
care mi-a asigurat echilibrul familial şi edificiul afectiv. 
Fac parte din generaţia care s-a format în timpul regimului comunist. Acolo, sunt majoritatea 
trăirilor mele şi mi-au rămas cele mai neşterse amintiri. În această perioadă, s-a desfăşurat întreaga 
mea activitate profesională - singura cu care am acţionat în cadrul sistemului. Acceptarea realităţii 
trăite a cerut ceva curaj pentru a conferi un sens cât mai prodigios cu putinţă profesiei şi existenţei 
mele. Şi asta, cu atât mai mult, cu cât nu am fost „doar prin preajmă”, am făcut parte din peisaj - 
fără a considera că am fost numai victima împrejurărilor vieţii. Am trăit, ca orice om, între oameni. 
Le sunt foarte îndatorat oamenilor care m-au impresionat şi inspirat, celor care m-au învăţat şi 
susţinut, celor care m-au dojenit şi corectat şi, mai ales, celor cu care am dezvoltat relaţii pentru 
acţiuni importante în numele binelui vieţii. Unele întâmplări exterioare, trăite între fluxul şi 
refluxul unor evenimente potrivnice realităţii şi aspiraţiilor mele, mi-au adus în cale şi episoade 
nefaste, dar nu mi-au putut înfrânge echilibrul vieţii, onestitatea şi demnitatea. 
De altfel, viaţa mea, cu nimic ieşită din comun, mi-a fost alcătuită numai din triumful realităţii 
asupra iluziilor. Se pare, că tocmai pe aici mi-au trecut cărările nădejdilor şi biruinţelor, culmile 



regretelor şi durerilor, făgaşul pasiunilor şi bucuriilor, prin care mi-am valorificat, atât cât am 
putut, forţele. Sub acest „triumf”, mi-am testat convingerile, mi-am transformat viziunile în 
acţiuni, mi-am păstrat concentrarea în mijlocul furtunilor, m-am confruntat cu provocări şi drame 
personale, mi-am asumat responsabilităţi… şi am făcut, la rândul meu, greşeli. Viaţa trăită 
reprezintă unica mea realitate, care îmi aparţine cu adevărat. Restul sunt aparenţe. 



 
 
 

BULEA, CORNEL 
 
 

Subsemnatul, Bulea Cornel, profesor la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung, 
judeţul Argeş, îmi desfăşor activitatea, neîntrerupt, din anul 1981 şi în prezent, în aceeaşi unitate, 
fiind repartizat prin dispoziţie guvernamentală cu media 9, 84. 
 
Merite profesionale: 
 Organizarea a două cabinete de istorie şi, respectiv, socio-umane, funcţionale; 
 Organizarea grupelor de performanţă, prin identificarea şi stimularea elevilor interesaţi de 

obţinerea unor rezultate deosebite la olimpiadele şcolare. Cele mai concludente rezultate: 
• 1988 - Faza naţională: 2 premii speciale - istorie şi economie; 
• 1989 - Faza naţională: 1 menţiune – istorie; 
• 1991- Faza naţională: 1 menţiune – economie; 
• 2005 - Faza naţională: 1 premiu I (media 9, 90) – istorie;  

 Continuitatea în activitatea didactică în aceeaşi şcoală s-a materializat în notele obţinute de 
elevi şi absolvenţi de-a lungul celor 27 de promoţii. 
 
Titluri ştiinţifice: 
 Obţinerea gradelor didactice, în urma examenelor, cu nota 10. 

 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 Prin specificul pregătirii profesionale, am fost implicat în toate tipurile de manifestări la 

solicitarea instituţiilor locale: 
• Primărie: - recensăminte ale populaţiei; 
• Bibliotecă: - alegeri locale şi legislative; 
• Casa de cult: - mese rotunde, simpozioane, aniversări, echipe de lucru cu specific 

educativ, ecologic, de conservare a monumentelor istorice. 
 
Distincţii şi premii: 
 Titlul de profesor emerit, în anul 1988; 
 Gradaţia „Gheorghe Lazăr”, clasa I, 2007. 

 
 
 
 



Dimensiunea activităţii: 
 Activitatea de bază, firesc, are o dimensiune locală, în şcoală, municipiu şi judeţ, dar şi la 

nivel naţional, în cadrul solicitărilor venite de la Ministerul Educaţiei, pentru îmbunătăţirea 
programelor şcolare, pentru comisiile naţionale ale olimpiadelor şcolare. 
 
Prestigiu moral, profesional, civic: 
 Responsabilitatea, autoexigenţa, practicarea unor valori morale, conduită decentă, spirit 

civic, considerăm că sunt normele de bază în conduita cotidiană. 
 
Activitate dedicată comunităţii: 
 Prin natura profesiei, particip direct la formarea unor deprinderi, valori şi abilităţi ale 

adolescenţilor şi la viaţa cetăţii, prin acţiunile sociale. 
 
Imagine publică pozitivă: 
 Statutul social al dascălului, susţinut cu tenacitate, de-a lungul celor 27 de ani, a condus la 

o percepţie pozitivă de om angajat deplin în slujba comunităţii din care facem parte. 
 
Contribuţie deosebită la dezvoltarea, modernizarea unor instituţii sau obiective de interes 
public: 
 Prin specificul activităţii pe care o desfăşurăm, contribuim, în special, la creşterea 

prestigiului şcolii argeşene pe plan naţional, prin angajarea resurselor intelectuale şi afective de 
care dispunem. 

 



 
 
 

BUZATU – MIHAESCU, MARCEL 
 
 
Adresă: Bloc L4, Scara A, Apartament 6, Strada Exerciţiu, Localitatea Piteşti, Judeţul Argeş 
Mobil: 0744894929 
E-mail: lavinia_cabinet@yahoo.com 
Naţionalitate: română 
Data naşterii: 16.05.1971 
Sex: masculin 
Locul de muncă vizat/Domeniul ocupaţional: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, Medic 
Specialist Obstetrică – Ginecologie 
 
Experienţa profesională: 
Perioada:  
 1998-1999: Stagiatura la Spitalul Judeţean Piteşti; 
 1999-2004: Specializare - 1999-2000, Chirurgie Spitalul Fundeni; 
 2000-2003: Spitalul Universitar Bucureşti; 
 2003-2004: Institutul Oncologic Fundeni; 
 2004-2008: Medic Specialist Obstetrică – Ginecologie, Spitalul Judeţean Piteşti. 

Funcţia sau postul ocupat: Medic Şef A.S. S. 
Activităţi şi responsabilităţi principale: Medic 
Numele şi adresa angajatorului: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Medic Specialist Obstetrică – Ginecologie 
 
Educaţie şi formare: 
Perioada:  
 2008-2004: Medic Specialist Obstetrică – Ginecologie; 
 2004-1999: Specializare: - 1999-2000 Chirurgie Spitalul Fundeni; 
                                               - 2000-2003 Spitalul Universitar Bucureşti; 
                                               - 2003-2004 Institutul Oncologic Fundeni; 
 1999-1998: Stagiatura la Spitalul Judeţean Piteşti; 
 1998-1994: Student, Facultatea de Medicină Generală U.M.F. „Carol Davila”,                 

Bucureşti; 
 1994-1992: Student, Facultatea de Medicină Generală U.M.F. „Iulia Haţeganu”, Cluj; 
 1992-1989: Asistent Medical, Câmpulung; 
 1989-1985: Liceul Sanitar, Piteşti. 
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Calificarea/diploma obţinută: Medic Specialist Obstetrică – Ginecologie. 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite:  
 Obstetrică – Ginecologie; 
 Doctorand în Medicină, 2007; 
 Diploma de Master în Management Sanitar; 
 Competenţa în Chirurgia Laparoscopică Ginecologică; 
 Competenţă în Colposcopie; 
 Atestat de Studii Complementare în Managementul Serviciilor de Sănătate; 
 Atestat de Studii Complementare în Histeroscopie; 
 Atestat de Studii Complementare în Ultrasonografie Obstetricală şi Ginecologică; 
 Cursuri de Perfecţionare în Contracepţie; 
 Cursuri de Perfecţionare în Senologie; 
 Cursuri de Perfecţionare în Menopauză; 
 Participare la numeroase Congrese de Specialitate naţionale şi internaţionale; 
 Participare la Simpozioane Ştiinţifice de Specialitate. 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: U.M.F. Bucureşti „Carol 
Davila” 
Aptitudini şi competenţe personale: Lucrări Ştiinţifice Publicate: 
 Autor unic al cărţii „Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, Editura Arvin press, 

Bucureşti, 2006; 
 Coautor la articolul „Conduita Terapeutică şi Obstreticală în Sarcina Gemelară” - al IV-

lea Congres de Medicină Perinatală din România, cu participare internaţională, 18-20 
octombrie 2001, Oradea; 

 Coautor la articolul „Dispozitiv Intrauterin cu Levononorgestrel (DIU-LNG) versus 
tratamentul chirurgical în managementul menoragiilor” - Craiova, 17-20 septembrie 
2003, pagina 63 - Congres Naţional al Societăţii Române de Ginecologie 
Endocrinologică; 

 Coautor la articolul „Efectele Terapiei Estrogenice la Femeile cu Menopauza Indusă 
Chirurgical” - a III-a Conferinţă Naţională de Menopauză cu participare internaţională, 
31 mai - 2 iunie 2001, Constanţa; 

 Coautor al Lucrării „Experienţa Clinicii de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Clinic 
Universitar de Urgenţă Bucureşti în tratamentul fibroamelor uterine mari prin 
embolizare” – zilele Medicale ale Spitalului „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti, 27-28 
noiembrie 2003; 

 Coautor la articolul „Importanţa Terapiei Hormonale de Substituţie combinate cu 
Terapia Parasimpatolitică în Tratamentul Incotinenţei Urinare în Postmenopauză”- a II-
a Conferinţă a Societăţii de Uroginecologie din România, cu participare internaţională, 
Curtea de Argeş, 20-22 septembrie 2001; 

 Coordonator de Program Naţional privind Prevenţia şi Controlul în Patologia 
Cancerului de Col uterin, locul V pe ţară ca eficienţă; 

 Susţinerea a numeroase cursuri de specialitate cu medici de familie. 
 

Limba maternă: română 
Limbi străine: franceză, engleză 



Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă în cadrul spitalului, secţiei, ambulatoriului. 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: Coordonator de Program Naţional privind 
Prevenţia şi Controlul în Patologia Cancerului de Col uterin, locul V pe ţară ca eficienţă 
(surclasând centre universitare cu tradiţie). 
Ca medic şef A.S.S., în decurs de un an de zile, am realizat: 

- înfiinţarea de noi cabinete de specialitate; 
- dotarea cu mobilier nou a tuturor cabinetelor din ambulatoriu prin sponsorizare; 
- igienizarea tuturor cabinetelor din ambulatoriu prin sponsorizare; 
- dotarea unor cabinete cu aparatură performantă; 
- atragerea de fonduri prin sponsorizare. 

Competenţe şi aptitudini tehnice: Însuşirea unor tehnici medicale de ultimă oră şi 
promovarea lor, atât în cadrul Spitalului Judeţean, cât şi în cadrul celorlalte spitale din judeţul 
Argeş (recoltarea de celule Stem; vaccinarea contra cancerului de col uterin). 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizarea uzuală a calculatorului. 
Alte competenţe şi aptitudini: Aprofundarea permanentă şi aplicarea lor, cât este posibil, a 
ultimelor achiziţii în obstetrică şi ginecologie. 

Hobby: - medicină (să petrec cât mai mult timp în                    
sala de operaţie şi tratând pacientele); 

                - excursiile la munte; 
          - conducerea autoturismului propriu. 

Permis de conducere: Categoria B 
 
 
 



 
 
 

CALANGIU, ION 
 
 
 

Adresă: Câmpulung Muscel. 
Telefon/fax: 0746938927 / 0248513283. 
E-mail: ioncalangiu@yahoo.com. 
Specializare: fizică. 
Titular la unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel. 
Gradul didactic şi anul obţinerii: Gradul I, 1992. 
Experienţa profesională: 
 2007 - 2008: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, director. Alte 

responsabilităţi: Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică la ISJ Argeş, metodist în 
cadrul ISJ-Argeş; 

 2006: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, director. Alte 
responsabilităţi: Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică la ISJ-Argeş, Consiliul de 
administraţie al ISJ-Argeş; 

 2002: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, profesor. Alte 
responsabilităţi: şef comisie metodică; 

 1990: Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, profesor titular; 
 1986 – 1990: Şcoala nr. 6, Câmpulung, director. 

Studii şi cursuri: 
 2006 – 2007: CCD, Universitatea Piteşti, calificarea: Comdidact. T.I.C. şi Management. 

Rezultate obţinute (în ultimii trei ani) cu elevii: 
a) la testarea naţională: 

 2006 – 2007: promovabilitate 100%; 
b) la bacalaureat: 

 2005 – 2006: promovabilitate 100%; 
 2006 – 2007: promovabilitate 100%; 
 2007 – 2008: promovabilitate 100%; 

c) la olimpiade şcolare: 
 2004 – 2005: premiul II, 2 premii III şi 6 menţiuni la faza judeţeană; 
 2005 – 2006: 4 menţiuni la faza judeţeană; 
 2006 – 2007: premiul III, şi 4 menţiuni la faza judeţeană; 
 2007 – 2008: premiul I şi 1 menţiune; 

c') rezultatele Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” la olimpiade şcolare 2006 – 2007: 
 2007 – 2008, faza judeţeană: 18 premii I, 27 premii II, 36 premii III, 78 menţiuni; 
 2007 – 2008, faza naţională: 13 participanţi – 3 menţiuni, 52 locuri II şi 1 loc I; 
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d) la alte concursuri: 
 2004 – 2005: la astronomie, premiul III şi 2 menţiuni; 
 2005 – 2006: la astronomie, premiul III şi 3 menţiuni; 
 2006 – 2007: un premiu I şi 3 menţiuni - astronomie. 

Preocupări ştiinţifice:  
a) Publicaţii: Revista fizică-chimie, autor, 1990 şi până în prezent; 
b) Participări la simpozioane ştiinţifice de specialitate: 

 „Elasticitatea cauciucului”, Universitatea Piteşti, 2001, propunător; 
 „Filosofia şi educaţia umanistă contemporană”, I.S.J.-Argeş, Universitatea Piteşti, 

2007, propunător; 
 „Divinitatea şi calitatea vieţii”, Alfa SG Paris, Primăria municipiului Câmpulung, 

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, 2007, organizator propunător; 
 „Uniunea Europeană – Identitate şi diversitate”, I.S.J.-Argeş, Liceul Teoretic „Ion 

Mihalache” Topoloveni, 2007, organizator propunător; 
 „Şcoala – Centru Cultural Comunitar Proeducaţia”, MECT Seminar internaţional, 

2007, propunător; 
 „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, I.S.J.-Argeş, Casa Corpului Didactic, 

Universitatea Piteşti, 2007, propunător; 
 „Calitatea învăţământului preuniversitar”, MECT, I.S.J.-Vâlcea, 2007, 

propunător; 
 „Modalităţi de abordare transdisciplinară”, MECT, I.S.J.-Târgu Jiu, 2007, 

propunător. 
Participare la alte activităţi organizate de I.S.J.: cercuri de specialitate, inspecţii şcolare, 
simpozioane metodice şi de specialitate, permanent. 
Cunoştinţe de operare pe calculator: Word, Excel, Internet. 
Calificativ obţinut în ultimii trei ani: foarte bine. 
Aptitudini şi competenţe care nu au mai fost menţionate anterior: cultural - sportive, ca 
organizator şi participant. 
 
 



CANU, DUMITRU 
 
 
Adresă: Ştefăneşti – Argeş. 
Telefon: 0745 143600. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 18.11.1946. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.09.1975 - în prezent: Şcoala cu clasele I-VIII, Valea Mare - Ştefăneşti - profesor 

matematică; 
 1981-1989 - director şcoală; 
 1991-1996 - lider sindicat; 
 1996-2000 - metodist C.C.D. Argeş; 
 1998-2006 - director şcoală; 
 2005 - în prezent: responsabil Comisie Metodică a profesorilor de matematică; 
 2007-2008: responsabil Comisie Metodică a diriginţilor; 
 01.09.1974 - 31.08.1975: Şcoala cu clasele I-VIII, Ştefan cel Mare - Argeş; 
 01.09.1973 - 31.08.1974: Şcoala cu clasele I-X, Doljeşti - Neamţ. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 18.10 - 29.11.2006: „Consiliere şi orientare”, C.C.D. Argeş; 

 august - septembrie 2001: „Management şi finanţare”, C.C.D. Argeş; 
 august - septembrie – 1998: „Perfecţionarea pregătirii profesionale”, Universitatea 

Piteşti - 2004; 
 1988 - gradul didactic I; 
 1984 - gradul didactic II; 
 1977 – 1981: Universitatea Timişoara - specialitatea Matematică; 
 1977 - gradul didactic definitiv; 
 1970-1973: Institutul Pedagogic Piteşti - specialitatea Matematică; 
 1964-1967;1969-1970: Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti - secţia serală; 
 1960-1963: Şcoala Profesională „Vasile Tudose Ştefăneşti” - frezor - rabotor - mortezor. 

Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: 
 Bulgară 

- abilitatea de a citi – bine;  
- abilitatea de a scrie – bine;  
- abilitatea de a vorbi – bine.  
 Engleză – satisfăcător.  

 
Aptitudini şi competenţe sociale:  
- Vicepreşedinte al organizaţiei non-guvernamentale „Educaţie şi cultură pentru oameni - Valea 
Mare Podgoria”; 
- Coordonator al activităţii Comitetului  de părinţi pe şcoală. 
 
 



Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
- Conduc activitatea Gazetei matematice la nivelul şcolii din Valea Mare; 
- Parteneriat cu Şcoala nr. 1 - Ştefăneşti  pentru pregătirea suplimentară a elevilor participanţi la 
olimpiadele anuale de matematică; 
- Coordonez activitatea Comisiei pentru asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar la 
nivelul şcolii; 
- Am participat la elaborarea de proiecte finanţate  de Uniunea Europeană în cadrul organizaţiei 
„Educaţie şi cultură pentru oameni - Valea Mare - Podgoria”. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizare calculator.  
Permis de conducere: da.  
Hobby: cultivarea şi îngrijirea florilor, agrementare spaţii verzi. 
 
 



 
CÂRCIUMĂRESCU, SMARANDA CONSTANŢA 

 
 
 

I. Date personale 
Doctor Smaranda Cârciumărescu Constanţa, născută la data de 28.10.1948, în localitatea Videle, 

judeţul Teleorman. 
Domiciliul: judeţul Argeş, localitatea Topoloveni, strada Calea Bucureşti, nr. 107, Bl. P31A, Sc. 

A, Et. II, Ap. 5. 
Cetăţenie: română. 
Locul de muncă: Spitalul „Dr. I. Crăciun” - Călineşti, judeţul Argeş, secţia Medicină Internă. 
Studii: absolventă a I. M. F.-Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală, în anul 1972, cu examen 

de stat, în septembrie 1972. 
 
II. Date profesionale 
În prezent: - medic primar gradul III, în urma concursului susţinut în sesiunea noiembrie 1990 – 

martie 1991, confirmată prin Ordinul M.S. nr. 800/10.06.1991; 
- şef secţie cu delegaţie din 03.03.1992 (dispoziţia nr. 37/1992 a Direcţiei Sanitare 

Argeş) şi prin concurs în 28.05.1992; 
- director general cu delegaţie din 01.11.2003 în baza dispoziţiei nr. 162/30.09.2003. 

Am ocupat funcţia de: 
 director cu reforma sanitară în anul 1996, adresa D.S.J. Argeş nr. 1025/25.06.1996; 
 medic, director spital „Dr. Ion Crăciun” Călineşti, cu delegaţie din 20.12.1996, (dispoziţia nr. 

216/1996 şi 14/01.02.1997 emise de D.S.J.-Argeş), până în septembrie 1997; 
 medic director general la Spitalul „Dr. Ion Crăciun”-Călineşti, cu delegaţie de la data de 

01.11.2003 până la data de 27.07.2004 (dispoziţia nr. 162 din 30.09.2003); 
 medic, director general – cu concurs -  la Spitalul „Dr. Ion Crăciun”-Călineşti, din data de 

27.07.2004, până la data de 29.05.2006 (decizia nr. 29/12.08.2004 a Consiliului de 
Administraţie - Spital). 

Situaţia militară: căpitan rezervă. 
Stare civilă: căsătorită, un copil minor.   
Activitate şcolară:  
 1995-1996 – Şcoala generală şi Liceul teoretic (11 clase) – secţia reală Topoloveni, Argeş; 
 1966-1972 – IMF-Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală. 
Unităţi sanitare în care am lucrat: 
 01.11.1972 - 01.11.1973 – DMC-Livezeni, judeţul Vâlcea, medic medicină generală (adulţi şi 

pediatrie); 
 01.11.1973 - 01.11.1975 – DMC „Nicolae Bălcescu”-Stoiceşti, judeţul Vâlcea, medic medicină 

generală (adulţi şi pediatrie) – transfer în interes de serviciu; medic coordonator, ambele unităţi 
având case de naşteri staţionare de copii şi adulţi; 

 01.11.1975 - 01.03.1976 – CSA-Piteşti, igiena alimentaţiei, ca medic secundar prin concurs, 
fiind la curs în Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti; 

 01.03.1976 - 01.11.1978 – DMC-Călineşti – Văleni Podgoria, judeţul Argeş, medic medicină 
generală (adulţi şi pediatrie) – transfer interes serviciu; 

 01.11.1978 - 01.11.1981 – Spital Călineşti – Policlinică Topoloveni, medic secundar, 
specialitate Boli Interne, prin concurs secundariat: am efectuat cei trei ani de curs şi stagiu 



clinic în Clinica Medicală Griviţa-Bucureşti, incluzând o lună de stagiu la Boli nutriţie şi 
diabet la Clinica „Cantacuzino” din Bucureşti; 

 30.12.1981 – confirmată ca medic principal, specialitatea Boli interne, în urma examenului din 
septembrie – octombrie 1981, Ordinul MS 579; 

 01.11.1981 - 01.08.1982 – Spitalul Călineşti – secţia Boli interne cu program dirijat în 
Policlinica Topoloveni; 

 01.08.1982 - 01.07.1991 – Spitalul Călineşti – secţia Boli interne, medic principal specialitate 
Boli interne; 

 01.03.1987 - 01.02.1990 detaşată la Spitalul „Elias” – Policlinica nr. 10 - Bucureşti, în funcţia 
de medic principal de specialitate Boli interne; activitatea desfăşurată a fost apreciată ca fiind 
în concordanţă cu cerinţele şi exigenţele asigurării unei asistenţe medicale de un înalt grad de 
profesionalism – conform adresei nr. 364/27.01.1990, emisă de MAN Spital „Elias”, director 
maior conferenţiar doctor Traian Bandila; 

 01.07.1991 până în prezent: Spital Călineşti, secţia Boli interne, medic primar gradul III, prin 
concurs. 

Titluri profesionale:  
 medic medicină generală - 1972; 
 medic principal specialitate Boli Interne - 1981; 
 medic primar gradul III Boli Interne  - 1991. 

 
Pregătire de specialitate în cadrul învăţământului postuniversitar: 
1. Curs specializare în medicină internă, în perioada 01.11.1978 - 30.09.1979, Spital Clinic 

„Griviţa” - Bucureşti, media 9.50, certificat nr. 183/30.09.1979, IMF, Bucureşti. 
2. Curs „Actualităţi în medicină „internă”, stagiu practic cu audiere, curs perioada 01.04.1988 - 

15.05.1988, la Spitalul Clinic „Griviţa” - Bucureşti, calificativ „Foarte bine”, certificat seria A, nr. 
03137 din 08.07.1988. 

3. Stagiu practic perioada 01.04.1988 - 30.06.1988, la Spitalul Clinic „Griviţa” - Bucureşti, Clinica 
Medicală, adeverinţa nr. 40/30.06.1988, vizată de director CPPSS la 19.05.1992, calificativ „Foarte 
bine”. 

4. Curs „Urgenţe medicale”, perioada 20.10.1989 - 01.12.1989, o zi pe săptămână la Spitalul 
„Elias” Bucureşti, calificativ „Foarte bine”, certificat seria A, nr. 02485/01.12.1989. 

5. Curs „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul urgenţelor medicale majore”, în perioada 
01.11.1990 - 15.12.1990, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca”- Bucureşti, cu diploma de absolvire 
seria G, nr. 2833/15.12.1990 -Bucureşti, calificativ „10”. 

6. Stagiu practic în specialitatea „Balneofizioterapie”, în perioada 15.03.1977 - 15.04.1977, la 
Policlinica nr. 2 - Piteşti, calificativ „Foarte bine”. 

7. Curs formare operator calculator, mai - iunie 2003, certificat de absolvire. 
8. Curs specializare „Echografie generală şi specială”, în perioada 01.03. - 01.06.2005, absolvit cu 

nota 10, conform certificatului de absolvire nr. 1170/19.07.2005, eliberat de UMF-Craiova şi 
„Atestatului de studii complementare în Echografia generală”, seria C.  

9. Curs „Managementul organizaţional în sănătate”, în perioada 18 - 27.11.2005, absolvit cu nota 
10 – certificat de absolvire nr. 371 din 24.03.2006 UMF-Craiova. 

10. Curs „Droguri”, în perioada 01 - 23.03.2006, cu nota 10 – certificat de absolvire nr. 825, din 
12.12.2006 UMF-Craiova. 

11. Curs „Etică şi legislaţie sanitară”, în perioada 19 - 28.01.2007, absolvit cu nota 10 - certificat 
de absolvire nr. 792 din 15.03.2007 UMF-Craiova. 

12. Curs „Date recente privind valoarea investigaţiilor imunologice în practica medicală”, în 
perioada 12 - 26.03.2007 – absolvit cu nota 10 – certificat de absolvire nr. 152 din 03.07.2007. 



 
III. Activitate ştiinţifică: 
 Membră USS 9AMR, responsabil teritorial din 1981, cu excepţia perioadei 01.03.1987 -

01.02.1990 – detaşare Bucureşti. 
 Participare la manifestări ştiinţifice: 
 în studenţie: cercuri de biofizică, semiologie medicală cu audiere materiale instructive şi 

studierea unor cazuri din patologia clinică; 
 ca medic secundar, specialist şi primar: participări la şedinţe de referate medicale, confruntări 

de anatomo-clinice, mese rotunde, studii clinice, participarea anuală la congrese medicale 
(Cardiologie – Bucureşti, Sinaia, Hepatologie – Bucureşti, Congres de Medicină Generală - 
Familie - Piteşti), Conferinţe Naţionale de Reumatologie-Bucureşti, Cardiologie-„Zile 
medicale Prahovene” – Sinaia şi Poiana Braşov, Conferinţa de Aterotromboză – Bucureşti, 
Conferinţa Naţională de Strick – Bucureşti, „Zilele Medicale” ale Spitalului „Elias”, Conferinţe 
Naţionale de Nefrologie, Pneumologie, „Zilele Medicale Argeşene” – Câmpulung Argeş, 
„Zilele prahovene de terapeutică” – Ploieşti, Fundaţia Recipio (Osteoporoză, boala de reflux 
gastroesofagiană, patologie cardiovasculară), diverse sesiuni ştiinţifice USSM la Spitalul 
„Colţea”, din Bucureşti. 

În perioada 1999-2003, am totalizat peste 450 de credite CMR de Educaţie Medicală Continuă; de 
asemenea, în perioada 2003-2007, am totalizat 500 credite CMR de EMC. 

 
Lucrări publicate şi comunicate: 
Au fost susţinute şi publicate cinci lucrări de specialitate, dintre care amintim: Nodulul solitary 

pulmonary, publicată în colaborare, în revista „Pneumoftiziologie”, nr. 4/1987, pag. 337 - 346, 
comunicată în revista „Zilele medicale ale Spitalului Elias”, Bucureşti, din 19 - 20.11.1987 şi Caz 
pneumologic dificil, publicată în revista „Pneumoftiziologie”, nr. 1/1998, pag. 85 - 90. 

La acestea se adaugă treisprezece articole, referate şi comunicate prezentate în şedinţele USSSM. 



 
CÂRSTOIU, CĂTĂLIN 

 
 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 18 noiembrie 1974 
Locul naşterii: Mun. Piteşti, Jud. Argeş. 
Limbi străine: Franceză, Spaniolă, Engleză. 
 
STUDII PREUNIVERSITARE: 
 Şcoala Generală Nr. 1 – Piteşti; 
 Liceul Teoretic „Zinca Golescu”, Piteşti, Profil Real, Fizică – Chimie; 
 Diploma de Bacalaureat, sesiunea iunie 1993, cu media generală 9,70; 
 Şef de Promoţie 1993, Liceul „Zinca Golescu”, cu media 9,87; 
 Premiu Special (1990,1991), Premiul III (1992), Menţiune (1993) – Olimpiada  Naţională 

de Chimie. 
 
STUDII UNIVERSITARE:  
 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Dr. Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de 

Medicină Generală, Promoţia 1999; 
 Diploma de Licenţă, sesiunea septembrie 1999, cu media 9,50; 
 Media Generală a anilor de studiu: 9,61; 
 Lucrare de Diplomă cu titlul: „Chirurgia endoscopică în malformaţiile tractului genital 

feminin”; 
 Absolvent  MASTERAT  2006-2008 – U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Catedra de 

Sănătate Publică şi Management Sanitar;  
 DOCTORAND Ortopedie-Traumatologie, din data de 1 decembrie 2001, cu tema de 

doctorat: „Algoritm diagnostic şi terapeutic al reviziei componentei femurale decimentate 
aseptic în artroplastia totală a şoldului”- Conducător ştiinţific Prof. Dr. Ion Dinulescu;  

 DOCTOR  ÎN  MEDICINĂ – susţinerea tezei de doctorat în prelegere publică – 12 iulie 
2006, confirmat prin  ORDINUL MEC/28 nov 2006; 

 PREPARATOR  UNIVERSITAR, poziţia 12, Catedra de Ortopedie-Traumatologie, 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, UMF Bucureşti- Facultatea de Medicină 
Generală, prin concursul de admitere în învăţământul superior – sesiunea iunie 2000, cu 
încadrare de la 1 octombrie 2000; 

 ASISTENT UNIVERSITAR, poziţia 9, Catedra de Ortopedie-Traumatologie, Spitalul 
Universitar de Urgenţă Bucureşti, UMF Bucureşti – Facultatea de Medicină Generală, prin 
Concursul de Ocupare a Posturilor Universitare, Sesiunea ianuarie 2004, cu încadrare de la 
28.02.2004; 

 ŞEF DE LUCRĂRI, poziţia 3 – Catedra de Ortopedie-Traumatologie SUUB, numit prin 
concurs, în data de 26.02.2007. 

 
  ATESTATE, COMPETENŢE: 
 ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN CHIRURGIE ARTROSCOPICĂ - 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE – 28 septembrie  2006; 



 ATESTAT ÎN MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA SPITALELOR – Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar – 2006; 

 ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR 
DE SĂNĂTATE, 20 MAI 2008. 

 
 ACTIVITATE MEDICALĂ: 
 MEDIC STAGIAR, Spitalul Universitar Bucureşti, prin repartiţie, pe baza mediei de 

absolvire a facultăţii; 
 MEDIC REZIDENT ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE, din data de 28.12.2000, prin 

Concurs de Rezidenţiat, 19.11.2000; 
 MEDIC  SPECIALIST  ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE, examen în sesiunea iulie 

2004, absolvit cu media 9,97, Comisia: Prof. Dr. M. Nicolescu, Şef de Lucrări Dr. R. 
Rădulescu, Dr. I. Marin, Dr. L. Ojoga.  

 MEDIC PRIMAR ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE, examen în sesiunea iulie 2006 – 
Comisia Prof. Dr. M. Nicolescu, Prof. Dr. D. Stănculescu, Conf. dr. R. Rădulescu, dr. A. 
Bădilă. 

 
SOCIETĂŢI PROFESIONALE: 
 Membru SOROT – Societatea Română de Ortopedie – Traumatologie; 
 SECRETAR GENERAL SOROT, ales prin vot, la şedinţa anuală din 19.10.2007, Tg. 

Mureş; 
 Membru al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici 

Intervenţionale – nr. 1135/2002; 
 Membru în Asociaţia Română pentru Studiul Durerii – 2005; 
 Membru AIOD; 
 Membru fondator al AO ALUMNI ASSOCIATION (AOAA) ROMÂNIA. 

 
ACTIVITATE MANAGERIALĂ: 
 DIRECTOR  MEDICAL  AL  S.U.U.B., prin numire – Ordinul M.S. nr. 370/28 mai 2006, 

începând cu data de 29 mai 2006; 
 MEMBRU AL COMITETULUI DIRECTOR AL SUUB din 29 mai 2006; 
 DIRECTOR INTERIMAR ŞTIINŢIFIC ŞI DE CERCETARE AL S.U.U.B., 2005-2007; 
 PREŞEDINTELE CONSILIULUI MEDICAL AL S.U.U.B.  - decizia nr. 506/7 iunie 2006. 

 
 PREMII: 
 Premiul ROTARY  INTERNATIONAL – pentru importanţa ştiinţifică a studiului prezentat 

la Congresul Internaţional AOLF, Bucureşti, 12-16 mai 2002; 
 Coordonator ştiinţific al Lucrării „Provocare Diagnostică sau Terapeutică? Actualităţi în 

tumorile osteo-articulare”- Premiul III – Sesiunea de Lucrări studenţeşti – MEDICALIS 
2003, Cluj-Napoca. 

 
CĂRŢI  PUBLICATE, MONOGRAFII, CAPITOLE: 
 SEMIOLOGIE  ORTOPEDICĂ – Sub Redacţia MIHAI  NICOLESCU – Editura 

Universitară „Carol Davila” - decembrie 2003 – COLABORATOR – 2 capitole integral 
(Capitolul 14 – GLEZNA, Capitolul 15 – PICIORUL); 



 OSTEOPOROZA ÎN MENOPAUZĂ – COORDONATOR, Editura Universitară „Carol 
Davila”, mai 2007; 

 FRACTURILE DE MASIV TROHANTERIAN AL FEMURULUI – H. Vermesan, B. 
Deleanu – Timişoara 2008 – co-autor; 

 REVIZIA IMPLANTULUI FEMURAL - Editura Universitară  „Carol Davila”, mai 2007 – 
UNIC AUTOR (sub tipar). 

 
CONGRESE, SIMPOZIOANE: 
 Conferinţa Naţională SOROT – Târgu Mureş – septembrie 2000; 
 EFORT – Project România, Simpozion 21.03.2001; 
 Simpozion: „Anticolinergicele în BPOC şi tulburările anxioase în medicina de familie” – 

12.10.2000 (CMR); 
 Simpozion, 14.09.2000 – „Integrarea somato-psihică în patologia cardio-vascularã şi 

tratamentul hipolipemiant”  (CMR); 
 Conferinţa a III-a de Menopauză, cu participare internaţională – Constanţa, 31 mai - 2 iunie 

2001; 
 SOROT – Al 9-lea Congres Naţional de Ortopedie şi Traumatologie, 9-12 octombrie 2001, 

Craiova; 
 Societatea Română de Ortopedie şi Societatea Română de ATI – Program de educaţie 

medicală continuă pentru boala tromboembolică – 20 aprilie 2002, Bucureşti – masa 
rotundă Prof. Dr. D. Stănculescu, Dr. L. Diaconescu, Dr. C. Cîrstoiu, Dr. A. Bãdilă; 

 Congres de l’AOLF, Bucharest, Mariott Grand Hotel, Roumanie, 12-16 mai 2002; 
 The Fifth Athens Congress on Woman’s Health & Disease – ATHENS, GREECE – 

SEPTEMBER 26-29, 2002; 
 A 2-a Conferinţă Comună a Societăţii Române şi Societăţii Europene de Anestezie 

Regională (SRAR/ESRA) – Bucureşti, 8-11 octombrie 2002; 
 Primul Congres Naţional al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică şi alte 

Tehnici Intervenţionale, cu participare internaţională – Bucureşti, 17-18 octombrie 2002; 
 Al Treilea Congres Internaţional ROMTRANSPLANT – Târgu Mureş, 23 – 26 octombrie 

2002; 
 77 Reunion Annuelle de SOFCOT,  PARIS – 12-15 novembre 2002 (ref. 1047); 
 Al 10-lea Congres SOROT,  cu participare internaţională, ARAD, 24 - 26.09.2003; 
 International Symposium – Gerhard Kuntscher Society in Romania – New Tendency In 

Centromedular Nailing – April 30th - May 1st 2004, Bucharest, România; 
 Congresul Naţional pentru Studenţi şi Tineri Medici – ediţia a VIII-a Bucureşti, 1-4 aprilie 

2004; 
 Simpozionul INFECŢIILE RESPIRATORII: ETIOLOGIE, EVOLUŢIE ŞI TRATAMENT 

– 22.04.2004 - CMR Prahova, Consiliul Judeţean Prahova; 
 9-ieme CONGRES  DE L’AOLF – MONTPELLIER, FRANŢA – 11-16 mai 2004; 
 SOROT - National Conference, Bucharest, Romania – 14-15 octombrie 2004; 
 Al II-lea Congres al Societăţii Române de Anatomie Patologică – 21-22 mai 2005, 

Bucureşti, S.U.U.B.; 
 7 th CONGRESS  EFORT – Lisabona, Portugalia, 4-7 iunie 2005; 
 11th SOROT National Congress of Orthopaedics and Traumatology, 19-21 October 2005, 

Bucharest, România; 
 Simpozionul MEDIS – Câmpina – nr.108/21.10.2005; 



 Simpozionul „Tratamentul optim al bolilor cardio-vasulare” - „Abordarea globală a 
factorilor de risc”- Societatea Română de Cardiologie – 128/4266/03.10.2005; 

 Simpozionul – Program Universitar – Paradigma osteoporozei – noi orizonturi, Bucureşti, 
17 decembrie 2005, Liga Română contra Reumatismului, Centrul de Boli Reumatismale 
Bucureşti, Colegiul Medicilor din România. (certificat nr. 273); 

 Conferinţa naţională - PUTERE ŞI EFICIENŢĂ ÎN TRATAMENTUL AFECŢIUNILOR 
MUSCULO-SCHELETALE - Societatea Română de Reumatologie - Bucureşti, 2 martie - 
2006 82/0829/22/2/2006; 

 Conferinţa Anuală de Aterotromboză – 31 martie -1 aprilie 2006, Bucureşti - Societatea 
Română de Cardiologie – nr.1950; 

 Al VII-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române pentru studiul durerii – S.U.U.B. – 22-
24 iunie 2006, certificat nr. 26 – Locul analgeticelor non-opioide în terapia durerii; 

 Fourth SICOT/SIROT Annual International Conference – 23-26 august 2006, Buenos 
Aires, Argentina; 

 Al 10-lea Congres AOLF – 12-17 septembrie 2006 – Montreal, Canada; 
 Al 3-lea Congres Naţional al Societăţii de Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici 

Intervenţionale – 4-7 octombrie 2006, Timişoara; 
 Simpozionul Naţional de Anatomie Patologică, cu participare internaţională - Societatea 

Română de Anatomie Patologică – 26-30 octombrie 2006, Bucureşti; 
 Conferinţa Naţională SOROT – Cluj - Napoca, 25-27 octombrie 2006; 
 SIMPOZOIN  AIOD – 25 octombrie 2006 – Cluj - Napoca; 
 1st South Eastern Europe Conference on Health Service Management – nov. 2006, 

Belgrad; 
 Conferinţa – PARTICULARITĂŢI ALE DURERII ŞI ANALGEZIEI LA PACIENTUL 

VÂRSTNIC – ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU STUDIUL DURERII – 16-17 octombrie 
2006; 

 A 7-a Conferinţă Naţională de Aterotromboză, Bucureşti, 30-31 martie 2007; 
 Al 8-lea Congres EFORT, Florenţa, Italia, 11-15 mai 2007; 
 Întâlnirea anuală a Academiei Americane a Chirurgilor Ortopezi, San Diego, USA, 14-18 

februarie 2007; 
 Al 2-lea Congres International Anti-Aging, Bucureşti, 4-6 mai 2007; 
 A 5-a ediţie a Conferinţei "ZILELE SPITALULUI CLINIC DE RECUPERARE IAŞI", 

Iaşi, 29-31 martie 2007; 
 Simpozionul cu tema: „Tratamentul chirurgical al hallux valgus”, Bucureşti, 10.11.2007; 
 Al 2-lea Congres Naţional de Nutriţie Clinică , Poiana Braşov, 2-4 noiembrie 2007; 
 A 8-a Conferinţă Naţională ROSPEN, Poiana Braşov, 2-4 noiembrie 2007; 
 A 5-a Conferinţă Internaţională Anuală SICOT/SIROT, Marrakech, Maroc, 29 august - 1 

septembrie 2007;  
 Conferinţa Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii, Bucureşti, 22-24 iunie 2007; 
 Al 12-lea Congres Naţional SOROT Tg. Mureş, 15-21 octombrie 2007; 
 Conferinţa Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii, Bucureşti, 19-20 octombrie 2007; 
 Al 3-lea Congres Naţional de Anatomie Patologică, cu participare internaţională, Bucureşti, 

25-29 octombrie 2007; 
 Al 3-lea Salon Naţional de Carte Universitară, Bucureşti, 1-6 octombrie 2007; 
 Workshop-ul cu tema: „Forefoot Surgery and Modern Alternatives of fixation”, Bucureşti, 

10 noiembrie 2007; 



 Conferinţa "Zilele spitalului de recuperare Iaşi",Iaşi , 20-22 martie 2008; 
 Simpozionul cu tema „PARADIGMA MEDIILOR DE CONTRAST PENTRU 

REZONANŢA MAGNETICĂ”, Sinaia, 29 martie 2008; 
 A 4-a Conferinţă a Societăţii Române de Ginecologie Endocrinologică, Madeira, 

Portugalia, 9-15 iunie 2008; 
 Atelier de Lucru cu tema „MANAGEMENTUL FRACTURILOR LA PACIENTUL 

VÂRSTNIC CU OSTEOPOROZĂ, Bucureşti, 20 iunie 2008; 
 Seminarul cu tema „MANAGEMENTUL FRACTURILOR LA VÂRSTNICI”, Bucureşti, 

20 iunie 2008; 
 Congresul EFORT 2008 – Nisa, mai 2008; 
 Congresul SICOT/SIROT  – Hong-Kong, China, 24-28 august 2008; 
 Simpozionul cu tema „OPŢIUNI TERAPEUTICE ÎN CHIRURGIA ANTEPICIORULUI. 

IMPLANTOLOGIE ŞI TEHNICI CHIRURGICALE”, Bucureşti, 23 iunie 2008. 
 
CURSURI POSTUNIVERSITARE: 
 Curs de Instruire şi Prim Ajutor (suportul de bază şi avansat al vieţii) – Spitalul de Urgenţã 

Floreasca – 1997; 
 The Second Annual Romanian – American Arthroscopy Course, Bucureşti, 15-16 iunie 

2001; 
 Curs postuniversitar U.M.F. Bucuresti – REVIZIA ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE 

ŞOLD, ianuarie 2005, nr. 2203/16.03.2005; 
 Curs EFORT – Societatea Europeana de Chirurgie a Gleznei şi Piciorului, 13-15 mai 2005, 

Copenhaga – DANEMARCA. (7th EFAS Instructional Course, Copenhagen, Denmark, 
Radisson SAS Scandinavia Hotel); 

 ADVANCED THEORETICAL COURSE FOR HIP & KNEE ARTHROPLASTY – 
Intercontinental Hotel Bucharest, România, 18.10.2005 – STRYKER, România; 

 TRAUMA PRACTICAL COURSE „Internal Osteosynthesis in Femoral Fractures” - 
Intercontinental Hotel Bucharest, România, 18.10.2005 – STRYKER, România AIOD; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Bucureşti – ARTROSCOPIA  GENUNCHIULUI, 18 
noiembrie 2005, nr. 1775/27.03.2006; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Bucureşti – ARTROSCOPIA ÎN PATOLOGIA MENISCALĂ 
– 13 ianuarie 2005, nr. 2100/27 martie 2006; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Bucureşti – ARTROSCOPIA GENUNCHIULUI – 
RECONSTRUCŢIA LCA – 10 martie 2006 – nr. 2328/31.03.2006; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Bucureşti – ARTROSCOPIA GENUNCHIULUI – Spitalul 
Foişor – 11-23 iunie 2006; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Bucureşti – ARTROSCOPIA GENUNCHIULUI – S.U.U.B., 
8-12 mai 2006; 

 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR  -  
Curs de management spitalicesc – Managementul şi organizarea spitalului,  iunie – iulie 
2006; 

 Cursul „Introduction to ICD10 - AM & DRG Financing using AR-DRG”, 26 octombrie 
2006, Bucureşti, organizat de Health Information Managers Association of Australia & 
Total Care Integrative Health Systems; 

 AIOD ROMANIA – CLUJ 2005 – Al treilea Curs Naţional de Traumatologie – 
Conferenţiar – Participant; 



 Asociaţia Românǎ Pentru Studiul Durerii – Cursul ANALGEZIA INTRAVENOASĂ ÎN 
DUREREA ACUTĂ – 23 noiembrie 2006 – Participant + Conferenţiar; 

 Curs postuniversitar UMF Iaşi - ACTUALITĂŢI ÎN ENDOPROTEZAREA ŞOLDULUI 
ŞI GENUNCHIULUI, Iaşi, 29 martie, 2007; 

 Curs postuniversitar U.M.F. Iaşi - ARTROPLASTIA PROTETICĂ DE PRIMĂ 
INTENŢIE: SOLD, GENUCHI, Iaşi, 4-9 iunie 2007; 

 Curs postuniversitar - CHIRURGIA MINIM INVAZIVĂ ŞI AVANTAJELE 
TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE ŞOLD, Bucureşti 18 
mai 2007; 

 Curs postuniversitar - TEHNICI CHIRURGICALE MINIM INVAZIVE ÎN 
ARTROPLASTIA DE GENUNCHI, Bucureşti, 25-26 ianuarie 2007; 

 Curs postuniversitar - AO REGIONAL COURSES, Antalya, Turkey, 18-22 iunie 2007; 
 Curs postuniversitar - AO TIPS FOR TRAINERS COURSE, Cracovia, Polonia, 18-19 

martie 2008; 
 Curs postuniversitar - AO PRINCIPLES IN OPERATIVE FRACTURE MANAGEMENT, 

Poiana Braşov, 6-9 august 2008. 
 
ACTIVITATE  DIDACTICĂ:                                                                                      
 Lucrări practice ortopedie – traumatologie, Microcursuri  – studenţi an IV – 4 serii/an 

universitar; 
 CURS  GONARTROZA – 2 ore/4 serii de studenţi, an IV, 2004-2005, 2005-2006; 2007-

2008; 
 CURS postuniversitar – „Leziuni vasculare ale membrelor în politraumatisme”, 2005 – 

Conduita terapeutică în politraumatisme, S.U.U.B.; 
 CURS  Boala Dupuytren – FKT, 2004-2005-2006; 
 CURS – Politraumatismele – FKT, 2004-2005-2006; 
 Asociaţia Română Pentru Studiul Durerii – Cursul ANALGEZIA INTRAVENOASĂ ÎN 

DUREREA ACUTĂ – 23 noiembrie 2006 – Conferenţiar – ANALGEZIA 
INTRAVENOASĂ ÎN TRAUMATOLOGIE ŞI URGENŢE PRESPITALICEŞTI – Elena 
Copaciu, Cǎtǎlin Cîrstoiu; 

 CURS - TUMORI OSOASE BENIGNE ŞI MALIGNE PRIMARE ŞI SECUNDARE – 2 
ore/4 serii de studenţi an IV, 2007-2008; 

 În perioada 2003-2008  - 48 lucrări de diplomă coordonate. 
 
  
 
 



 
 
 

CAZACU, SEVASTIAN PAUL 
 
 

 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 02.06.1946, Bucureşti; 
Adresa: Comuna Lereşti, judeţul Argeş; 
Telefon: 0248/549 166; 0723 906001; 
Starea civilă: căsătorit cu Dorina (fostă Ursea), medic stomatolog. 
 
Activitate profesională:             
 Instructor şi dirijor la Ansamblul Doina Armatei, din cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale, timp de 20 de ani; 
 Director la Centrul Cultural din Buftea şi Otopeni, timp de 2 ani; 
 Profesor la Şcoala generală nr. 4 Bucureşti, 8 ani; 
 Lector la Centrul de Perfecţionare Personal din Cultură şi Artă, de Pregătire Postliceală şi 

Postuniversitară, din cadrul Ministerului Culturii, 4 ani; 
 Colaborator presa centrală şi locală; 
 Reporter comentator Radio România – cultură, muzică şi sport; 
 Ziarist U.Z.P. România, din 1993, activ şi astăzi. 
 

Studii  şi cursuri:                                       
 Liceul de Muzică şi Arte Plastice – Baia Mare; 
 Institutul de Muzică, de 3 ani – Baia Mare; 
 Institutul de Educaţie Fizică şi Sport – Universitatea Piteşti – licenţă fotbal; 
 Specializare în Management Cultural la Ministerul Culturii. 

                                                 
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute – limba franceză şi limba rusă –avansat;                                                 
 Colaborator, Preşedinte onorific al Societăţii Comunitare „Petre Ţuţea”; 
 Organizarea de turnee interne şi internaţionale în peste 10 ţări din Europa, cu elevii din 

mediul rural, prin Liga „Dimitrie Gusti”. 
 
Diplome şi distincţii:  
 Cetăţean de onoare al mai multor localităţi – Dragoslavele, Rucăr, Poenari, Valea Mare, 

Stâlpeni, Boteni, Mihăeşti; 
 Premii de excelenţă pentru promovarea tinerilor şi culturii în mediul sătesc.                                              



CERBUREANU, GETA 
 
 
 

Data naşterii: 7 februarie 1944. 
Locul naşterii: sat Brădet, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş. 
Domiciliu: sat Brăduleţ, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş. 
Naţionalitate: română. 
Căsătorită cu Cerbureanu Ion, director la Şcoala Generală Brăduleţ şi director al Căminului 
Cultural Brăduleţ în anul 1975 (în prezent, decedat). 
Copii: 2. 
Studii: 
 Clasele I – IV: Şcoala Primară Brădet; 
 Clasele V – VIII: Şcoala Generală Brăduleţ; 
 Am absolvit Şcoala Normală Câmpulung Muscel, în anul 1964. În anul 1964, am fost 

titularizată învăţătoare la Şcoala Generală Brăduleţ, unde mi-am desfăşurat activitatea 
timp de 38 ani, până la vârsta pensionării, în anul 2002. 

Activitate culturală: 
 Am activat în formaţiile artistice ale Căminului Cultural Brăduleţ (cor, teatru, dansuri) 

încă din 1964; 
 În anul 1975, am înfiinţat formaţia de dansuri populare de fete şi am participat la 

numeroase spectacole şi concursuri, la care am obţinut numeroase premii; 
 La ora actuală, sunt instructor la formaţia de dansuri populare de fete a Căminului 

Cultural Brăduleţ. 
Rezultate obţinute: 
 1 august 1976: Diploma de participare la ediţia a IV-a a Festivalului Dansului Femeiesc 

de la Zalău – Popasul Românilor; 
 6 august 1978: Diploma de participare la ediţia a IV-a a Festivalului Interjudeţean al 

Dansului Femeiesc „Ecouri Mureşene” de la Zalău – Popasul Românilor; 
 13 iulie 1980: Diploma de participare la cea de a XIII-a ediţie a manifestării cultural -

artistice „Târgul Feciorilor” din oraşul Săcele; 
 1989: Premiul I şi Titlul de Laureat la Concursul artistic de interpretare, din cadrul etapei 

republicane a Festivalului naţional „Cântarea României”; 
 22 aprilie 2001: Diploma de participare la reuniunea ansamblurilor folclorice şi a 

formaţiilor de dansuri din judeţul Argeş; 
 14 aprilie 2003: Premiul I la reuniunea ansamblurilor folclorice şi a formaţiilor de dansuri 

din judeţul Argeş; 
 29 aprilie 2006: Diploma de Onoare la Festivalul judeţean al ansamblurilor folclorice şi 

al formaţiilor de dansuri populare de copii şi tineret „Gheorghe Popescu – Judet”; 
 29 aprilie 2006: Diploma de excelenţă la Festivalul judeţean al ansamblurilor folclorice şi 

al formaţiilor de dansuri populare de copii şi tineret „Gheorghe Popescu – Judet”; 
 29 aprilie 2007: Premiul special al juriului la Festivalul judeţean al ansamblurilor 

folclorice şi al formaţiilor de dansuri populare de copii şi tineret „Gheorghe Popescu – 
Judet”; 

 7 iunie 2008: Premiul I la Festivalul judeţean al ansamblurilor folclorice şi al formaţiilor 
de dansuri populare de copii şi tineret „Gheorghe Popescu – Judet”. 



 
 
 

CHEFANI, JEAN 
 
 

Am văzut lumina zilei pe malul Danubiului, la 12 mai 1939, legănat de malurile Dunării, 
de câte ori aveam posibilitatea să poposesc pe malurile acesteia. 
Din familie de C.F.R.-işti, tatăl mecanic de locomotivă, mama casnică, am fost educat să ignor 
oboseala, să respect şi să-i ajut pe cei ce au nevoie de mine. 

Criza din 1946 a fost o grea încercare pentru familia mea, pentru mine şi întreaga ţară. 
Am terminat clasa I în Luduş, unde tata şi-a continuat activitatea după desfiinţarea depoului 

de locomotive din Brăila, apoi şi restul claselor elementare şi liceul în Bistriţa-Năsăud, leagănul 
copilăriei şi adolescenţei mele. Revăd cu drag acele meleaguri. 

 Între 1957-1959, am urmat şi absolvit în Oradea Şcoala Sanitară postliceală, repartizat în 
Iaşi, am lucrat în cadrul Spitalului „Sf. Spiridon” - Laborator Clinic. 
Nimic nu a împiedicat visul meu de a candida şi de a urma cursurile Facultăţii de Medicină din 
Iaşi, 1960-1966. 

Mi-am găsit fericirea şi înţelegerea deplină, alături de o frumoasă studentă a Facultăţii de 
Fizică Iaşi, Bădescu Ancuţa, argeşeancă, de pe meleaguri Arefene, căsătorindu-ne în anul IV de 
facultate. 

Am poposit cu plăcere, entuziasm şi dorinţa de realizare pe aceste meleaguri argeşene, care 
m-au primit cu căldură, iar natura m-a făcut să nu mă simt străin de meleagurile ardelene, o dată cu 
terminarea facultăţii, în aceeaşi perioadă cu soţia mea, 1966. 

De atunci şi până în prezent, am fost permanent alături de oamenii care m-au solicitat la 
nevoie, în calitate de medic sau sfătuitor. Iniţial, medic de dispensar la Mălureni, apoi Valea 
Danului, unde am construit cu cetăţenii acestei aşezări frumoase, cu oameni gospodari, un 
dispensar, iar în calitate de pediatru, am contribuit la salvarea multor copii, alături de regretata dr. 
Lazăr Viorica şi dr. Mihăilescu Virgil, vreme în care numărul medicilor pediatri era redus şi, cu 
eforturi, nu întotdeauna înţelese, nopţi albe, teroarea comisiilor de disciplină etc., mi-am făcut 
datoria cu modestie şi spirit de sacrificiu. 

Departe de ţară şi casă, lăsând doi copii mici, Alexandru şi Valentin, soţia şi părinţii, cu alţi 
medici argeşeni Hosu Constantin, Traian Dumitrescu etc, nu ne-am făcut de râs ţara şi meseria, 
lucrând în Libia, 1982-1984, unde localnicii şi conducerea teritorială Gori  - ne-au mulţumit la 
despărţire pentru eforturile depuse, profesionalism şi demnitatea medicilor români. 

Acum, când trecerea anilor nu poate fi contestată, nu am încetat să cred în frumuseţea 
meseriei de medic, în menirea acesteia. 



M-am întrebat pentru ce am fost adoptat fiu al Argeşului, răspunsul fiind unul singur, sunt 
fiu al acestei ţări. Cred că toţi oamenii adevăraţi sunt la fel. Trebuie doar căutaţi şi recunoscuţi. 



CHERA, N. IOAN EUTROPIU MIHAI 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Chera N. Ioan Eutropiu Mihai; 
Data şi locul naşterii: 13.03.1943, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea; 
Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, bl. D 6 A, sc. C, et. 4, ap. 20. 
 
Activitate profesională: 
 Profesor  de matematică, Grad didactic I, vechime 41 ani; 
 1966 - 1978: Profesor de matematică la şcolile din Vrăneşti şi Ştefăneşti; 
 1978: Promovarea concursului pentru ocuparea catedrelor vacante şi declarat titular al 

catedrei de matematică la Şcoala generală nr. 12 Piteşti; 
 1980 - 1985: Director al Şcolii generale nr. 12 Piteşti; 
 1985 - 01.09.2007: Profesor de matematică la Şcoala generală nr. 3 Piteşti. 

 
Alte activităţi: 
 După 1990, am coordonat practica pedagogică a unei grupe de studenţi de la Facultatea de 

Matematică din Piteşti; 
 Am fost membru al comitetului de conducere al S.S.M. Piteşti; 
 Am fost vicepreşedinte şi membru al Colegiului de disciplină al I.S.J. Argeş; 
 Am fost membru al Consiliului consultativ al I.S.J. Argeş la specialitatea matematică; 
 Am fost membru al Comisiei Naţionale de Matematică, în anul 1994, ce a organizat faza 

naţională a Olimpiadei de matematică de la Arad; 
 Am participat, în 1998, la cursurile de pregătire a instructorilor locali, organizat în cadrul 

Programului de Reformă a învăţământului preuniversitar – Consiliul Naţional pentru 
pregătirea profesorilor; 

 Am fost reprezentant al Cercului Pedagogic al profesorilor de matematică din unele şcoli ale 
municipiului Piteşti, în perioada 1985 – 2005, când am fost şi metodist al I.S.J. Argeş; 

 Participarea la cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic; 
 Am susţinut comunicări ştiinţifice la nivel interjudeţean. 

 
Activitate publicistică: 
 1988: „Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasele I - IV”; 
 1993: „Culegere de probleme pentru clasele I - IV”, Ed. Didactica Nova; 
 1994: „Matematică – probleme şi exerciţii pentru cercurile de elevi şi concursuri şcolare”, 

Ed. Vlăsia;  
 1995: „Matematica pentru examenul de admitere în liceu”; 
 1996, 1997: „Culegere de probleme şi exerciţii pentru ciclul primar”; 
 1998: „Matematică – exerciţii şi probleme pentru clasele I - IV – auxiliar la manualele 

alternative”, Ed. Corint;  
 „Olimpiadele de matematică – gimnaziu 1990 - 1997, clasa a VI-a”, Ed. Gil – Zalău;    
 1999: „Olimpiade de matematică 1990 - 1998, clasa a VI-a”;                                                                                                                  
 2003 – 2008: Teme de matematică, Caiete de vacanţă, Modele de teze cu subiect unic, 

Olimpiade şi concursuri şcolare, Teste de matematică.  



 
 
Studii:                                      
 1966: Facultatea de Matematică – Institutul Superior Pedagogic de 3 ani – Piteşti; 
 Liceul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea; 
 Şcoala cu Ceas din Râmnicu Vâlcea. 

 
Performanţe didactice: 
 4 premii I, 8 premii II, 8 premii III, 1 premiu special, 2 medalii de argint şi 3 menţiuni 

obţinute la Olimpiadele naţionale de matematică; 
 Premii I, II, III şi menţiuni la Concursurile anuale ale rezolvitorilor din Gazeta matematică; 
 Premii la concursurile anuale Canguru, Concursul naţional „Gh. Ţiţeica”, Concursul „Micul 

Arhimede”, Concursul „Dan Barbilian” etc. 
 
Diplome şi distincţii:                    
1979, 1983: Titlul de „Profesor evidenţiat”, din partea Ministerului Educaţiei şi Învăţământului; 
1995: Diplomă jubiliară, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de apariţie neîntreruptă a Gazetei 
matematice şi Medalia „Ion Ionescu” din partea S. S. Media România. 
 

 



 
 
 

CHIUŢĂ, ION 
 
 

1. Nume şi prenume: Ion N. Chiuţă. 
2. Data şi locul naşterii: 27.07.1948, Racoviţa, judeţul Argeş. 
3. Cetăţenia: română. 
4. Starea civilă: căsătorit. 
5. Studii: 
 pregătire preuniversitară: - „Şcoala de 7 ani” – Racoviţa, jud. Argeş  (1955-1962); 

                                        - Liceul „Iulia Haşdeu” – Bucureşti (1962-1966). 
 pregătire universitară: - Facultatea de Energetică, Institutul Politehnic Bucureşti 

(1966-1971), inginer diplomat în specialitatea 
Electroenergetică; 

                                                                     - Doctor la Catedra Electrotehnică, Facultatea de                   
Electrotehnică (1972-1978), titlul de doctor inginer în 
specialitatea Electrotehnică. 

 
6. Limbi străine cunoscute: - germana: scris, citit, vorbit – foarte bine; 

    - engleza: scris, citit, vorbit – bine; 
    - rusa: scris, citit, vorbit – bine. 

 
7. Specializări: 

- Cursul de pedagogie şi practică pedagogică – atestat nr. 3323/1970 (1968-1970); 
- Curs de 3 ani de limba engleză – „Diploma de absolvire” nr. 395/1977, eliberată 

de Universitatea populară Bucureşti (1974-1977); 
- Specializare în domeniul electrotehnicii neliniare la Institutul Politehnic Ilmenau, 

R.D.G. (1975); 
- Atestat pentru absolvirea cursurilor Universităţii de vară, din cadrul programului 

TEMPUS - ENVIROM (1993). 
 
8. Funcţii didactice: 

- asistent stagiar - numit prin repartiţie, la catedra Centrale Electrice, Facultatea 
Energetică, Institutul Politehnic, Bucureşti (1971-1976); 

- asistent titular - prin concurs, la catedra Centrale electrice (1976-1980); 
- şef lucrări - prin concurs, la catedra Centrale electrice (1980-1992); 
- conferenţiar - prin concurs, la catedra Centrale electrice (1992-2000); 
- profesor – prin concurs, la catedra Centrale electrice (2000 - în prezent). 

 



9. Activitatea profesională în perioada 2000-2003: 
- predare curs la disciplinele: 

- Energetică generală şi conversia energiei; 
- Practică în sistemul energetic; 
- Echipamente electrice; 
- Monitorizarea şi conducerea calităţii energiei electrice; 
- Pagini Web în energetică; 
- Sisteme de achiziţie şi transfer de date, achiziţia şi procesarea 

semnalelor; 
- Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor; 
- Sisteme performante de achiziţie şi transmitere a informaţilor. 

- membru în asociaţii tehnico-ştiinţifice: 
- membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România; 
- membru al IASEE (International Association for Solar Energy 

Education); 
- membru al IEEE (The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers); 
- membru activ al Academiei de ştiinţe din New-York; 
- membru al EMC (Electro - Magnetic Compatibility Society); 
- membru al IEEE Power Engineering Society; 
- membru al AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România); 
- membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România; 
- membru al Asociaţiei pentru Compatibilitatea Electromagnetică din 

România – Electroputere Craiova. 
 

10. Alte activităţi în perioada 2000-2005: 
- 6 cărţi publicate: 

- Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor, Editura ICPE, 2000; 
- Calitatea energiei electrice, Editura AGIR, 2000; 
- Pagini Web în domeniul energiei, Editura ICPE, 2000; 
- Sisteme de achiziţie şi transmiterea datelor. Principii de alegere, 

Editura ICPE, 20001; 
- Testarea tranformatoarelor de măsură, Editura ICPE, 2001; 
- Universul energiei, Editura Electra, 2004. 

- site-uri Web: 
- All About Energetics!, la adresa: www.inchiuta.home.ro (din 2001); 
- Universul Energiei, la adresele: www.universulenergiei.home.ro (din 

2002) şi www.universulenergiei.educatia.ro (din 2003); 
- 4 contracte de cercetare ştiinţifică: 

- Studiu de oportunitate a înlocuirii întrerupătoarelor de 20Kv, tip I/O 
cu alte întrerupătoare performante; 

- Măsurători asupra tensiunilor transitorii de comutaţie din diverse 
cazuri şi determinarea efectelor pe care le au acestea asupra 
fiabilităţii întrerupătoarelor din staţia Slatina de 220 kV; 

- Studiul influenţei fenomenelor din circuitele primare în circuitele 
secundare din staţiile Drăgăneşti - Olt, Slatina şi Bradu; 

- Sisteme performante de achiziţie şi transmitere a informaţiilor. 

http://www.inchiuta.home.ro/�
http://www.universulenergiei.home.ro/�
http://www.universulenergiei.educatia.ro/�


 
 
 

CIOCĂNESCU, MARIN  
 
 

 
1. Numărul de ani de activitate în domeniul nuclear: 40 de ani de cercetare, dezvoltare, 

management în domeniul nuclear. 
 
2. Contribuţia la dezvoltarea/implementarea tehnologiilor nucleare şi a politicilor în 

domeniu: 
 contribuţie majoră la construirea şi punerea în funcţiune a Reactoarelor de cercetare TRIGA, 

a Laboratorului de Examinare Post - Iradiere, a Staţiei de Iradiere Gama, de Mare Activitate 
de la SCN – Piteşti şi coordonarea funcţionării acestora în condiţii de securitate nucleară; 

 asistenţă tehnică la construirea şi punerea în funcţiune a Centralei Nucleare Cernavodă; 
 proiectare, construcţie şi operare echipamente şi sisteme pentru reactori nucleari de cercetare; 
 analize de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi instalaţii de iradiere; 
 activităţi de cooperare internaţională în domeniul nuclear, desfăşurate în peste 30 de 

deplasări în state, care utilizează energia atomică: SUA, Canada, Franţa, Austria, Belgia, 
Italia, Finlanda, Argentina, Thailanda, Indonezia, Bangladesh, Coreea de Sud, Rusia, Siria, 
Maroc, Congo, Africa de Sud, Olanda, Danemarca, Norvegia, Cehoslovacia etc. 

 participare la expertize tehnico-ştiinţifice, asistenţa tehnică, derulare lucrări de cercetare, 
vizite de lucru, prezentare de lucrări ştiinţifice la conferinţe sau la alte manifestări ştiinţifice, 
în calitate de expert tehnic al AIEA Viena, sau în calitate de specialist în domeniul nuclear 
din ţară; 

 conducerea proiectului internaţional angajat cu Agenţia Internaţională pentru Energie 
Atomică de la Viena, privind Conversia Reactorului de Încercări de la Institutul de Cercetări 
Nucleare de la Piteşti, în scopul utilizării uraniului uşor îmbogăţit, conform politicii de 
neproliferare; 

 management în domeniul nuclear. 
 

a. Învăţământ şi pregătire de specialist: 
 profesor asociat la Universitatea din Piteşti; 
 susţinere cursuri universitare la discipline din domeniu nuclear; 
 îndrumător lucrări de licenţă în domeniul nuclear; 
 activităţi de laborator şi îndrumător de practică studenţi; 
 responsabil pregătire personal pentru investiţii de la Unitatea 1 – CNE Cernavodă. 
 
b. Cercetare, dezvoltare, inovare: 
 responsabil de proiecte şi lucrări de cercetare; 
 asistenţă tehnică; 
 participare în ţară şi străinătate la expertize tehnico-ştiinţifice. 
 
c. Promovarea naţională şi internaţională a domeniului nuclear românesc: 
 misiuni internaţionale în state membre AIEA; 
 vizite de lucru; 
 prezentare de lucrări ştiinţifice la conferinţe sau la alte manifestări ştiinţifice, în calitate de 

expert tehnic al AIEA Viena, sau în calitate de specialist în domeniul nuclear. 
 



d. Lucrări publicate: 
 peste 80 de lucrări ştiinţifice şi tehnice contractate sau publicate în ţară şi străinătate. 
 
e. Tehnologii dezvoltate şi implementate (nr. soluţii tehnice aplicate în practică),   soluţii 

dezvoltate: 
 proiectarea, construcţia şi operarea de dispozitive de iradiere, echipamente şi sisteme pentru 

reactori nucleari de cercetare; 
 analize de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi instalaţii de iradiere; 
 procedeu de recondiţionare a schimbătorilor de ioni; 
 procedeu de decontaminare a apei şi a circuitelor primare ale dispozitivelor de iradiere; 
 procedeu de obţinere a ţintelor de iradiere pentru generatorul de tecneţiu. 
 
f. Proiecte de dezvoltare şi colaborare internaţională coordonate: 
 conducerea proiectului internaţional angajat cu Agenţia Internaţională pentru Energie 

Atomică de la Viena, privind conversia Reactorului de încercări de la Institutul de Cercetări 
Nucleare de la Piteşti, în scopul utilizării uraniului uşor îmbogăţit, conform politicii de 
neproliferare; 

 activităţi de cooperare internaţională în domeniul nuclear, desfăşurate în peste 30 de 
deplasări în state care utilizează energia atomică: SUA, Canada, Franţa, Austria, Belgia, 
Italia, Finlanda, Argentina, Thailanda, Indonezia, Bangladesh, Coreea de Sud, Rusia, Siria, 
Maroc, Congo, Africa de Sud, Olanda, Danemarca, Norvegia, Cehoslovacia etc. 

 
g. Proiecte naţionale de dezvoltare, implementate sub coordonarea integrală sau parţială: 
 construirea şi punerea în funcţiune a reactoarelor de cercetare TRIGA de la Piteşti şi 

coordonarea funcţionării acestora în condiţii de securitate nucleară; 
 asistenţă tehnică la construirea şi punerea în funcţiune a Centralei Nucleare Cernavodă; 
 proiectare, construcţie şi operare ehipamente şi sisteme pentru reactori nucleari de cercetare; 
 analize de securitate nucleară pentru reactori nucleari şi instalaţii de iradiere. 

 
3. Funcţii de conducere/coordonare/administrare deţinute: 
 09.1967 - 07.1971 – IFA Măgurele – inginer; 
 07.1971 - 05.1997 – ITN (ICN) – Şef secţie Reactor nuclear TRIGA; 
 01.06.1991 – Atestat Cercetător Ştiinţific Principal Gradul I; 
 05.1997 - 01.11.1998 – ICN/Director tehnic; 
 01.11.1998 - 27.01.2005 – SCN Piteşti – Director institut; 
 01.10.2003 - 01.07.2006 – cadru didactic asociat la Universitatea Piteşti; 
 27.01.2005 – prezent – SCN Piteşti – Director Adjunct Securitate Nucleară; 
 Expert tehnic Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena. 

 
4. Specializare, poziţii academice sau onorifice deţinute: 
 Bursa AIEA – CEN Grenoble – Franţa (02.972 - 04.1973); 
 specializare – CSEN Bucureşti, Radioprotecţie şi Securitate Nucleară (1985); 
 specializare – IAEA – Saclay Franţa – Securitate Nucleară a Reactorilor (1992); 
 specializare – General Atomic – San Diego SUA – Operarea şi Exploatarea Reactorului 

Nuclear TRIGA (1977); 
 curs AIEA – Argonne SUA – Managementul Combustibilului Nuclear Ars (1996). 

 
5. Distincţii (ordine, medalii etc): 
 expert tehnic Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică Viena; 
 brevete de invenţii în domeniul nuclear; 



 diplome acordate cu ocazia aniversării a: 
- 20 de ani de la prima  criticitate a Reactorului TRIGA     SSR – 14 MW; 
- 10 ani de la intrarea în exploatare comercială a Unităţii 1 – CNE Cernavodă; 
- 45 de ani de la înfiinţarea CNCAN. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
CIOFLAN, TEODOR 

 
 
 
 

Adresa: Piteşti, Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 3, Bl. L5, Sc. C, Et. 7, Ap. 27. 
Telefon: 0724 755530. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 27.10.1945, Caracal, judeţul Olt. 
Starea civilă: căsătorit, un copil. 
Locul de muncă: Muzeul Judeţean Argeş. 
Funcţia: Muzeograf I A, Arheologie. 
Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, secţia Arheologie. 
Experienţa profesională: 42 de ani. 
 
Perioada:  
 1966-1970, profesor la Liceul „Dioşti”, judeţul Dolj; 
 1970-1976, muzeograf la Muzeul Municipal Caracal, Olt, specialitatea Arheologie; 
 1976-2008, muzeograf la Muzeul Judeţean Argeş, specialitatea Arheologie, perioada 

romană. 
Vechime totală în muzeografie - 38 de ani, dintre care 32 ani la Muzeul Judeţean Argeş. 
 
Specializări: 
 curs de perfecţionare arheologie, Bucureşti, 1976; 
 curs de perfecţionare arheologie, Bucureşti, 1980; 
 curs de perfecţionare evidenţă arheologică, Stoeneşti (Prahova), în anul 1982; 
 curs de perfecţionare arheologie, Sinaia, 1986.  

Atestate emise de Ministerul Culturii şi Cultelor, ca urmare a activităţii desfăşurate şi în urma 
examenelor susţinute: 

 Atestat nr. 533/16.02.2006, calitatea de expert în domeniile: Bunuri arheologice şi istoric 
– documentare; 
 Certificat de atestare nr. 43-S/02.03.2006 pentru desfăşurarea cercetării arheologice, în 

calitate de specialist. 
 
 
 
 
 



Activitate ştiinţifică: 
- Număr de şantiere arheologice: 32 

În activitatea pe care am desfăşurat-o şi o desfăşor în cadrul muzeului, un rol important l-am 
acordat cercetării ştiinţifice, dedicându-mă arheologiei şi etnografiei zonelor pe unde am lucrat. Încă de 
când am lucrat la muzeul din Caracal, am participat la următoarele şantiere de cercetare arheologică: 

 Şantierul arheologic de la Romula – Malva (Reşca, judeţul Olt), perioada epocii romane, 
în sectoarele Zidului lui Filip Arabul şi Villa suburbana, alături de profesor Dumitru 
Tudor şi de dr. Gheorghe Popilian de la Institutul de cercetări socio-umane -  Craiova; 

 Şantierul arheologic de la Dobrun, în colaborare cu dr. Popilian de la Institutul de 
cercetări socio-umane - Craiova; 

 Şantierul arheologic de la Fărcaşele, judeţul Olt, epoca neolitică, cultura Vădastra, în 
colaborare cu dr. Marin Nica de la Institutul de cercetări socio-umane – Craiova; 

 Şantierul arheologic Caracal, cartierul Protoşeni, epoca neolitică, cultura Vădastra. 
Toate aceste şantiere din perioada funcţionării mele ca muzeograf la Muzeul Caracal au avut ca 

rezultat îmbogăţirea patrimoniului colecţiilor muzeului şi publicarea materialului cercetat în reviste de 
specialitate. 

Începând din anul 1976, de când m-am transferat la Muzeul Judeţean Argeş, am lucrat pe 
următoarele şantiere arheologice: 

 cercetări arheologice de la Castrul roman Câmpulung - Jidava, în colaborare cu dl. 
Emilian Popescu şi profesor dr. Constantin C. Petolescu – Universitatea Bucureşti. S-a 
cercetat, consolidat, restaurat şi reconstituit cea mai mare parte a clădirilor interioare ale 
castrului, zidul de incintă cu turnurile de apărare de pe latura de sud, în prezent 
cercetându-se zona barăcilor de pe Latus pretorii; 

 Şantierul arheologic Voineşti-Lereşti, judeţul Argeş, castrul roman de pământ, în 
colaborare cu profesor dr. Constantin C. Petolescu – Universitatea Bucureşti şi profesor 
Marin Bădescu – Şcoala Voineşti; 

 Şantierul arheologic de la Popeşti, judeţul Argeş, perioada calcolitică (tell), cultura 
Gumelniţa (descoperire inedită); 

 Şantierul arheologic de la Şerbăneşti - Rociu, în colaborare cu colegul Romeo Maschio, 
epoca bronzului târziu; 

 Şantierul arheologic de la Surduleşti - Miroşi, judeţul Argeş (prefeudal, sec. IX-XI), 
cultura Dridu; 

 Şantierul arheologic Turculeşti - Călineşti, judeţul Argeş, ruine biserică sec. al XVIII-lea, 
în colaborare cu colegii Spiridon Cristocea şi Romeo Maschio; 

 Şantierul arheologic de la Stoeneşti (Tabăra lui Mihai Vitezul), în colaborare cu colegul 
Spiridon Cristocea. Tot aici, s-a descoperit o aşezare din epoca fierului Hallstat. 

De asemenea, împreună cu colegul Romeo Maschio, am efectuat o serie de periegheze şi sondaje 
arheologice la: Slănic – Aninoasa (Epoca bronzului), Cepari - Poenari (aşezare neolitică), Valea 
Nigrişoarei - Ştefan cel Mare (Epoca bronzului), Vrăneşti - Călineşti, Domneşti etc. 

 
Număr de articole publicate în reviste de specialitate: 38, dintre care amintim:           
 Ceramica de Argeş, Revista Argeş, nr. 2/iunie 1979; 
 Un fragment de vas roman de tipul „cu figuri în relief”, Revista Muzeelor şi 

Monumentelor – Muzee, 1/1980; 
 Discuţii pe marginea reconstituirii unor elemente ale sistemului de apărare al castrului 

roman de la Câmpulung - Jidava, judeţul Argeş, Revista Muzeelor şi Monumentelor – 
Muzee, nr. 2/1988, în colaborare cu profesor dr. Constantin C. Petolescu; 



 Spadă din timpul lui Mircea cel Bătrân,  intrată în patrimoniul Muzeului Judeţean Argeş, 
Revista Muzeelor şi Monumentelor – Muzee, nr. 5/1989, p. 48-50, în colaborare cu d-na 
Elena Rotaru etc. 

Număr de articole publicate în presa locală şi naţională: 56. 
În urma acestor cercetări, pe lângă materialul bogat şi variat recoltat, s-au întocmit 22 de rapoarte 

de cercetare şi am susţinut 23 de comunicări ştiinţifice la sesiunile de comunicări ştiinţifice ale Muzeului 
Judeţean Argeş, Muzeul Câmpulung, Muzeul Goleşti, unele materiale fiind publicate în revistele de 
specialitate. 

Am participat cu comunicări ştiinţifice şi referate la colocvii naţionale şi sesiuni de rapoarte 
arheologice naţionale, după cum urmează: 

 Castrele romane pe teritoriul României, Piteşti, 1983; 
 Castrele romane care aparţin limesurilor din România, Călimăneşti, 1985; 
 A XXII –a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 

1987, Piteşti. 
Număr de lucrări susţinute la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice: 72. 
Număr de tematici privind reorganizarea şi organizarea muzeelor: 8, dintre care amintim: 
 Muzeul orăşenesc Caracal – secţia de arheologie; 
 Limesul roman în România, la Castrul roman Câmpulung - Jidava, în colaborare cu 

profesor univ. dr. Constantin C. Petolescu, Universitatea Bucureşti; 
 Reorganizarea expoziţiei de bază, secţia de istorie a Muzeului Judeţean Argeş, perioada 

romană. 
O parte din lucrările publicate sunt menţionate în Bibliografia istorică a României, volumele VI, 

VII, VII, Editura Academiei Române, Bucureşti. De asemenea, au fost tipărite şi două cărţi. 
Un rol important în activitatea mea l-am acordat restaurării monumentelor istorice şi arheologice, 

în special Castrului roman Câmpulung - Jidava. 
 
Activitate didactică: 
Pe lângă activitatea muzeografică, am ţinut, permanent, legătura cu şcoala, predând la 

următoarele licee: 
- Liceul „I. C. Brătianu”; 
- Liceul „Mihai Viteazul”; 
- Liceul Nr. 2. 

De asemenea, am funcţionat ca asistent la Facultatea de Jurnalism, perioada 2000-2003 şi ca 
lector la Facultatea de Drept, ambele la Universitatea din Piteşti, perioada 1998-2004. 

 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute cu abilitatea de a citi, a scrie şi a vorbi:  rusă şi franceză. 
Aptitudini şi competenţe artistice: muzică, literatură, teatru. 
 
 

 



 
 
 

CIORAN, MARIA 
  
 
 

 Mă numesc Cioran Maria şi locuiesc, din anul 1981, în comuna Mozăceni, judeţul Argeş. M-am 
născut în 1958, la data de 5 februarie, în satul Măgurele, comuna Topologul, judeţul Tulcea. Am 
copilărit în satul natal, unde am urmat cursurile şcolii generale până în anul 1972. 

Liceul l-am urmat în comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, liceu cu profil agricol, pe care l-am 
terminat în anul 1977, an în care am fost declarată admisă la Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu”, 
din Bucureşti, la Facultatea de Agricultură. 

Cursurile facultăţii le-am terminat în septembrie 1981. După absolvire, m-am angajat ca inginer 
agronom stagiar în comuna Mozăceni, judeţul Argeş. Începând cu anul 1983, am preluat conducerea 
fermei Dumbrăveni, la cultura de câmp din cadrul comunei Mozăceni. Începând cu anul 1991, am 
renunţat la agricultură şi am lucrat, până în anul 1996, ca profesor la Liceul Teoretic Mozăceni şi Şcoala 
Generală Babaroaga. În 1994, mi-am luat definitivatul în învăţământ. 

În anul 1995, m-am înscris la doctorat în cadrul Universităţii Agrochimice şi Medicină Veterinară 
Bucureşti, Facultatea de Agricultură, cu tema „Cercetări privind cultura trifoiului roşu pentru furaje în 
condiţiile planosolurilor vertice pseudogleizate din sudul judeţului Argeş”. 

Conducătorul ştiinţific al lucrării mele de doctorat a fost prof. dr. doc. şt. Costică Bărbulescu, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Lucrarea de doctorat am terminat-o în 1991, 
iar susţinerea a avut loc în martie 2000. Din 1996, am revenit la activitatea din agricultură, întrucât, în 
învăţământ, statutul meu era de profesor suplinitor, în ciuda definitivatului şi a doctoratului în curs de 
derulare. 

Din 1996 şi până în prezent, conduc o societate agricolă „S.A. Viitorul Mozăceni”. 
În decursul activităţii agricole, am participat la elaborarea mai multor lucrări ştiinţifice, alături de 

alţi profesori în agricultură, lucrări care au fost publicate în reviste de specialitate. 



 
 
 

COLAC, GHEORGHE 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Colac Gheorghe 
Data şi locul naşterii: 15.03.1957, comuna Potcoava, judeţul Olt 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 01.03.2005-prezent: Şef serviciu încercări motoare şi organe motor – Inginerie Mecanica 

Renault Technologie Romania;        
 01.11.2002-01.03.2005: Şef program coodonator încecări GMP, Direcţia Mecanica Dacia;       
 01.05.1995-01.11.2002: Şef laborator încercări GMP, Direcţia Mecanică Dacia; 
 01.01.1992-01.05.1995: Şef atelier încercări mecanice la CESAR, Piteşti; 
 01.12.1990-01.01.1992: Cercetător ştiinţific principal grad II la CESAR, Piteşti;  
 01.06.1988-01.12.1990: Cercetător ştiinţific la CCSITA, Piteşti; 
 15.09.1985-01.06.1988: Inginer încercări la CCSITA, Piteşti; 
 06.09.1983-15.09.1985: Inginer stagiar la Întreprinderea de Autoturisme Piteşti, calitate 

montaj general.    
                            
Studii  şi cursuri: 
 1978-1983: Institutul de învăţământ Superior Piteşti, Facultatea de Învăţământ Tehnic, 

Specialitatea Autovehicule Rutiere;                                       
 1971-1977: Liceul industrial Construcţii de Maşini Piteşti, Specialitatea Maşini şi Aparate 

Electrice;                                                
 1963-1971:   Şcoala generală Sarbii Măgura, Vităneşti, judeţul Olt. 

 
              
 
                                               
 
                                                  
 



 
 
 

COMAN, A. MARGARETA 
 
 
 

Născută în satul Stroeşti, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş, la data de 02.12.1946, sunt fiica 
lui Arghir şi a Elisabetei, o familie de oameni simpli, dar foarte ospitalieri, tatăl croitor şi mama 
casnică. Am locuit împreună cu bunicii materni, Nicolae şi Elisabeta Toteanu, care au ajutat 
părinţii în creşterea şi educarea mea şi a celor doi fraţi, Virgil şi Mihai. Cu multe sacrificii, după 
terminarea claselor primare în anul 1960, am urmat Liceul Teoretic „Dinicu Golescu”, absolvind în 
1964, iar fraţii mei au studiat la liceul „Odobescu” Piteşti. 

Deoarece ne-a plăcut să învăţăm şi să devenim cineva în viaţă, familia s-a străduit să urmăm 
şi o facultate. Prin urmare, eu am ieşit profesoară, un frate a urmat Şcoala de Maiştri, iar celălalt 
Institutul de Marină Constanţa. 

Am suplinit ca profesor la Şcolile Generale din satele Stroeşti şi Costeşti - Vâlsan, absolvind 
Institutul Pedagogic de 3 ani, Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole. Abia în anul 
1990 am reuşit să mă titularizez în specialitatea absolvită la facultate.  

Am lucrat în învăţământ o perioadă de 35 de ani, 1964-1999, timp în care am îndrumat multe 
generaţii de elevi. Deşi am prins o perioadă destul de încărcată cu tot felul de activităţi extraşcolare 
- culturale, pionereşti, agricole, am reuşit să obţin satisfacţii pe linie profesională, când un număr 
destul de mare de elevi a urmat diferite facultăţi, devenind doctori, ingineri, învăţători, profesori, 
avocaţi, maiştri şi chiar muncitori cu înaltă calificare.  

Am avut norocul să lucrez într-un colectiv didactic deosebit, devotat meseriei de dascăl şi 
unit în tot ceea ce realizam, majoritatea fiind domiciliaţi în localitate sau în zone învecinate, ceea 
ce a influenţat pozitiv întreaga noastră activitate didactică. 

Mă consider o persoană împlinită şi fericită că am profesat într-o perioadă când am putut să-
mi impun autoritatea şi respectul în faţa elevilor şi, cu multă dăruire profesională, să-i atrag să 
descopere tainele ştiinţifice şi să-i educ pentru a deveni oameni folositori societăţii. Tot timpul 
vieţii m-am călăuzit după următoarea idee: „Iubeşte semenii, ca să fii iubit, respectă, ca să fii 
respectat şi munceşte, ca să fii respectat!”. 

M-am pensionat la limita de vârstă, adică la 53 de ani, în iunie 1999, pe motivul numărului 
foarte mic de elevi, şcoala fiind propusă pentru comasare cu cea din satul Stroeşti. 

A fost greu, a fost uşor? Nu mai are importanţă. În speranţa să nu rup, în totalitate, legătura 
cu şcoala, aş fi dorit să pot contribui, voluntar, la organizarea unui cerc „Prietenii Naturii” sau 
„Mâini Îndemânatice” şi chiar instruirea unui grup vocal la nivelul şcolii, dar nu am stârnit 
interesul colectivului didactic şi nici al părinţilor elevilor. 

Am avut ca hobby-uri partea artistică - muzica, lucrul manual, valorificarea tradiţiilor locale 
şi a patrimoniului cultural. 



Fiind la pensie, mi-am dedicat mare parte a timpului pentru creşterea şi educarea nepoţelului 
Ştefănel, care, pe 15 septembrie 2008, va păşi, pentru prima dată, pe treptele şcolii. Toată 
dragostea şi afecţiunea faţă de el mi-a întărit sufletul întristat de pierderea celor doi fii, unul în 
vârstă de 6 ani (d. 1982) şi celălalt de 17 ani (d. 1988). 

Deşi viaţa de familie primează, eu nu am vrut să deranjez pe nimeni cu problemele personale 
şi m-am resemnat, fiind o persoană cu credinţă în Dumnezeu. „Aceasta mi-e crucea şi trebuie s-o 
duc”, „Dumnezeu să mă întărească!”. 

Mi-am găsit alinarea în versuri şi în cântec pe melodia „În gară la Chitila”, chiar acolo unde 
s-a petrecut tragicul accident. 

Aş dori să organizez o întâlnire cu generaţiile de absolvenţi din Costeşti – Vâlsan, dacă îmi 
va permite sănătatea şi dacă voi găsi sprijin şi acordul majorităţii. 



 
 
 

COMAN, DORU – RADU 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Coman Doru - Radu 
Data şi locul naşterii: 15.03.1957, comuna Potcoava, judeţul Olt 
Adresa: Bucureşti, Bd. Tineretului, nr.27, bl. 18, sc. A, ap.5 
Telefon: 021 40662396, 0741 236 703 
E-mail: doru.coman@renault.com  
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: română 
 
Activitate profesională: 
 2008-prezent: Director de Gama Tehnica Adjunct, Renault Tehnologie Roumanie; 
 2007-2008: Director de gama Tehnica Adjunct, Renault în Franţa;      
 2004-2007: Adjunct Sef DIVD (Direcţia Inginerie Vehicule Descentralizată) la uzina 

Sandouville, Le Havre, Franţa;  
 2003-2004: Şef de proiect Inginerie, Renault în Franţa (pentru versiunile derivate ale 

MODUS); 
 2000-2003: Director Executiv Direcţia Inginerie Automobile Dacia; 
 1997-2000: Director Executiv Afaceri Internaţionale Automobile Dacia;       
 1996-1997: Director Cercetare şi Dezvoltare Automobile Dacia; 
 1994-1996: Director CESAR (centrul de studii pentru vehicule rutiere);  
 1993-1994: Consilier Tehnic al Directorului General Automobile Dacia; 
 1991-1993: Responsabil Biroul de Studii Automobile Dacia; 
 1980-1991: Inginer concepţie ICSITA Piteşti (centrul de studii pentru vehicule rutiere; 
 1978-1980: Inginer metode fabricaţie Automobile Dacia. 

 
                          
Studii  şi cursuri: 
 1994: Doctorat cu tema „Optimizarea cinematică a transmisiilor transversale cu articulaţii 

tripode utilizate în construcţia vehiculelor”; 
 1992: Stagiu de pregătire doctorat, „GLAENZER SPICER”, Poissy, Franţa; 
 1973-1978: Absolvent al Universităţii „Transilvania” Braşov, Facultatea de Mecanică, 

Specialitatea vehicule rutiere.    
         
 



Competenţe şi abilităţi: 
 Limba franceză bine şi limba engleză satisfăcător; 
 Utilizare aplicaţii Internet, cunoaştere Word, Excel, Power Point. 

 



COMAN,  MARGARETA 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 01.03.1936, Piteşti; 
Naţionalitate: română. 
 
Activitate profesională: 
 15.10.1959: Medic stomatolog la Poiana Lacului, judeţul Argeş;           
 1967: Medic specialist stomatolog la Policlinica Stomatologică Piteşti; 
 1976: Medic primar în Stomatologie; 
 1970: Face parte din colectivul de conducere al Direcţiei Sanitare Argeş;  
 1973: Medic şef al Policlinicii Stomatologice Piteşti; 

          Membru de conducere al Societăţii de Stomatologie pe ţară; 
 1969 – 1985: Medic coordonator pentru reţeaua stomatologică din judeţul Argeş; 
 1981: Cooptată în comisia de specialişti pe probleme stomatologice a                                 

Ministerului Sănătăţii; 
                      Membru titular al Asociaţiei Internaţionale de Stomatologie. 
                                                     
Alte activităţi: 
 1969 – 1985: În  timp  ce  am  coordonat  reţeaua  de  stomatologie,  s-au dat în folosinţă 

Policlinica de Stomatologie Piteşti, Serviciul de Stomatologie din Policlinica 1 Mai, 
Centrele de Stomatologie din oraşele Curtea de Argeş şi Topoloveni, precum şi cabinete 
stomatologice în şcoli, în licee şi în mediul rural.  
- Elaborarea, împreună cu un colectiv de medici, a unui studiu al parodontopatiilor 
marginale cronice, lucrare ce a fost premiată de Academia de Ştiinţe Medicale Bucureşti; 

 1973: Participarea la concursul „Doctori în stomatologie”, concurs pe care l-am câştigat. 
Medic doctorand cu lucrarea „Studiul ocluziei dentare în zona frontală”, din păcate 
doctorantură nefinalizată, datorită plecării din ţară a profesorului dr. Stelică Dumitrescu, 
coordonatorul lucrării; 

 1990: Am deschis un cabinet particular, unde lucrez şi astăzi.                                                  
 

  
Studii:                                        
 Facultatea de Stomatologie Bucureşti;  
 Liceul Zinca Golescu – Piteşti.                                    

 
                 



 
COMAN, MIHAIL 

 
 

 
1. Nume şi prenume: Coman Mihail. 
2. Data naşterii: 11.XI.1955. 
3. Profesia: cercetător ştiinţific gr. I. 
4. Numele firmei: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – 

Mărăcineni; 
5. Nr. de ani cu firma: 26. 
6. Membru în organizaţii profesionale: membru al Societăţii Naţionale de Pomicultură din 

România (SNPR). 
7. Activităţi desfăşurate: 
a. Studiul fondului de germoplasmă – reprezintă primul pas în procesul de creare de noi soiuri, 

pentru care colectarea permanentă şi conservarea materialului genetic devine obligatorie. 
Obiectivele acestui domeniu sunt: lărgirea diversităţii genetice, menţinerea germoplasmei „in 

vivo”, cunoaşterea caracteristicilor agronomice a speciilor, soiurilor şi clonelor din genul Fragaria 
şi, bineînţeles, alegerea genitorilor cu valori ridicate ale capacităţii generale şi specifice de 
combinare. 

În prezent, colecţia de căpşun cuprinde: 10 genotipuri diploide, 2 genotipuri tetraploide, 7 
genotipuri pentaploide, 5 genotipuri hexaploide, 186 octoploide şi un genotip decaploid. 

Rezultatele studiului asupra colecţiei genului Fragaria au fost prezentate în trei lucrări 
ştiinţifice majore: 

- Fondul de germoplasmă la căpşun în România, apărută în „Probleme de genetică teoretică şi 
aplicată în 1992”; 

- Strawberry genetic resources in Romania, susţinută oral în 1993, cu ocazia Congresului 
Eucarpia, secţia „Fruit breeding” şi apărută în 1994 în „Progress in temperate fruit breeding”; 

- In vitro storage of berries genotipes, susţinută la Ancona (Italia), în octombrie 2003, cu 
ocazia întâlnirii finale COST 836 „Integrated research in berries”. 

De asemenea, teza de doctorat pe care am susţinut-o în cadrul Catedrei de Genetică şi 
Ameliorare din Universitatea Agricolă Bucureşti, cu titlul: Variabilitatea genetică în genul Fragaria 
– reprezintă o bogată sursă de informaţii asupra genului Fragaria. 

În anul 1993, în cadrul lucrării Fondul de germoplasmă la speciile pomicole de arbuşti 
fructiferi şi căpşun în România – au fost prezentate în detaliu toate genotipurile din colecţie. 

În general evaluarea acestui material genetic foarte divers a indicat că: 
- sursele de gene pentru înflorit variază pe o perioadă de aproximativ 3 săptămâni, existând 

posibilităţi largi de alegere a genitorilor; 
- formele cu coacere extratimpurie şi foarte tardivă prezintă o variabilitate redusă în colecţie 

(3,4%, respectiv 4,5%), fapt ce impune pe viitor eforturi în activitatea de ameliorare în acest sens; 
- potenţialul productiv ridicat şi constant pe 2-3 ani de rodire s-a înregistrat la numai 32 de 

genotipuri, cca 10%. În analiza genetică pe care am determinat-o asupra acestei caracteristici 
cantitative, rezultatele au fost publicate în lucrările: Transmiterea în descendenţă a două 
caracteristici cantitative la căpşun: producţia şi greutatea fructului, publicată în  „Lucrări 
ştiinţifice”, ICPP, XVII şi Inheritance of some strawberry quantitative traits, susţinută oral la cel de-
al III-lea Simpozion al Căpşunului, 1996, Olanda şi publicată în „Acta Horticulturae”, nr. 439, dintre 
cei 14 genitori urmăriţi în hibridările factoriale, valori mari ale CGC au avut: 78-62.1, „Redgauntlet” 



şi „Gea”, iar pentru aptitudinea specifică de combinare (CSC) au avut cuplu 78-62-1 x 
„Redgauntlet”; 

- am avut şansa de a evalua în perioada 1996-1997, în condiţiile din N-E SUA, un bogat 
material genetic de căpşun, practic, o adevărată bancă europeană de gene. Ca urmare a evaluărilor 
făcute, împreună cu alţi specialişti europeni, două soiuri de origine italiană, „marmolada” şi „idea” 
au fost înmulţite şi introduse în SUA. Este pentru prima dată când soiurile europene de căpşun sunt 
acceptate de către cultivatorii americani. 

Cu ocazia deplasărilor în străinătate, după 1990 (Italia – de 2 ori, Canada, SUA, Olanda, 
Elveţia, Germania), fondul de germoplasmă de căpşun aflat la ICPP s-a mărit cu 75 de genotipuri 
moderne. Acestea, conform înţelegerilor cu cercetătorii din ţările respective, vor fi utilizate numai în 
programul autohton de hibridări.  

 
b. Crearea de soiuri de căpşun cu diferite epoci de maturare, având rezistenţă mai bună la 

Botrytis, Phytophthora, productive şi cu fructe mari, este principala activitate pe care am desfăşurat-
o începând din anul 1983. După anul 1990, obiectivele s-au diversificat cu: 

- crearea de soiuri de căpşun cu fructificare continuă, adaptate la noi în ţară; 
- crearea de soiuri de fragi pentru prelucrări industriale. 
 
c. Studiul soiurilor de căpşun în culturile de concurs are la bază promovarea din colecţia de 

soiuri a celor mai adaptate la condiţiile de la noi şi urmărirea lor în experienţe organizate, conform 
unei fişe de cercetare unitară pentru toate centrele de studiu. Astfel, după 1990 s-au înfiinţat în 
aceeaşi perioadă şi cu aceleaşi genotipuri 8 culturi de concurs la Buzău, Băneasa, Cluj, Satu Mare, 
Fălticeni, obţinându-se date la peste 50 de soiuri.  

 
d. Organizarea de module experimentale, cu sortimentul nou de soiuri este parte integrantă a 

zonării sortimentului de căpşun. După anul 1990, am participat la organizarea unor astfel de module 
în două localităţi din judeţul Argeş: comuna Albeşti (8 cultivatori, 8 soiuri) şi comuna Mihăieşti (5 
cultivatori, 9 soiuri). Rezultatul acestor testări de soiuri l-a constituit înfiinţarea primelor 10 ha de 
căpşun în judeţul Argeş, după anul 1990. 

 
e. În cadrul experienţei: Crearea şi introducerea în cultură a fragului pentru aromă şi 

prelucrări în industria alimentară, în ultimii 8 ani materialul genetic din cadrul genului Fragaria 
aproape s-a completat în totalitate. Există acum 25 selecţii diplode, 1 tetraploid, 1 specie tatraploidă, 
1 hexaploid, 3 specii octoploide, 3 specii de Potentilla şi două forme rezultate din hibridări 
intergenetice cu flori roz şi roşii. 

 
f. Aportul personal la experienţele privind variaţia somaclonală la căpşun, a constat în 

organizarea unor parcele cu somaclonele obţinute „in vitro” şi selecţia celor care prezintă interes din 
punct de vedere genetic şi practic. Astfel, am identificat o variantă neobişnuită, obţinută în 1992, din 
somaclone regenerate din calus de peţiol, aparţinând soiului „Gorella”. Această variaţie este 
caracterizată prin culoarea albă a pulpei fructului şi absenţa totală a infiltraţiilor de pigmenţi 
antocianici. Aroma sa plăcută oferă posibilitatea folosirii unui astfel de genotip pentru producerea 
iaurtului de fructe, foarte apreciate în unele ţări din Europa şi America de Nord. 

 
8. Calificări cheie: 
- în ţară: 
 curs intensiv limba engleză – 3 luni; 
 curs de iniţiere în informatică – 6 luni; 



 metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică – 6 luni; 
 curs „managementul proiectelor” (Relansin - AMCSIT); 
 curs „managementul unităţilor de cercetare agricolă” – martie 2005. 

 
- în străinătate: 
 Germania – 12 - 22 octombrie 1985 – „Ameliorarea genetică a căpşunului”, Institutul 

de Cercetări Pillnitz – Dresden; 
 Italia – 07.05. - 08.06.1988, cu tema Ameliorarea genetică a căpşunului, la Instituto 

Sperimentale per la Fructticoltura, Sezione di Forli; 
 Italia – 01.05. - 02.06.1995, cu tema Ameliorarea genetică a căpşunului, la Instituto 

Sperimentale per la Fructticoltura, Sezione di Forli; 
 SUA şi Canada – 15.06. - 17.07.1996, cu teme Evaluarea în condiţiile din N-E SUA a 

materialului genetic de căpşun de origine europeană, instituţia Nourse Farms Inc. 
(SUA) şi  Agriculture Research Institute Kentville (Canada); 

 SUA – 15.06. - 18.07.1997, cu tema Variabilitatea genetică a speciei căpşun, instituţii 
Nourse Farms Inc. Driscoll Asociation şi Universitatea Davis – California. 

 
9. Experienţă acumulată în programe de cercetare: 
Program AIR-3-CT-920670 
 tema: Bangue de genes europeenne fraisiers; 
 instituţia coordonatoare: Centre Interregional de recherche et d’Experimentation de la 

Fraise (CIREF) – Franţa; 
 coordonator: Philipe Roudeillac (Franţa); 
 perioada: 1993-1994. 

Contract MCT-42994/28.07.1994, aprobat în cadrul Sesiunii a XI-a a Comisiei Mixte 
România - Italia: 

 tema: Miglioramento genetico de la fragola; 
 ţara: Italia; 
 Instituţiile coordonatoare: ICPP Piteşti – Mărăcineni şi Instituto Sperimentale per la 

Frutticoltura Roma, Seyione di Forli; 
 coordonatori: dr. ing. M. Coman (Ro), dr. W. Faedi (Italia); 
 perioada: 1995-1999. 

Program Phare V 
 tema: La culture moderne de fraisiers; 
 ţara: Belgia; 
 instituţia coordonatoare: Station des cultures fruitiers et Maraicheres – Gembloux; 
 coordonatori: dr. N. Orlae (SCPP Cluj), prof. P. Boxus (Belgia); 
 perioada: 1996. 

Acţiunea COST - 836B, aprobat de MCT sub nr. 2/05.01.1998 
 tema: Integrated research in Berries; 
 ţara: Comunitatea Europeană, plus alte ţări; 
 instituţia coordonatoare: Centre Interregional de Recherche et d’Experimentation de la 

Fraise (CIREF), Franţa; 
 coordonatori: Comitetul de management român: dr. ing. M. Coman, dr. ing. N. Orlae; 
 perioada: 1998-2003. 

Acţiunea COST - 863: Euroberry research from Genomics to Sustainable production, Quality 
and Health, Program RELANSIN; 



Proiect RELANSIN 20/1999: Stabilirea şi perfecţionarea biotehnologiilor de înmulţire, „in 
vitro” a unor soiuri pomicole şi dendrologice, în vederea obţinerii de plante cu înaltă valoare 
biologică pentru satisfacerea pieţei interne şi a cerinţelor la export. 

 perioada: 1999-2003. 
Proiect Centre de Excelenţă 1358/2001: Biotehnologii aplicate în pomicultură. 
GRANT BANCA MONDIALĂ – 2302/12.11.2005: Extinderea managementului în fermele 

de căpşun din judeţele Argeş, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu. 
 perioada: 2002-2005. 

 
10. Educaţia: 
 1969-1974 – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Piteşti; 
 1975-1980 – IANB Bucureşti, diploma de absolvire ing. horticultor; 
 1990-1995 – diploma de doctor în ştiinţe agronomice. 

 
11. Funcţii deţinute: 
 1981-1989 – cercetător, I.C.D.P., Piteşti -  Mărăcineni; 
 1990-2004 – cercetător principal I, I.C.D.P., Piteşti - Mărăcineni; 
 2004-2006 – cercetător principal I, Director ştiinţific, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni; 
 2006 – prezent – cercetător principal I, Director general, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni. 

 
12. Limbi străine cunoscute: 
 engleză (vorbit - citit); 
 franceză (vorbit - citit). 

 
 



COMAN, STELIAN 
 
 

Locul şi data naşterii: 24 mai 1927, Drajna de Sus, judeţul Prahova. 
Studii: 
Liceul Militar, Târgu Mureş. 
Facultatea de Horticultură Bucureşti, promoţia 1951. 
Doctorat în ştiinţe agricole, anul 1969, cu teza „Influenţa unor erbicide folosite în livezi, 

asupra buruienilor, solului, pomilor şi culturii intercalate”. 
Specializări, documentări:  
 Specializări în străinătate – Italia, 1964; 
 Documentări în străinătate: Polonia, Bulgaria, Ungaria, Elveţia, Suedia etc. 

Evoluţia ştiinţifică: 
 Asistent la catedra de pomicultură a Facultăţii de Horticultură Bucureşti; 
 Director la staţiuni didactico-experimentale Istriţa – Buzău – secretar ştiinţific 

(1956 - 1957); 
 Începând din anul 1960 şi până în anul 1993, când s-a pensionat, îmi desfăşor 

activitatea în judeţul Argeş: Cercetător la Staţiunea Horticolă Ştefăneşti (1960 - 
1967) şi Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – 
Mărăcineni (1967  - 1993). 

Pe toată perioada în care am activat în judeţul Argeş am îndeplinit funcţia de Secretar 
Ştiinţific la Staţiunea de Cercetare Hortiviticolă Ştefăneşti şi Institutul de Cercetare – Dezvoltare 
pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni. 

Ca specialist agrotehnician, aduc multe contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de cultură a 
pomilor, arbuştilor fructiferi şi căpşunului în tematici ca: folosirea raţională a îngrăşămintelor 
organice şi minerale; folosirea raţională a terenului din livezile tinere cu culturi intercalate; 
cultura intensivă a pomilor; folosirea erbicidelor în livezile tinere şi pe rod, în culturile de arbuşti 
fructiferi etc. 

Activitatea publicistică: peste 130 de cărţi şi lucrări ştiinţifice în Analele ICHV şi ICPP, 
articole tehnice în revistele horticole. 



COMĂNOIU,  MARIA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Comănoiu Maria. 
Data naşterii: 06.08.1952. 
Adresa: Mioveni, Str. Mioriţei, Bl. L6, Sc. B, Ap. 9, judeţul Argeş; 
Telefon: 0744 488193; 
Naţionalitatea: română. 
 
Activitate profesională: 
 01.09.1982 - prezent: Învăţător la Şcoala Nr. 1 ”Liviu Rebreanu”, Mioveni, judeţul Argeş; 
 01.09.1979 - 31.08.1982: Educatoare la Grădiniţa nr. 1, Mioveni, judeţul Argeş;                           
 01.09.1975 - 31.08.1979: Învăţător la Şcoala nr. 4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa; 
 01.09.1973 - 31.08.1975: Învăţător la Şcoala nr. 1 Fieni, judeţul Dâmboviţa; 
 01.09.1972 - 31.08.1973: Învăţător la Şcoala nr.1 Runcu, judeţul Dâmboviţa. 

 
Studii:                                         
 1972: Liceul Pedagogic Câmpulung Muscel; 
 1975: Am obţinut gradul definitiv în învăţământ – media 9, 25; 
 1980: Am obţinut gradul didactic II – media 9, 62; 
 1989: Am obţinut gradul didactic I – media 10; 
 14 - 24 iulie 2003: Curs de perfecţionare organizat de Universitatea Piteşti – calificativ FB; 
 2004: Ultima gradaţie de merit acordată de I.S.J. Argeş. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Abilitatea de a citi, a vorbi şi a scrie bine limba franceză; 
 Abilitatea de a citi, a vorbi şi a scrie bine limba rusă; 
 Participarea cu elevii la diverse olimpiade, concursuri şi festivaluri artistice, unde am 

obţinut locuri fruntaşe; 
 Am iniţiat cercul de creaţie literară „Cuib de vulturi” şi am îndrumat revista literară a 

acestui cerc; 
 Am condus formaţii corale ale elevilor şi cadrelor didactice; 
 Am îndeplinit funcţia de bibliotecar comunal între anii 1982-1987, când Mioveni era 

comună; 
 Din 2003 până în prezent, sunt responsabil al Cercului Pedagogic Nr.5, membru în 

Comitetul Sindical şi membru în Consiliul de Administraţie al şcolii; 
 Posed cunoştinţe PC, cunoştinţe de operare pe calculator şi permis de conducere -

categoria B, din 1984; 
 Am făcut parte din colectivul de redacţie al revistei şcolare „Primii paşi”, am publicat 

articole în revista  „Catedra”, am compus „Imnul Şcolii Liviu Rebreanu” şi „Imnul Şcolii 
nr. 3 Ion Pillat”, Piteşti, în colaborare cu domnul profesor Marin Rădulescu.  

 



 
 
 

CONSTANTINESCU, CRISTINA 
 
 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 28.11.1970; 
Adresa: Piteşti, str. Tineretului, nr. 1, Bl. 16, Sc. H, judeţul Argeş; 
Telefon: 0740140536; 
E-mail: crisp_ag@yahoo.com; 
Naţionalitate: română. 
 
Activitate profesională:             
 01.09.1997 - prezent: Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, Piteşti – profesor de 

informatică; 
 01.09.1996 - 31.08.1997: Colegiul Naţional Liceal „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel - 

profesor de informatică; 
 01.09.1995 - 31.08.1996: Liceul Economic Piteşti – profesor de informatică. 

 
Studii  şi cursuri: 
 2008: Programul PRACTICUM, Universitatea din Piteşti; 
 2006–2007: Studii de masterat, Specializarea Management în Administraţie şi Servicii publice, 

Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; 
 2006: Cursuri de perfecţionare în domeniul bazelor de date: Oracle, cursuri on-line şi cu 

Instructor, organizat de Oracle Academy Romania; 
 2005 (sesiune 2003-2005): Gradul didactic I; 
 2001: Gradul didactic II; 
 1997: Definitivatul; 
 1996: Cursuri de calificare în contabilitate, la ATP Argeş, durata de 3 luni; 
 1990-1995: Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Matematică  Informatică; 
 1985-1989: Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” - Piteşti.       

 
Aptitudini şi competenţe profesionale: 
Limbi străine cunoscute: Engleza – satisfăcător; 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Organizarea activităţilor de dirigenţie, organizarea de excursii şi tabere; 
 Organizarea de activităţi artistice la nivelul şcolii cu elevii;        
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 Membru în comisia de elaborare a unui proiect, în vederea accesării  de fonduri privind 
participarea la programul de granturi pentru dezvoltare şcolară (anul şcolar 2007);  

 Contribuţia la realizarea de parteneriate cu firme din Piteşti, în vederea derulării de acţiuni, care să 
ducă la îmbunătăţirea activităţii şi imaginii Colegiului „Zinca Golescu”. 

 
Aptitudini tehnice: 
 Implicarea în realizarea şi întreţinerea laboratoarelor de informatică (participarea la cursurile 

organizate de System Plus şi Siveco, în vederea întreţinerii laboratorului de informatică şi a 
programului Ael);  

 Întreţinerea calculatoarelor  în laboratoarele de informatică;                                   
 Responsabilităţi  la nivelul catedrei de informatică; 
 Metodist la specialitatea informatică; 
 Responsabil al Comisiei metodice; 
 Membru în Consiliul consultativ la specialitatea informatică. 

 
Aptitudini organizatorice: 
 Pregătirea şi participarea la diverse concursuri naţionale: Tabăra Naţională de Informatică 

(Buzău 1997-1998), Olimpiada Naţională de Informatică (Focşani 2002-2003 şi Galaţi 2004-
2005), Concursul Naţional de Informatică „Micul Gates” (Rm.Vâlcea 2002-2003), Concursul 
Naţional de Informatică „Nicolae Păun” (Rm. Vâlcea 2003-2004 şi 2004-2005), Concursul 
Interjudeţean „Info-Oltenia” (Slatina 2006-2007);  

 Participarea, ca membru al juriului, la concursuri judeţene de informatică, organizate de Palatul 
Copiilor Piteşti şi la Concursul Interdisciplinar „Literatura în dimensiunea virtuală”; 

 Colaborarea cu profesorii din şcoală pentru realizarea de materiale cu diverse ocazii: cercuri 
metodice, expoziţii la nivel şcolar sau judeţean; 

 Participarea la organizarea şi desfăşurarea de concursuri şi olimpiade şcolare; 
 Participarea, ca membru, în comisiile de examene de capacitate, de bacalaureat sau de titularizare; 
 Contribuirea la desfăşurarea concursurilor de admitere şi a bacalaureatului susţinute în şcoală. 

 
Alte activităţi: 
 
 Prezentarea şi susţinerea de materiale la Sesiunea de referate din cadrul proiectului „Învaţă de mic 

să utilizezi calculatorul” (mai 2007, Şcoala nr. 13 Piteşti); 
 Participarea la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (octombrie 2005, Universitatea 

Bucureşti); 
 Participarea la Simpozionul Naţional „Lumina”; 
 Profesor evaluator la examenele de atestat profesional, olimpiade şi concursuri şcolare de 

informatică; 
 Coordonarea activităţii elevilor în vederea realizării revistelor şcolare (Revista de Informatică şi 

revista „Pasiunile ce ne îndulcesc viaţa” – revista clasei a X-a B). 



 
 
 

CONSTANTINESCU, N. GHEORGHE 
 
 
 

Adresa: Comuna Valea Danului. 
Telefon: 0745.145.978; 0248.545100. 
Data naşterii: 14 iunie 1932 în Com. Valea Danului, sat Verneşti. 
Aria ocupaţională: Industria lemnului şi a Materialelor de Construcţii, Silvicultură, Exploatări 
Forestiere – Industria Lemnului. 
Funcţia sau postul ocupat: Şef de Ocol Silvic 1959 – 1960, Direcţia Silvică Deva; 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Silvicultura.  
Perioada: 1961. 
Funcţia sau postul ocupat: Şef Control Tehnic la D.R.E.F. Piteşti (la nivel de regiune Argeş); 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Controlul activităţii tehnice a I.F.-urilor subunităţilor 
(Silv. Expl. Transport şi Ind. Lemn). 
Perioada: - 1962 – 1966 – Director Intepr. Forestieră Jiblou Călimăneşti, DREF – Argeş. Am 
obţinut prin rezultate profesionale Ordinul Muncii cls. I şi II; 
       - 1966 – 1974 – Director DREF Argeş, DRETIL, Dir. General TETIL şi Dir. Gen. 
CEIL – Piteşti; 
       - 1974 – 1982 – Dir. General Centrale de Exploatare a lemnului – Comisia 
Transfăgărăşan. Am fost preşedintele Comisiei de recepţie – numit prin decret prezidenţial la …. 
La recepţie am obţinut Ord. muncii Cls. I; 
        - 1982 – 1985 – Adjunct al ministrului Economiei Forestiere şi Materialelor de 
Construcţii; 
       - 1985 – 2000 – Ministerul industriei lemnului şi materialelor de construcţii. Am fost în 
Comandamentul central al Construcţiei Casei republicii, actual Parlamentul României.   
Educaţie şi formare: - 1979 – am obţinut doctoratul în domeniul Exploatării şi Transportul 
lemnului, fiind de atunci Dr. Ing. 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Ministerul condus de mine a executat peste 
60% din lucrările executate până în anul 2000; am scris şi cărţi de specialitate ca „Centre de sortare 
şi preindustrializare a lemnului”, „Exploatarea şi transporturi forestiere” etc.; 
Competenţe şi abilităţi sociale: Am fost membru activ în toate organismele colective de 
conducere ale unităţilor, întreprinderilor, organelor regionale şi judeţene de specialitate şi în 
colegiul ministerelor; 
Permis de conducere: nu. 
Informaţii suplimentare: Toată ascensiunea mea de la ing. stagiar la ministru plin a fost făcută 
fără să trec  nicio treaptă numai pe baza rezultatelor desfăşurate în activitatea profesională şi 
nicidecum pe alte criterii. Din 15.03.2000 sunt pensionar cu vechime. În perioada 2000 – 2003 am 
fost director la Sucursala Curtea de Argeş a S.C. GRIVCO SA a domnului Voiculescu, care în anul 
2003 a lichidat Asociaţia ASTOR, …. Diverse motive capacitatea de producţie (exploatare 



forestieră, transport lemn, industrializare lemn, porţelan de lux). În prezent sunt Vicepreşedinte 
ASFOR – Preşedinte sucursala Curtea de Argeş cu raza de acţiune pe judeţele Argeş, Vâlcea, Gorj, 
Olt, Dolj, Dâmboviţa.  
     

 



 
 
 

CONSTANTINESCU, CORNEL  
 
 

 
M-am născut la 12 iulie 1953, în comuna Mârghia, judeţul Argeş. Am absolvit, în 1976, Facultatea 

de Filosofie – secţia Sociologie – a Universităţii Bucureşti, având ca profesori, printre alţii, foşti şi 
actuali oameni politici, precum Miron Constantinescu, Cătălin Zamfir, Virgil Măgureanu, Nicolae 
Văcăroiu. După un scurt popas, ca sociolog, în mijlocul constructorilor de hidrocentrale de pe Argeş, din 
1977, lucrez ca profesor de orientare şcolară şi profesională la Laboratorul de profil al Inspectoratului 
Şcolar Argeş. Pasiunea pentru sociologie din aceşti ani are ca rezultat colaborarea la volumul 
Semnificaţia documentelor sociale (1985, coordonator Septimiu Chelcea) şi coordonarea, alături de 
profesorul Stan Florea şi academician Vladimir Trebici (în 1989), a două volume din lucrarea 
Creativitate şi eficienţă în acţiunea socială a tineretului. 

În 1990, proaspăt inspector şcolar de specialitate, ajung deputat F.S.N., de pe poziţia a noua (din 
unsprezece), lucru de-a dreptul imposibil astăzi, cu voturile a 314.000 de argeşeni, după redistribuirea 
voturilor partidelor neintrate în Adunarea Deputaţilor. Am făcut parte din Comisia de învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Adunării deputaţilor. Încă din timpul mandatului, la 2 decembrie 1991, sunt 
numit inspector general al Inspectoratului Şcolar Argeş, dar, în urma „presiunilor” unui grup de frunte al 
organizaţiei F.D.S.N. de atunci (grup dispărut, azi, din partid), deşi membru al aceluiaşi partid, sunt 
schimbat din funcţie. Continuu să lucrez ca inspector şcolar de specialitate, din 1993 şi până la 
„epurarea” mea din 26 august 1997, când devin coordonatorul Centrului de Asistenţă Psiho - Pedagogică 
al judeţului Argeş. 

Mă dedic activităţii didactice şi ştiinţifice, realizând performanţe notabile. Obţin gradul didactic I 
în învăţământ, în 1991, în economie politică, cu o lucrare condusă de academician Tudorel Postolache, 
în 1997 fiind admis la doctorat în specializarea sociologie. Iniţiez şi organizez primul concurs şcolar 
naţional de sociologie (în 1996), instituind premiile speciale „Ion Chelcea” şi „V.V. Caramelea” ale 
Asociaţiei Române de Sociologie. De la 1 octombrie 1997, obţin, prin concurs, postul de lector la 
Catedra de Ştiinţe Socio-umane a Universităţii din Piteşti. 

Sunt vicepreşedinte (din 1997) al Asociaţiei Române de Sociologie şi membru al Comisiei 
naţionale de Ştiinţe Socio–umane a Ministerului Educaţiei Naţionale. Desfăşor o bogată activitate 
ştiinţifică, atât pe plan local, cât şi naţional. Organizez campanii de cercetare, simpozioane şi sesiuni de 
comunicări ştiinţifice. Editez Buletinul Ştiinţific al Catedrei de Ştiinţe Socio-umane a Universităţii din 
Piteşti, dar şi volumul Sociologia educaţiei (1998), în colaborare cu fostul coleg de Parlament, Sorin 
Cristea, având în curs de apariţie alte lucrări de specialitate. La 10 iunie 2000, lansez, la Piteşti, volumul: 
Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială, în cadrul unui simpozion cu acelaşi titlu, în fapt, un 
volum editat şi postfaţat de către Cornel Constantinescu, cu ocazia – şi în onoarea – împlinirii a 60 de 
ani a marelui profesor şi sociolog Septimiu Chelcea. 



În plan politic, nu am fost aşa de „norocos”. Ales, în februarie 1992, consilier judeţean, 
demisionez, preferând să-mi închei, la 16 octombrie acel an, mandatul de deputat. În 1996, candidez tot 
pentru Consiliul Judeţean, dar lista celor aleşi se încheie cu cel din faţa mea. 

Sunt membru al Consiliului judeţean al P.D.S.R. Argeş. Dar trebuie avut în vedere că vremurile s-
au schimbat faţă de 1990, şi astăzi niciun profesor nu ocupă vreo poziţie mai înaltă în ierarhia 
organizaţiei judeţene a P.D.S.R. 

Am ţinut, însă, „aproape” de colegii din Adunarea Constituantă, pe care îi secondez, fie ca 
vicepreşedinte al Filialei Argeş a UNICEF (preşedinte – Sandu Nichita), fie ca membru (din 1998) al 
Adunării Eparhiei Argeşului, condusă de P. S. Calinic. 

 



CORDEA, VIORICA 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 01.11.1948. 
Adresa: Câmpulung Muscel, Str. Istrate Rizeanu, Nr. 10, Bl. 2, Sc. A, Ap. 14. 
Telefon: 0740 790260. 
Starea civilă: căsătorită. 
Naţionalitatea: română. 
 
Activitate profesională: 
 1972-1987: Profesor de istorie - geografie, gradul didactic I, în judeţul Argeş, la Şcoala 

generală nr. 2, Şcoala generală Schitu Goleşti, Şcoala generală nr. 7, Şcoala generală nr. 
6, Şcoala generală Mihăeşti; 

 1987 - prezent: Profesor titular la Şcoala generală nr.3 ”Nanu Muscel”; 
 2000-2002: Director educativ  la Şcoala generală nr. 3 ”Nanu Muscel”; 
 2002-2004: Director adjunct la Şcoala generală nr. 3 ”Nanu Muscel”; 
 2004-2005: Director general la Şcoala generală nr. 3 ”Nanu Muscel”; 
 2005-2007: Director adjunct la Şcoala generală nr.3 ”Nanu Muscel„. 

                                                 
Studii:                                      
 1967-1972: Facultatea de Istorie şi Geografie – Institutul de Istorie şi Geografie Bacău – 

promoţia 1972; 
 1968-1972: Liceul Teoretic „Dinicu Golescu” – Câmpulung Muscel. 

 
 



 
 

COSMESCU, NICOLAE 
 
 
 

Adresa: Str. Gh. Lazăr nr. 17, Piteşti, jud. Argeş; 
Telefon: 0744.343.408; 
E-mail: nicolaecosmescu@yahoo.fr, nicolae.cosmescu@daciagroup.com; 
Naţionalitatea: română; 
Data naşterii: 02.07.1950. 
 
Experienţa în muncă:  
 1973 – 1975: Uzina de Autoturisme Dacia, Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, jud. Argeş, 

fabricaţie automobile. Funcţia-inginer auto, cu responsabilităţi în transportul intern şi 
reparaţii parc auto; 

 1975 – 1981: ICSITA Piteşti, Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, jud. Argeş, cercetare şi 
proiectare autoturisme. Funcţia de inginer auto cu responsabilităţi în proiectare caroserii 
şi coordonare execuţie la unele prototipuri;  

 1982 – 1990: IATSA Piteşti, Şos. Bucureşti – Piteşti, km. 110, Ştefăneşti, jud. Argeş, 
service auto şi producţie industrială auto. Funcţia de inginer auto, cu responsabilităţi de 
proiectare auto serie mică şi prototipuri, realizare diverse prototipuri auto; 

 1991 – 1995: IATSA Piteşti, Şos. Bucureşti – Piteşti, km. 110, Ştefăneşti, jud. Argeş, 
service auto şi producţie industrială auto. Funcţia de inginer auto cu responsabilităţi Şef 
Atelier Service şi Recondiţionări; 

 1996 – 1997: IATSA Piteşti, Şos. Bucureşti – Piteşti, km. 110, Ştefăneşti, jud. Argeş, 
service auto şi producţie industrială auto. Funcţia de inginer auto cu responsabilităţi de 
Şef serviciu auto şi Director revista „Naţional auto”; 

 1998 – prezent: Automobile Dacia, Str. Uzinei, nr. 1, Mioveni, jud. Argeş, fabricaţie 
automobile. Funcţia de inginer auto cu atribuţii de proiectare dispozitive pentru montaj 
general, expert organizare procese, Control investiţii Uzină Mecanică Dacia. 

 
Educaţie şi formare:  
 1969 – 1973: Institutul Politehnic Bucureşti – Secţia Autovehicule Rutiere, diploma de 

inginer (obţinută cu nota 10); 
 1965 – 1969: Liceul „Al. Odobescu” Piteşti, studii liceale teoretice, diplomă de 

bacalaureat; 
 1957 – 1965: Studii gimnaziale, diplomă absolvire.  
 

Abilităţi şi competenţe personale:  
 corectitudine, tenacitate, rigoare; 
 capacitate de analiză, de sinteză şi de evaluare tehnică şi financiară; 
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 aptitudini pentru creaţie. 
Limba maternă: Română; 
Alte limbi: Franceza (atestat TFI, 700 pct./900 pct.).  
 Abilităţi pentru citit: foarte bune;  
 Abilităţi pentru scris: bune;  
 Abilităţi pentru vorbit: bune. 

 
Abilităţi şi competenţe sociale:  
 Adaptabilitate la particularităţile unui mediu multicultural; 
 Capacitate de lucru în echipă; 
 Foarte bună aptitudine de comunicare; 
 Capacitate de coordonare a colectivelor, inclusiv cele eterogene.  

 
Abilităţi şi competenţe organizaţionale: corectitudine, tenacitate, rigoare, aptitudini de muncă 
în echipă; 
 
Abilităţi şi competenţe tehnice: MS Office 2003; Word, Excel, PowerPoint; MS Project, Paint, 
navigare Internet.  
 
Competenţe şi abilităţi artistice:  
 Publicistice: peste 1000 de articole apărute în Panoramic Auto, Naţional Auto, 

Cotidianul, Autostrada, Autorally Magazin, AutoShow; 
 Cărţi publicate: Formula 1 în era Schumacher, Scena şi culisele Marilor premii, 250 de 

curse alături de Michael Schumacher, cu acceleraţia la planşeu, stele ale volanului 
românesc (CD). În finalizare: Devoratori de Mari premii – anii 50, prinţesele formulei 
regină; 

 
Alte abilităţi şi competenţe:  
 Între 1973 şi 1974, component al lotului echipei de competiţii IAP (fără participare la 

curse); 
 Între 1986 şi 1993, conducătorul echipei de competiţii IATSA Piteşti (Dacia Service 

Rally, din 1991). Două titluri de campion la echipe. 
 Iniţiatorul Trofeului Dacia Sport, desfăşurat în 1988 şi 1999; 
 Iniţiatorul trofeului Ludovic Balint pentru combativitate în raliuri, 2007.  

Permise de conducere: B, C.  
 
 



COSMIN, ALEXANDRU NICOLAE 
 
 
Adresă: Piteşti, str. Aleea Salciei, bl. 1 D, sc. B, et. 2, ap. 11, jud. Argeş. 
Telefon/fax: 0744 192938. 
E-mail: al_cosmin2001@yahoo.com. 
Specializare: Informatică. 
Titular la unitatea de învăţământ: Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti. 
Gradul didactic şi anul obţinerii: Gradul didactic I, obţinut în anul 2002. 
 
Experienţă profesională:  
 martie 2005 - prezent, Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”, Piteşti, profesor informatică;  

Alte responsabilităţi: şef de catedră şi metodist al IŞJ Argeş; 
 iulie 2001 - februarie 2005, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, inspector de specialitate 

la disciplina Informatică; 
Alte responsabilităţi: membru al Consiliului consultativ la disciplina Informatică, secretar în 
comisiile judeţene de organizare a examenelor de bacalaureat, vicepreşedinte al olimpiadelor 
judeţene de informatică, organizator şi coordonator al concursurilor judeţene de matematică-
informatică „Dan Barbilian”; 
 septembrie 1991 - iunie 2001, Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”, Piteşti, profesor de 

informatică; 
Alte responsabilităţi: şef de catedră, responsabil al comisiei metodice, mentor şi metodist al I.Ş.J. 
Argeş; 
 septembrie 1990 - august 1991, Clubul Elevilor din Piteşti, profesor la cercul de 

informatică; 
 octombrie 1997 - august 1990, C.T.C.E. Piteşti, programator la atelierele de 

implementare şi informatică industrială; 
Alte responsabilităţi: am participat la implementarea şi proiectarea următoarelor aplicaţii:  
- „Urmărirea producţiei şi calculul manoperei” la I. Textila Piteşti;  
- „Gestoc” la I.R.E. Piteşti;  
- „Facturarea consumului de gaze” la unităţile de stat;  
- „Urmărirea derulării contractelor” la I.C.R.T.I. Piteşti. 
 
Studii şi cursuri (licenţele obţinute şi cursuri parcurse după obţinerea licenţei, studii 
postuniversitare, masterate, cursuri de perfecţionare, …): 
Perioada: 
 1972-1976, Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii. Calificarea: 

Informatică; 
 2004-2006 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti. Calificarea: Master, 

specializarea „Management în servicii publice”; 
 noiembrie 2007 - februarie 2008, Universitatea Piteşti, absolvent al cursului „Practicum” 

de formare continuă, acreditat de CNFP; 
 18.02.2004 – 17.07.2004, Casa Corpului Didactic Piteşti. Calificarea: absolvent al 

Programului „Formarea liderilor educaţionali” acreditat de Centrul Naţional de Formare a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar; 
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 noiembrie - decembrie 2001, Casa Corpului Didactic Piteşti. Calificarea: absolvent al 
cursurilor de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, organizat în cadrul 
Componentei „Management şi Finanţare” a Proiectului de Reformă a Învăţământului 
Preuniversitar; 

 octombrie 2000, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Curriculum. 
Calificarea: participant la Programul de abilitare curriculară destinat profesorilor din 
învăţământul liceal; 

 24 - 26 martie 2000, Ministerul Educaţiei Naţionale I.S.J. Iaşi.  
Calificarea: participant la stagiul de formare în cadrul Programului de Reformă a 
Învăţământului Preuniversitar, Componenta Pregătirea Profesorilor conform tematicii: 
Curriculum la decizia şcolii şi evaluarea rezultatelor şcolare; 

 28.08.1995 – 10.09.1995 Institutul Internaţional de Limba Engleză Iaşi.  
Calificarea: absolvent al Cursului de Limbă Engleză al directorilor de proiect din 
Centrele de Informatică, organizate cu sprijinul fundaţiei Soros; 

 4 – 9.04.1994, Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă.  
Calificarea: absolvent al cursurilor de E-mail şi Administrarea Sistemelor de Tip Unix. 

 
Rezultate obţinute (în ultimii 3 ani) cu elevii: 
 la bacalaureat: 

2004-2005: Procent de promovare: 100%, majoritatea notelor fiind peste 9; 
2005-2006: Procent de promovare: 100%, majoritatea notelor fiind peste 9; 
2006-2007: Procent de promovare: 100%, majoritatea notelor fiind peste 9; 
2007-2008: Procent de promovare: 100%, majoritatea notelor fiind peste 9. 
 la olimpiade şcolare: 

2004-2005: 
- Neagu Mihai - menţiune, clasa a IX-a, ONI Buzău; 
- Bălăşoiu Alexandra - premiul I, clasa a IX-a, OJI; 
- Stroe Marius - menţiune, clasa a IX-a, OJI; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul II, clasa a X-a, OJI; 
2005-2006: 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a X-a, OJI; 
- Savu Răzvan - premiul III, clasa a X-a, OJI; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa XI, OJI; 
- Diaconu Virgil - premiul III, clasa a X-a, OJI; 
2006-2007: 
- Stroe Marius - menţiune, clasa a XI-a, ONI; 
- Ionescu Ionuţ Liviu - premiul II, clasa a X-a, OJI; 
- Amzoi Andrei - menţiune, clasa a X-a, OJI; 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a XI-a, OJI; 
- Ştefan Dobrin - premiul II, clasa a XI-a, OJI; 
- Savu Răzvan - premiul III, clasa a XI-a OJI; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa a XI-a, OJI; 
2007-2008: 
- Stroe Marius - menţiune, clasa a XII-a, ONI; 
- Ionescu Ionuţ Liviu -  premiul I, clasa XI-a, OJI; 
- Stroe Marius - premiul I, clasa XII-a, OJI; 



- Ştefan Dobrin - premiul III, clasa XI-a, OJI; 
- Istrate Ioan - menţiune, clasa a XII-a, OJI. 
 
 la alte concursuri: 

2004-2005: 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul III, clasa a X-a, concursul „Info-Oltenia”; 
- Bălăşoiu Alexandra - menţiune, clasa a IX-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul III, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Stroe Marius - premiul III, clasa a IX-a, concursul „Dan Barbilian”; 
2005-2006: 
- Stroe Marius - menţiune, clasa a X-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul III, clasa a XI-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Stroe Marius - premiul II, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Bălăşoiu Alexandra - premiul III, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Dobrin Ştefan - menţiune, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Savu Răzvan - menţiune, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa a XI-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Cioromela Ruxandra - premiul III, clasa XI-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Neagu Mihai - premiul III, clasa a XI-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Petre Radu - menţiune, clasa a XI-a, concursul „Dan Barbilian”; 
2006-2007: 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a-XI-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Info-Oltenia”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul II pe echipe, clasa a XII-a, concursul „Info-Oltenia”; 
-Amzoi Andrei - premiul II, clasa a X-a, concursul „Dan Barbilian”;  
- Teianu Victor - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Neagu Mihai - premiul III, clasa a XII-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Georgescu Răducu Andrada - premiul I, clasa XII-a, concursul „Dan Barbilian”; 
2007-2008: 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Ştefan Odobleja”; 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Grigore Moisil”; 
- Stroe Marius - menţiune, clasa a XII-a, concursul „Grigore Moisil”; 
- Stroe Marius - premiul I, clasa a XII-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Ionescu Liviu - menţiune, clasa a XI-a, concursul „Dan Barbilian”; 
- Savu Răzvan - menţiune, clasa a XII-a, concursul „Dan Barbilian”. 
 
Preocupări ştiinţifice: 
Participări la simpozioane ştiinţifice de specialitate: 
Denumirea: E-mail şi administrarea sistemului de tip Unix. 
Instituţia organizatoare: Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă  
Data (perioada): 4 - 9 aprilie 1994  
În calitate de (organizator, propunător, cursant, …): cursant.  
 
Altele:  
- Membru în Comisia pentru Curriculum a Colegiului Naţional „I. C. Brătianu” Piteşti;  



- Participarea ca formator la stagiul de perfecţionare a cadrelor didactice în utilizarea 
calculatorului.  
 
Participarea la alte activităţi organizate de I.S.J.: (cercuri de specialitate, inspecţii,…): 
- Participarea la cercurile pedagogice de specialitate; 
- Activitatea de metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş la disciplina Informatică, în 
perioada 01.09.1995 - 09.07.2001 şi 01.03.2005 - 01.06.2007. În calitate de metodist, am 
participat la foarte multe inspecţii de specialitate pentru obţinerea gradelor didactice de către 
profesorii de informatică din judeţul Argeş;  
- Participarea la olimpiadele şcolare de informatică (locale, judeţene şi naţionale) şi la alte 
concursuri de informatică (judeţene şi interjudeţene), în calitate de membru în comisiile de 
organizare sau ca profesor corector;  
- Activitatea de mentor la disciplina Informatică, în perioada 01.09.1998 – 01.09.2006. Astfel, 
foarte mulţi studenţi ai Facultăţii de Matematică - Informatică de la Universitatea din Piteşti au 
avut ocazia să-şi desfăşoare practica pedagogică la un liceu de prestigiu, aducându-mi contribuţia 
la buna lor pregătire în profesia de dascăl; 
- Activitatea de profesor formator în domeniul utilizării calculatoarelor, desfăşurată la Casa 
Corpului Didactic Argeş în perioada 25.06.2001 - 01.07.2001 şi 23.07.2001-29.07.2001, unde 
am predat un număr de 80 de ore; 
- Secretar al comisiilor judeţene de organizare a examenului de bacalaureat din perioada 2001-
2004; 
- Preşedinte, vicepreşedinte sau profesor corector în comisiile de examen, pentru obţinerea 
atestatului la informatică şi comisiile pentru susţinerea probei practice de către cadrele didactice 
participante la concursul de titularizare; 
- Preşedintele Consiliului Consultativ la specialitatea Informatică, în perioada 2001-2004. 
 
Cunoştinţe de operare calculator: 
 Word - foarte bun; 
 Excel - foarte bun; 
 Internet - foarte bun; 
 Limbajele de programare: Pascal, C++ - foarte bun; 
 Bazele de date: Fox Pro, VisualFox - foarte bun; 
 Sistemul de operare Windows - foarte bun. 

 
Aptitudini şi competenţe care nu au mai fost menţionate anterior: 
- Limbi străine cunoscute: franceză - abilitatea de a citi: bine; 

         - abilitatea de a scrie: bine; 
         - abilitatea de a vorbi: satisfăcător. 

- Deontologie profesională, profesionalism şi conduită morală incontestabile, receptivitate la 
nou, conduită inovativă; 
- Disponibilitatea pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situaţii 
„problemă” ale tineretului; 
- Aptitudini organizatorice (concursuri şcolare şi olimpiade); 
- Aptitudini de coordonare şi conducere a activităţilor desfăşurate în cadrul catedrei de 
informatică; 
- Aptitudini şi competenţe în utilizarea şi programarea calculatorului; 



- Posesor de permis de conducere; 
- Pasiuni: călătorii, filme, sport, muzică.  
 
 



COSTACHE – BABCINSCHI, LUCIAN 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 30.10.1952, Bucureşti. 
Adresa: Piteşti, Calea Bucureşti, Bl. 19, Sc. C, Et. 1, Ap. 5. 
Telefon: 0248/212898; 0747 424290. 
E-mail: tzucatzuca2002@yahoo.com. 
 
Activitate profesională:    
 01.09.1976 - 01.09.1991: Profesor titular, Liceul Teoretic „Grigore Ghica Vv”, Dorohoi şi 

Liceul „Regina Maria ” – Dorohoi; 
 01.09.1991 - 01.10.1994: Profesor titular, prin concurs, la Colegiul Liceal „Zinca Golescu” 

- Piteşti; 
 01.10.1994 - 01.04.1995: Inspector de specialitate la limba şi literatura română (licee) –

I.S.J. Argeş; 
 01.04.1995 - 01.09.1997: Profesor la Colegiul Liceal „Zinca Golescu” - Piteşti; 
 01.09.1997 - 01.05.2001: Inspector de specialitate la I.S.J. Argeş; 
 29.11.2006 - 30.01.2007: Inspector şcolar general adjunct I.S.J. Argeş ( inspecţie  şcolară); 
 06.03.2008: Director adjunct Colegiul Naţional „I.C.Brătianu” - Piteşti; 
 30.11.2000: Prin Decizia 305/30.11.2000 a M.E.C. şi I.S.J. Argeş, funcţionar public în 

cadrul I.S.J. Argeş; 
 01.10.1991 - 18.02.1994: Asistent universitar, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” -   

Catedra de limbi străine; 
 18.02.1994 - 01.10.2003: Lector universitar, Universitatea „Constantin Brâncoveanu ”, 

poziţia 9, „Limba franceză - limbaj economic şi corespondenţă comercială în limba 
franceză”; 

 1997-2001:  Membru în Consiliul de Administraţie al I.S.J. Argeş; 
 2001 - prezent:  

o Şeful Catedrei de limba şi literatura română de la Colegiul Naţional 
„I.C.Brătianu” Piteşti; 

o Responsabilul ariei curriculare limbă şi comunicare din Colegiul Naţional 
„I.C.Brătianu” Piteşti; 

o Responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba şi literatura 
română (licee) din judeţul Argeş; 

 1992 - prezent:  
o Metodist al I.S.J. Argeş; 
o Membru în Consiliului consultativ al profesorilor de limba şi literatura 

română de pe lângă I.S.J. Argeş; 
 1994 - prezent:  

o Îndrumător/mentor practică pedagogică de specialitate pentru studenţi 
(Universitatea din Piteşti); 

o Secretar al Comisiei Naţionale a Olimpiadelor şcolare (limba şi literatura  
română) – Bistriţa Năsăud, 1995; 

o Vicepreşedinte al Comisiei Naţionale Botoşani 1998, Craiova 1999, Piteşti 
2001; 
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 2001: membru în Comisia Naţională a profesorilor de limba română; coautor al 
programelor de limba şi literatura română; 

 1993: Secretar al Cenaclului literar „Septentrion”. 
 
Pregătire profesională şi managerială: 
 – 1971: Colegiul Naţional „I.C.Brătianu”, Piteşti; 
 – 1976: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filologie, Română-Franceză;   
 1976: Diploma de absolvire – media 10; 
 1988: Grad didactic II – media 9, 92; 
 1994: Grad didactic I – media 10; 
 10.1998 - 12.1999: Stagiu de pregătire în cadrul Componentei „Management şi Finanţare” 

a Proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar (organizat de M.E.C. şi Banca 
Mondială); 

 1999: Certificat de absolvire a Cursurilor pentru Formarea Inspectorilor Şcolari (M.E.C. şi 
B.M.); 

 09 - 10.2000: Universitatea Autonomă  Barcelona  –  Certificat  şi  atestat  de  stagiu pentru 
„Formarea în domeniul managementului formării continue, a politicilor de învăţământ în 
C.E., inspecţie şcolară şi formare a formatorilor”; 

 03.2000: Programul „Tempus Jet 2000” – Atestat cursuri, modulul „Tehnologii de 
informare şi comunicare (I.T.C.) – idei generale, caracteristici, mijloace specifice, impact 
asupra activităţilor de organizare a grupurilor ţintă”; 

 04.2000: Programul „Tempus Jet 2000” – Atestat de absolvire a cursurilor pentru modulul 
„Implementarea mijloacelor I.T.C. în procesul de formare a formatorilor şi în formarea 
directă” (LOOM Portugalia şi Universitatea Piteşti); 

 06-07.2000: Atestat cursul modulul „Managementul european – idei generale, 
caracteristici, mijloace specifice etc.”;  

 10.2000: Atestat cursuri modulul „Informatică aplicată în învăţarea limbilor străine” 
(Program Tempus); 

 2007: Cursuri de formare a diriginţilor (CCD); 
 10.2007 - 03.2008:  Cursuri de Formarea liderilor educaţionali, organizate de CCD şi 

CNFP:  
 Modulul I „Managementul educaţional”;                                                       
 „Tehnologia informaţiei computerizate”; 
 Modulul II „Curriculum şi comunicare”. 

 02 – 03 2008: Cursuri pentru mentori de stagiatură – avizate de M.E.C.T., organizate de 
CCD Argeş şi Universitatea Piteşti; 

 05 - 06.2008: Cursuri pentru Formatori curricululm şi evaluare - atestat M.E.C.T.   
 
Activitate ştiinţifică şi publicistică:      
 „La Francais des affaires”, curs universitar, 1995; 
 „Septentrion”, poezii, 1995 (volum colectiv);  
 „Soare – ochi de Dumnezeu”, poezii, 1996; 
 „Elogiu Regelui. Poetul”, eseu bilingv, 1996; 
 „Liviu Rebreanu – texte comentate.”, Ed. Recif, 1997; 
 „Chipurile poetului” (volum colectiv), critică literară, ediţia I 2001, ediţia a II-a 2002; 
 „Poeţii banului” (volum de versuri), 2006; 



 „Sub - Urbia” (volum de versuri), 2006; 
 „Fantasteria” (volum de versuri), 2006; 
 „Miniaturi” (portrete, peisaje, reflecţii), 2006; 
 „Sentimentul singurătăţii în poezia lui Eminescu, Bacovia, Blaga şi Al. Philippide”; 
 „Luceafărul – poem al sublimului”; 
 „Luceafărul – între utopie şi realitate”; 
 „Luceafărul. Adnotări la o capodoperă”; 
 „Odă (în metru antic). O nouă viziune”; 
 „Luceafărul – argumente împotriva unor stereotipuri de interpretare”; 
 „Note la uvertura poemului Luceafărul”; 
 „Mihai Eminescu. Filozofia valorii (între idolatrie şi responsabilitate)”; 
 „Apollinaire şi pictorii cubişti”, traducere; 
 „Bacovia. Sugestii şi corespunderi cromatice”; 
 „Balzacianism şi călinescianism”; 
 Versuri, traduceri, articole de critică literară şi de artă în revistele „Luceafărul”, 

„Convorbiri literare”, „Cronica”, „Argeş”, „Ateneu”, „Caiete botoşănene”, „Tribuna” 
(Cluj), „Tribuna României”, „Centenar Eminescu”, „Argeşul”, „Curierul de Dorohoi”, 
„Curierul de Argeş”, „Fotoreporter”; 

 Redactor, fondator la Revista de limba şi literatura română „Ion Pillat” – Piteşti, 1996; 
 Fondator, redactor-şef la Revista Catedrei de Limba şi Literatura Română, Colegiul 

Naţional „I. C. Brătianu”, 2003; 
 Fondator, redactor la Revista Junimea (seria nouă) a Asociaţiei Culturale şi Ştiinţifice 

„Junimea” a Colegiului Naţional „I.C.Brătianu”; 
 Fondator, redactor la ziarul „Curierul de Dorohoi”, 28.12.1989.    

                                                    
Rezultate obţinute: 
1987 - prezent: 

 24 de premii obţinute cu elevii participanţi la etapele naţionale şi 
internaţionale ale Olimpiadelor Şcolare la limba şi literatura română, cultură 
şi civilizaţie românească – premii I, II, III, premii speciale şi menţiuni; 

 Rezultate excepţionale obţinute la examenele de bacalaureat şi de admitere 
la facultăţi de profil; 

 Numeroase diplome  obţinute pentru activitatea culturală şi ştiinţifică. 
 
Premii şi distincţii: 
1988: Premiul I al revistei „Convorbiri literare” pentru poezie; 
          Premiul I al revistei „Tribuna” (Cluj) pentru poezie; 
1988: Premiul I al revistei „Tribuna României” pentru poezie;                                               
1987: Diploma Jubiliară (20 de ani) a revistei „Convorbiri literare”- Iaşi; 
1995-2000: Diplome ale Universităţii „Constantin Brâncoveanu” pentru contribuţia la sesiunile 

anuale ale Cercurilor ştiinţifice studenţeşti – Piteşti, Brăila, Rm. 
Vâlcea;                      

1996: Premiul oraşului francez Cholet pentru volumul bilingv „Eloge au Roi. Le Poete” - 1996;  
2006: Diploma şi premiul „Gheorghe Lazăr” – Clasa I (M.E.C.), pentru întreaga activitate 

didactică. 
 



Alte preocupări: 
Îndrumarea activităţii ştiinţifice, culturale a elevilor, cercuri ştiinţifice, cenacluri, sesiuni de 

comunicări şi referate ştiinţifice ale elevilor şi studenţilor. 
 

Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute – limba franceză, scris, citit şi vorbit foarte bine; limba engleză, 

citit, scris, vorbit satisfăcător; 
 Deontologie profesională, profesionalism şi conduită morală incontestabile, receptivitate la 

nou, conduită inovativă; 
 Aptitudini organizatorice – concursuri şcolare şi olimpiade; 
 Aptitudini de coordonare şi conducere a activităţilor desfăşurate în cadrul catedrei limba şi 

literatura română;                                                                                                
 Pasiuni: arheologie, antichităţi, cărţi vechi, pictură.                                                   



CRĂCIUN, M. MIRCEA 
 
 
M-am născut la 7 septembrie 1942, în comuna Goleşti, satul Valea Boerească (azi Viişoara), 

judeţul Argeş. Am domiciliul în oraşul Ştefăneşti, satul Viişoara, nr. 17, judeţ Argeş. Sunt profesor 
pensionar şi pot fi contactat prin telefonul 0746 834229. 

Am urmat şcoala elementară, clasele I-VII la Şcoala nr.1 Ştefăneşti - Tg. Dealului, în 
perioada 1949-1956, după care Liceul „Nicolae Bălcescu” (Colegiul „Ion C. Brătianu”) din Piteşti 
(1956-1960), apoi o şcoală postliceală. Am funcţionat un an ca profesor la Şcoala de şoferi 
profesionişti Câmpulung Muscel, în perioada 1962-1963. 

Începând din anul 1963, am urmat cursurile Facultăţii de Istorie - Geografie din Bucureşti, pe 
care am absolvit-o în anul 1966. 

Începând cu data de 1 septembrie 1966, timp de 39 ani, servesc învăţământul românesc până 
la 1 septembrie 2005, când m-am pensionat la limita de vârstă, funcţionând la următoarele şcoli şi 
licee din judeţul Argeş: 
 Şcoala Richiţele, com. Cocu, Argeş, 1966-1970, predând istoria şi geografia, îndeplinind şi 

funcţia de comandant al unităţii de pionieri. 
 Şcoala Râncăciov - Călineşti, judeţul Argeş, 1970-1978, după care, prin concurs susţinut în 

anul 1978, mă titularizez în municipiul Piteşti, unde am predat istoria timp de 27 ani, la 
diverse licee şi şcoli generale: 

- Liceul „Armand Călinescu” (1978-1980); 
- Şcoala Nr. 17 Piteşti (1980-1991); 
- Şcoala Nr.1 „Nicolae Simonide” (1991-2005). 
Am obţinut toate gradele didactice din învăţământ, gradul definitiv (1970), gradul II (1977) şi 

gradul didactic I (1984). 
Pentru merite deosebite, am obţinut mai multe distincţii, dintre care amintim: Diploma 

„Gheorghe Lazăr” cl. I, oferită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, dar şi alte diplome oferite de 
şcolile unde am funcţionat. 

Debutul în publicistica românească l-am făcut în anul 1968 în presa locală, publicând, în cei 
40 de ani, peste 100 de comunicări ştiinţifice şi articole. 

În Dicţionarul de istorici din Argeş, Piteşti, 2003, editat de Muzeul Judeţean, prin S. 
Cristocea sunt precizate o serie de titluri ale unor lucrări publicate de Mircea Crăciun în presa 
locală, cât şi centrală: Revista „Argeş”, Magazin istoric, Anale de istorie, Revista „Memoria”, 
Revista „22”, „Tribuna Şcolii Argeşene”, „Tribuna Învăţământului”. 

Contribuţiile lui Mircea Crăciun sunt menţionate şi în alte lucrări, cum sunt: „Istoria 
Piteştiului” de Petre Popa, Paul Dicu şi Silvestru Voinescu, cât şi alte lucrări mai vechi sau mai 
noi, printre care „Argesis - studii şi comunicări”, editată de Muzeul Judeţean Argeş, Revista 
„Memoria” nr. 44/45 - 2003. 

În perioada 1995-2005, am îndeplinit funcţia de vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe 
Istorice, filiala Argeş, în anul 1999, cu ocazia alegerilor de la Buşteni, am fost cooptat între 
membrii Consiliului Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. 

Mulţi dintre elevii pregătiţi de profesorul Mircea Crăciun au obţinut premii şi menţiuni, atât 
la tezele pe judeţ ale olimpiadei de istorie, cât şi la olimpiadele naţionale de istorie. Amintim 
printre elevii premiaţi la olimpiadele naţionale de istorie pe: Alexe Laura (1988), Dumitru Cornelia 
(1989), Bârcănescu Mihai (2000) şi Ţurcanu Adrian (2004). 



În 21 decembrie 1989, m-am remarcat în evenimentele din Bucureşti, iar, în ziua de 22 
decembrie 1989, am fost unul din organizatorii ocupării Comitetului Judeţean PCR de la Piteşti. 

Prin adresa Nr. 416 din 3.03.2005, eliberată de CNSAS, se confirmă faptul că Mircea 
Crăciun nu a fost colaborator al securităţii cu poliţie politică. 

În prezent, colaborez la Revista „Memoria” şi Revista „22”, iar, pe plan local, la 
Enciclopedia personalităţilor argeşene şi Televiziunea Alpha. 



CREŢU, GHEORGHE 
 
 
 
 

Data naşterii: 31.05.1928. 
Locul naşterii: Cetatea Albă – Basarabia. 
Naţionalitatea: română. 
Cetăţenia: română. 
Starea civilă: divorţat. 
Domiciliul: str. Victoriei, nr. 89, Piteşti. 
Telefon: 0348 404586. 
Studii: I.C.F. – Bucureşti 
Activitate profesională: profesor Educaţie fizică. 
Activitate politică: membru PCR, FSN, PDSR, PSD. 
Limbi străine cunoscute: rusa. 
Aptitudini: decorat cu Ordinul „Meritul sportiv” clasa I. 
Activitate în domeniul organizării şi conducerii mişcării sportive din decembrie 1948 până la 
pensionare (30 mai 1989). Stagiu de 41 ani, din care 38 în judeţul Argeş. Am avut o contribuţie 
importantă la dezvoltarea sportului argeşean, promovând o serie de sportive în loturile naţionale 
(Maria Diti Diaconescu, Olimpiu Cataramă, Virgil Tibulsehi, Mircea Fulger). Am o contribuţie 
esenţială la dezvoltarea bazei materiale din judeţ. 
 



 
 
 

CREŢU, LILIANA 
 
 

Data naşterii: 17.10.1951. 
Locul naşterii: com. Hârtieşti, jud. Argeş. 
Starea civilă: căsătorită. 
Studii: absolventă a Liceului Pedagogic Câmpulung, cu durata de 5 ani – promoţia 1972. 
În anul 1972, am funcţionat ca educatoare la Grădiniţa cu program normal Lucieni – Hârtieşti. 
Din septembrie 1973 şi în prezent, funcţionez ca educatoare titulară la Grădiniţa cu program 
normal Hârtieşti. 
 
Competenţe profesionale: am obţinut gradele didactice: definitivat, gradul II, gradul I; prin 
ordinul 5661/1984 al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, am primit „Titlul de Educatoare 
Evidenţiată”. 
 
Activitate didactică: am susţinut activităţi demonstrative în cadrul cercului pedagogic, comisii 
metodice anuale, schimburi de experienţă cu comunele Boteni şi Davideşti şi între satele comunei 
Hârtieşti – Vultureşti – Bârzeşti: 
 Procurarea continuă a materialelor de specialitate şi folosirea la activitate; 
 Întocmirea şi aplicarea programelor de lucru, conform obiectivelor documentelor 

preşcolare; 
 Colaborarea cu părinţii, în vederea obţinerii unei bune frecvenţe a copiilor în grădiniţă; 
 Colaborarea cu părinţii, pentru înzestrarea grădiniţei cu materiale specifice nivelului de 

vârstă; 
 Colaborarea cu Primăria, pentru a se procura material didactic; 
 Selecţionarea materialului didactic pentru fiecare activitate, precum şi confecţionarea unui 

bogat material didactic. 
 
Activitate extraşcolară: am organizat serbări cu preşcolarii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 8 
martie, 1 iunie, sfârşit de an şcolar, precum şi plimbări, excursii şi drumeţii în împrejurimile 
comunei. 
 



 
 

CRIŞAN, MIHAELA 
 

 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
Adresă: str. Ovid Densuşianu nr. 17 Piteşti. 
Telefon: 0745 044142. 
E-mail: crisanmihaela31@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 07.05.1963. 
Stare civilă: căsătorită, un băiat de 16 ani. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
Perioada: An şcolar 2007-2008. 
Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar I.C.M. „Dacia”, Piteşti. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ preuniversitar. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular grad I. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Membră în comisia pentru calitate, profesor 
mentor, profesor coordonator Consiliul elevilor, şef de catedră (1990-1993), membră în 
consiliul de administraţie, profesor metodist, formator, membră în comisiile judeţene la 
olimpiade şi concursuri profesionale. 
 1986-1987, inginer tehnolog, Uzina de Automobile Dacia – Renault; 
 Din 1987 profesor-inginer, Grup Şcolar Industrial „Dacia”, Piteşti. 

Activitate ştiinţifică: - Doctorand al Universităţii Politehnica Bucureşti. 
Cercetări ştiinţifice avizate de Universitatea Politehnică Bucureşti: 
 Stadiul actual al cercetărilor privind influenţa preciziei geometrice a suprafeţelor 

asupra durabilităţii şi fiabilităţii asamblărilor din construcţia de maşini; 
 Cercetări preliminarii privind modelarea matematică a durabilităţii şi fiabilităţii 

asamblărilor în construcţia de maşini; 
 Contribuţii teoretice privind studiul influenţei preciziei geometrice a suprafeţelor 

asupra fiabilităţii asamblărilor cilindrice. 
Articole publicate în reviste de specialitate: 
 Revista „Calitate şi Management”: Noi aspecte privind durabilitatea produselor 

industriale; 
 Revista „Tribuna Calităţii”: Controlul statistic al durabilităţii produselor; 
 Teste şi articole publicate în revista „Catedra” şi Revista Liceului „Dacia”. 

Participare la sesiuni de comunicări internaţionale, naţionale, zonale şi locale: 
 Simpozion european „Edmond Nicolau” Cluj-Napoca; 

mailto:crisanmihaela31@yahoo.com�


 Simpozion internaţional „Ştefan Odobleja” Drobeta Turnu-Severin, Mehedinţi; 
 Simpozion interjudeţean, Universitatea Piteşti; 
 Publicaţii ISBN 978-973-751-510-0; 
 Organizator şi coordonator al Simpozionului Interjudeţean „Educaţie pentru 

schimbare, instruire prin experiment”, Mioveni, aprilie 2008; 
 Simpozion internaţional, Balş, 2008; 
 Simpozion naţional ELI, Piteşti, mai 2008; 
 Simpozion judeţean „Grup Şcolar Dacia”, Piteşti, mai 2008. 
 Coautor al cărţii „Ghid pentru bacalaureat”, la disciplina Tehnica măsurării şi 

Sisteme de automatizare, Ed. Sigma, Bucureşti 2008; 
 Profesor coordonator al revistei şcolare „Ani de liceu”, a Grupului Şcolar 

„Dacia”, Piteşti. 
 

Rezultate profesionale: 
 Premiul II la faza naţională a Olimpiadei Tehnice Interdisciplinare; 
 Premiul special la faza naţională a Olimpiadei Tehnice Interdisciplinare; 
 12 menţiuni la faza naţională a Olimpiadei Tehnice Interdisciplinare; 
 Premiul II şi menţiuni la faza naţională a Concursului pe meserii; 
 Peste 40 de premii şi menţiuni la fazele judeţene ale Olimpiadei Tehnice 

Interdisciplinare şi ale Concursului pe meserii; 
 

Alte activităţi: 
 Întocmirea proiectului de finanţare cu denumirea: „Atelier de tehnica 

măsurării şi documentaţie tehnică”, în cadrul Programului de Granturi pentru 
Dezvoltare Şcolară; 

 Membru în Comisia Judeţeană a Concursului pe meserii şi a Olimpiadei 
Tehnice Interdisciplinare; 

 Profesor însoţitor al lotului olimpic la fazele naţionale ale Olimpiadei Tehnice 
Interdisciplinare. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

Numele instituţiei: Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea T.C.M.: 
Doctorand - specializare T.C.M. 
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Muncii, Solidarităţii 

Sociale şi Familiei, Centrul regional de formare profesională a adulţilor: 
formare adulţi; 

 Universitatea din Piteşti: Perfecţionare management şi comunicare; 
 M.E.C., Casa Corpului Didactic Argeş, perfecţionare: asigurarea calităţii în 

formarea profesională; 
 M.E.C., Casa Corpului Didactic Argeş, perfecţionare: educaţie pentru mediu; 
 M.E.C., Casa Corpului Didactic Argeş, perfecţionare: consiliere şi orientare; 
 Casa Corpului Didactic Argeş, perfecţionare: management şi comunicare; 
 Casa Corpului Didactic Argeş, formare monitor de calitate; 
 Universitatea Piteşti: perfecţionare robotică; 
 Universitatea Piteşti: curs perfecţionare mentor. 

Limba maternă: română. 



Limbi străine cunoscute: Franceză - bine; scris, citit, conversaţie; 
 Engleză - satisfăcător; scris, citit, conversaţie. 

Aptitudini şi competenţe tehnice: Cunoştinţe de operare PC. 
Permis de conducere: Categoria B. 
Distincţii primite:  
 Distincţie „Gheorghe Lazăr”, cls a 3-a; 
 Gradaţia de merit acordată de I.S.J. Argeş;  
 Salariu de merit acordat de Gr. Şc. „Dacia”, Piteşti; 
 Diplomă de merit acordată de Primăria Municipiului Piteşti pentru rezultate 

deosebite obţinute în activitatea profesională - două nominalizări; 
 Diplomă de merit acordată de I.S.J. Argeş, Studioul Televiziune Terra Sat, 

pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea profesională; 
 Activitate dedicată comunităţii: Participantă la colectarea de ajutoare pentru 

victimele inundaţiilor din anii 2006 şi 2007. 
 
  
 
 



 
 
 

CURELEA, AGAPA 
 
 
 
Data naşterii: 20.02.1941. 
Studii: Liceul Teoretic din Feteşti, între 1955-1959. 

Facultatea: Univ. Bucureşti, Facultatea de Matematică – Fizică, absolvită în 1964. 
După repartiţia guvernamentală din 1964, am ajuns la Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Piteşti şi am lucrat până în 1998. 

 
Gradul I 
 
Drăguşin Marius, olimpic naţional 
Gazeta matematică tip A şi B 
Profesor evidenţiat în 1972. 



DĂNĂILĂ, ŞTEFANIA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dănăilă Ştefania. 
Data naşterii: 17.09.1950. 
Adresa: Curtea de Argeş, Str. Cuza Vodă, Bl. A9, Sc. A, Ap. 8, judeţul Argeş. 
Naţionalitatea: Română 
    
Activitate profesională:             
 1969-prezent: Angajată la Muzeul Curtea de Argeş; 
 1975: Conservator la Muzeul Curtea de Argeş;     
 2004: Conservator expert al Ministerului Culturii şi Cultelor. 

 
Studii  şi cursuri:          

1957– 1965: Şcoala nr.1 Curtea de Argeş; 
1965– 1969: Liceul „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş; 
1969– 1974: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie. 

 
Alte activităţi: 
 Absolventă a cursurilor postuniversitare din cadrul Centrului de Specializare şi 

Perfecţionare în Cultură;  
 Coordonarea secţiei de conservare a muzeului şi gestiunea generală a bunurilor de 

patrimoniu din cadrul instituţiei; 
 Studii privind istoria modernă şi contemporană a oraşului Curtea de Argeş şi cercetarea 

zonei etnografice Argeş; 
 Participarea, încă din 1974, la sesiunile anuale de comunicări, organizate de muzeele din 

judeţ şi de institutele de cultură din ţară; 
 Am contribuit esenţial la organizarea expoziţiilor permanente: 1974 - Expoziţia memorială 

„D.I Norocea” din cadrul Casei Norocea, 1981 – Secţia de etnografie şi artă populară a 
muzeului, 1987-1988 – Secţia de istorie a muzeului. 

 
Abilităţi: 

 Limba franceză – scris foarte bine, vorbit fluent; 
 Cunoaştere operare PC, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

                                                    
 



 
 
 

DEJANU, GH. DANIEL 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dejanu Gh. Daniel. 
Data şi locul naşterii: 18.04.1944, comuna Stăneşti (azi Corbi), satul Pârâieşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Curtea de Argeş, str. Banu Mărăcine, bl. 3, sc. A, ap. 14, Argeş. 
Telefon: 0746 955 511. 
Starea civilă: Căsătorit.  
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 01.09.1966-1969: Profesor de Limba şi literatura română în comuna Teiu; am îndeplinit, 

timp de 1 an, funcţia de director de şcoală, precum şi pe cea de director de Cămin cultural; 
 02-07.1967: Efectuarea stagiului militar la Şcoala de Ofiţeri în Rezervă de la Radna- 

Lipova, judeţul Arad;  
 09.1969-08.1976: Profesor de Limba şi literatura română în comuna Negraşi, sat Bârlogu, 

judeţul Argeş; am îndeplinit funcţia de Director educativ, dar şi cea de director de Casă de 
Cultură, timp de 7 ani; 

 01.09.1976-31.08.1990: Transferat la Casa de Cultură din Curtea de Argeş, pe postul de 
metodist – instructor, fiind însărcinat şi cu funcţia de Redactor Şef la Staţia de radioficare a 
oraşului, având peste 3500 de abonaţi; 

 01.09.1990-31.08.2007: Am activat ca profesor titular la catedra de Limba şi literatura ro-
mână din Şcoala Gimnazială Valea Iaşului, unde am împlinit şi funcţia de Director 
educativ; 

 1978-1990: Fiind căpitan în rezervă, am fost însărcinat de Statul Major al G.P. Argeş cu 
funcţia obştească, neretribuită, de Şef de Stat Major al Gărzilor Patriotice pe oraşul Curtea 
de Argeş, funcţia de colonel, pe care mi-am îndeplinit-o cu credinţă până la desfiinţarea în 
anul 1990 a Gărzilor Patriotice; 

 1980-1990:  
• Am participat la multe cursuri de perfecţionare în cultură, dar cel mai important a 

fost cursul urmat în domeniul mass-media, la Radio Iaşi, unde am făcut practică în 
presa scrisă şi presa vorbită, unde am învăţat adevărata meserie de ziarist; am 
obţinut atestatul pe postul de redactor la Radioficare, devenind şi corespondent al 
unor ziare locale şi naţionale, la care am trimis periodic reportaje, ştiri şi informaţii 
din Curtea de Argeş; 

• În cadrul emisiunilor locale din Centrul de Radioficare Curtea de Argeş, prezentam 
rubrici de interes local sau general: ştiri locale, reportaje din întreprinderi şi 



instituţii, interviuri cu personalităţi locale, oameni de cultură etc. Aveam rubrici 
permanente („Buletin de ştiri locale”, „Evenimentele săptămânii”, „Reportajul 
zilei”, „Interviul zilei”, înregistrări din „Din cântarea României”, „Sfatul 
medicului”, „Sfatul specialistului în agricultură”, „Medalion literar”), care 
presupuneau multă trudă şi un proces de creaţie intens, frământări şi preocupări 
zilnice; 

• La Casa de Cultură Curtea de Argeş trebuia să mă ocup, pe lângă realizarea de 
emisiuni locale, şi de coordonarea, înfiinţarea formaţiilor artistice de amatori, de 
care răspundeam ca metodist-instructor principal: teatru, teatru de păpuşi, teatru 
poetic, grup satiric, miniaturi satirice, montaje literar-muzicale, recitatori etc, 
formaţii pe care trebuia să le pregătim pentru Festivalul Naţional „Cântarea 
României”. Cu toate aceste formaţii am participat la acest festival, la toate ediţiile 
lui şi în toate fazele, din 1977 de la înfiinţarea lui şi până în 1989 la desfiinţarea lui. 
La toate ediţiile am obţinut premii şi menţiuni importante, pe care nu le pot 
enumera în acest CV. Premiile din etapele republicane sunt consemnate în „Arc 
peste timp”, volum realizat de Centrul Creaţiei Populare Argeş la semicentenar, 
coordonat de Costin Alexandrescu, Editura „Paralela 45”, 2006, Piteşti (p. 341-
409). Aş aminti, totuşi, câteva la care mi-am adus contribuţia în mod deosebit 
(ediţia a VI-a, 1987-premiul II pe ţară cu Formaţia de teatru poetic, scenariul şi 
regia prof. Daniel Dejanu; ediţia a VII-a, 1989 – premiul al II-lea şi titlul de laureat 
pentru Colectivul de montaj literar-muzical al Casei de Cultură Curtea de Argeş, 
pentru spectacolul „Eminescu-verb de aur”, regia, scenografia, banda sonoră şi 
interpret prof. Daniel Dejanu; 

• Am fost colaborator fidel al Casei de Creaţie Populară Argeş, al Muzeului din 
Curtea de Argeş (m-a răsplătit moral cu „Diploma de Excelenţă” în anul 2002), cu 
multe cămine culturale din zonă, cu liceele din oraş; 

• Am lucrat cu multe formaţii de liceeni, care au avut succes în festivalul „Cântarea 
României”, obţinând premii importante pentru oraşul nostru; 

• În Şcoala Valea Iaşului, în care am predat după 1990, în calitate de Director 
educativ şi profesor de limba română, am avut grijă să pregătim permanent formaţii 
artistice de toate genurile, pentru a antrena pe cei mai talentaţi elevi, dar şi pentru a 
organiza spectacole pentru părinţi. Cu formaţia de teatru de păpuşi, am obţinut locul 
I pe judeţ în Festivalul şcolar din 2004, iar cu montajul literar, pe un text realizat de 
mine şi intitulat „Mai cântă Eminescu-n noi…”, am obţinut premiul al II-lea (vezi 
ziarul Argeşul din 20 mai 2004); 

• La cererea copiilor şi a părinţilor, am organizat programe opţionale originale şi am 
pus în scenă mai multe piese de teatru, cu care am prezentat spectacole artistice în 
comună şi în şcolile şi în grădiniţele oraşului Curtea de Argeş. Am făcut din Teatrul 
de Păpuşi un important mijloc de stimulare a exprimării corecte şi coerente, de 
îmbogăţire a vocabularului elevilor, dar şi o activitate de destindere şi de recreere în 
şcoală, prin jocul cu păpuşile ca o activitate serioasă, organizată, de mânuire, 
interpretare şi joc de rol; 

• Pentru a-i stimula pe elevii talentaţi din şcoală şi pentru a forma la ei abilităţi de 
comunicare, cu ajutorul lor, am redactat revista şcolară „Muguri” (prima revistă din 
istoria Şcolii Valea Iaşului), care s-a bucurat de un deosebit succes nu numai în 
şcoală, dar şi în comună. Aprecieri deosebite sunt consemnate şi în ziarul „Argeş 



Expres” din 27 iulie 2005, în pagina culturală, sub prestigioasa  semnătură a prof. 
Al. Th. Ionescu, critic literar cunoscut. Sunt prezentate în ziar şi 3 poezii ale 
elevilor mei, coperta revistei şi o descriere realistă a conţinutului ei. Articolul se 
încheie astfel: „Felicităm colectivul didactic şi elevii acestei şcoli, în general, şi pe 
domnul profesor Daniel Dejanu, în special, pentru această revistă.” Primul număr al 
revistei a debutat cu „Imnul şcolii” (versuri D. Dejanu, muzica Gh. Piele) şi a 
obţinut o menţiune specială la concursul judeţean al revistelor şcolare – 21 mai 
2002, menţiune specială acordată de I.S.J. Argeş; 

• De-a lungul carierei mele, am publicat în presa scrisă şi am prezentat numeroase 
ştiri la radio, informaţii şi, în special, reportaje privind activitatea economică şi 
socială din oraşul Curtea de Argeş. Amintesc doar câteva titluri de reportaje cu care 
mă mândresc: „Curtea de Argeş – prezent şi perspectivă” (apărut în „Secera şi 
Ciocanul” din 14.10.1977), „Ecoul munţilor” (apărut în „Scânteia Tineretului” din 
13.10.1979) etc.; 

• Pentru întreaga activitate didactică, metodică, ştiinţifică şi cultural-educativă 
desfăşurată în învăţământ, în anul 2003, I.S.J. Argeş mi-a acordat „Gradaţia de 
Merit”; 

• După o activitate de peste 41 de ani de muncă,  în învăţământ 27 de ani şi în cultură 
14 ani, am ieşit la pensie la 31 august 2007, pentru limită de vârstă.  

                                                                                             
Studii:                                        
 Şcoala Generală Stăneşti (clasele elementare şi gimnaziale), judeţul Argeş;                                                   
 Liceul „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel;                   
 Absolvent al Facultăţii de Filologie, Specialitatea Limba şi literatura română, Institutul 

Pedagogic Piteşti. 
 
 
 
                                                
 



 
 
 

DEJANU, NICULINA 
 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dejanu Niculina. 
Data şi locul naşterii: 24.11.1948, comuna Teiu, judeţul Argeş. 
Adresa: Curtea de Argeş, str. Banu Mărăcine, bl. 3, sc. A, ap. 14, Argeş. 
Telefon: 0751 617 195. 
Starea civilă: Căsătorită.  
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 01.09.1970 - 1975: Am fost încadrată, prin Ordin de repartiţie ministerial, la Şcoala 

Generală Bârlogu, comuna Negraşi, ca profesor la catedra de Limba şi literatura română; 
 11.1975-11.1976: Am lucrat la Comitetul Judeţean Argeş al U.T.C. ca preşedinte al 

Consiliului Judeţean al tinerelor fete, după care am revenit la catedră;       
 10.1977-1981: Am fost transferată, în interesul serviciului, la Casa de Cultură din Curtea 

de Argeş, ca instructor-metodist. Aici, am lucrat până în toamna anului 1981, când am 
revenit la catedră, funcţionând în mai multe unităţi şcolare rurale din Argeş: Albeşti- 
Brăteşti, în perioada 1981-1982 şi în Bârseşti –Tigveni, în perioada 1982-1986;      

 11.1986-09.1990: Am fost numită în funcţia de Director la Căminul nr.2 din Tigveni – 
Argeş;      

 09.1990-09.1992: Am fost numită director la Şcoala Generală nr. 6, Curtea de Argeş, 
predând şi la Catedra de Limba şi literatura română;              

 09.1992-08.2007: Am fost transferată la Şcoala gimnazială nr. 5, Curtea de Argeş, unde 
am funcţionat până la pensionare, la limită de vârstă;                                                                                             

 08.2007-prezent: Pensionară; 
 În perioada în care am funcţionat la Şcoala Generală Bârlogu, judeţul Argeş, am 

îndeplinit şi funcţia de director de Cămin Cultural, implicându-mă direct în activitatea 
artistică a satului, instruind formaţii de amatori, cu care am participat la concursuri şi 
manifestări culturale. Scenariile spectacolelor erau creaţii personale şi cu ele m-am 
remarcat în zona Costeşti, judeţul Argeş; 

 Încă din copilărie, am fost atrasă de creaţie şi de activitatea artistică, scriam versuri care 
erau luate în seamă de profesorul meu şi care mi-a publicat primele încercări de 
versificare cu o pronunţată tentă folclorică. Astfel, în clasa a V-a fiind, am avut bucuria 
să-mi văd publicate primele mele versuri în ziarul local „Secera şi Ciocanul”. Mai apoi, 
au fost incluse sub semnătura mea în volumul „Folclor poetic nou”; 



 Ca metodist al Casei de Cultură, am fost instruită şi am fost membru activ al formaţiilor 
de teatru, de Teatru de păpuşi şi de „Miniaturi satirice”, colaborând cu regizori de 
prestigiu ai timpului: D-tru Neleanu, Paul Romano, Corneliu Lamba, iar la Teatrul de 
păpuşi cu Silvia Vidoni; formaţiile de care răspundeau şi din care făceam parte, au luat 
premii la Festivalul Naţional „Cântarea României” (Deva-1979, locul II Miniaturi satirice 
şi locul I cu Teatrul de păpuşi, Vâlcea-1980); 

 În anul 1978 am absolvit cursurile de perfecţionare cu durata de 3 ani, organizate de 
Consiliul Culturii în 3 centre: Oradea (1977), Câmpulung Muscel (1978) şi Bucureşti 
(1979), primind atestatul de regizor pentru Teatru de păpuşi; 

 Dar atenţia şi activitatea mea s-au îndreptat tot spre copii. Astfel, în colaborare cu  
regretatul profesor Gelu Ciuculescu, am scris versuri pentru mai multe cântece pentru 
copii. Unele au fost premiate de Uniunea Compozitorilor („Hora păcii” şi „Suntem tinere 
vlăstare” se mai cântă şi acum prin şcoli şi grădiniţe, dar nimeni nu mai ştie compozitorul 
şi autorul versurilor. Ultima piesă a fost inclusă şi în manualul de muzică pentru clasele a 
III-a şi a IV-a, ediţia 1980, şi a fost inclus în repertoriul de cântece pentru copii până în 
1990);  

 În perioada 1982-1986, când am funcţionat la Şcoala Generală Bârseşti, am desfăşurat o 
rodnică activitate artistică, realizând spectacole complexe, ale căror scenarii le scriam, 
inspirându-mă din viaţa şcolii, texte pentru brigăzi artistice sau pentru „Miniaturi 
satirice”; 

 Tot la Şcoala Bârseşti am înfiinţat o echipă de Teatru de păpuşi. Munca ne-a fost 
răsplătită când copiii ţăranilor au ajuns pe scenele marilor teatre din ţară, obţinând premii 
importante şi o experienţă de neuitat - locul I la nivel naţional cu piesa „Asta-i toată 
povestea”, de Al. Adrian (1983) şi locul I pe judeţ cu formaţia brigăzii artistice, Piteşti, 
1982; 

 Renunţând la funcţia de conducere, din 1992 m-am întors la activitatea pur didactică şi 
mi-am reluat preocupările artistice. Între anii 1995-2004 am fost metodist al I. S. J. 
Argeş, ocupându-mă de mulţi studenţi, care au ales să facă practică pedagogică sub 
îndrumarea mea; 

 În anul 2002 am editat, în calitate de profesor coordonator, Revista  şcolii nr.5, din Curtea 
de Argeş, intitulată „Scripta manent” (primul număr în decembrie 2002), cu care am 
participat la Concursul de reviste şcolare, obţinând locul al II-lea în 2004 şi menţiune în 
2005, la secţia „Caleidoscop”. 

 
Alte participări şi activităţi: 
 În noiembrie 2001 am participat la Colocviul naţional pe tema „Creşterea eficienţei 

educaţiei pentru drepturile omului în învăţământul preuniversitar”- organizat de IRDO în 
parteneriat cu M.E.C., unde am susţinut raportul „Educaţia copiilor şi tineretului în 
spiritul democraţiei, al toleranţei şi nonviolenţei”; 

 2001, participare la Concursul Naţional de Creativitate Didactică, organizat de Casa 
Corpului Didactic din Galaţi, la iniţiativa IRDO, unde am susţinut un material auxiliar 
pentru orele de dirigenţie, intitulat „Decalogul celor 10 porunci”. Materialul a fost 
selecţionat pentru Expoziţia naţională, faza finală a celei de-a doua ediţii a Concursului 
Naţional de Creativitate Didactică (fapt atestat prin certificatul eliberat de IRDO în 
10.12.2001); în august 2001 am participat la Universitatea naţională pentru Drepturile 
Omului, organizată de IRDO la Cheia, judeţul Prahova; 



 Articole în ziarul local în perioada 2001-2007, „Paginile şcolii nr.5”, coordonator de 
pagină şi în ziarul judeţean „Observator”, 2004; mai multe articole cu probleme de 
gramatică (itemi, teste complexe pentru clasa a VIII-a) în ziarul „Argeşul”, precum şi 
articole în revista „Catedra” nr. 3, 4, 7, 8 aprilie, mai, iunie 2002) pe tema „Formarea 
gândirii critice a elevilor – o altă alternativă în gimnaziu”; 

 În 2002 am absolvit cursul „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri 
didactice”, organizat de C.C.D. Argeş. În perioada 5-11.08.2002 am participat la cursurile 
Universităţii Internaţionale, organizată de IRDO, la Cheia, judeţul Prahova, cu diplomă 
de absolvire. Aici, am susţinut raportul „Responsabilitatea şcolii, a familiei, a societăţii în 
educarea copiilor în spiritul toleranţei, al democraţiei, al păcii şi al culturii” – am obţinut 
a doua diplomă de absolvire; 

 Am realizat versurile Imnului Şcolii Nr.5 Curtea de Argeş, pe muzica prof. Gh. Piele, 
publicat în revista „Scripta manent” nr.1. 

 Am realizat regia şi scenariul pentru concursul „Caragiale – viaţa şi opera”, televizat de 
Benix-TV local, 2002; 

 Pentru întreaga activitate desfăşurată şi pentru profesionalism am primit „Diploma de 
Onoare” din partea Şcolii Generale nr.6 „Basarab I”, în anul 2005 şi „Diploma de 
Onoare ” + „Diploma de Fidelitate”  din partea Şcolii nr.6 „Armand Călinescu”; 

 În ultimii 8 ani de activitate didactică, I. S. J. Argeş mi-a acordat „Gradaţia de Merit”. 
                                                
                                    
Studii:                                        
 1955-1962: Şcoala Generală Teiu Vale (clasele primare şi gimnaziale), judeţul Argeş;                                               
 1962-1966: Liceul Nr. 2 („Zinca Golescu”) Piteşti;                   
 1967-1970: Absolvent al Facultăţii de Filologie, Specialitatea Limba şi literatura română, 

Institutul Pedagogic Piteşti. Am obţinut definitivatul în învăţământ, gradul didactic II şi 
gradul didactic I. 

 
 
                                                
 
 



 
 
 

DESPA, IULIAN 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Despa Iulian. 
Data naşterii: 22.07.1946. 
Adresa: Comuna Călineşti, sat Vrăneşti, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248651449. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
                                                 Profesor de biologie; 
1980-1984 Director la Şcoala din Vrăneşti; 
1990  Inspector şcolar; 
1990-1991                                Inspector  Şcolar general adjunct; 
1998-2000                                Responsabil Cerc Pedagogic; 
2001-2005                                Inspector şcolar – specialitatea Biologie; 
  
Alte activităţi şi responsabilităţi: 
 Consilier al Consiliului local Călineşti, în perioada 1990-1996; 
 Metodist, mentor, responsabil de Cerc Pedagogic; 
 Organizarea şi conducerea a Centrului Foto la Şcoala din Goleşti, între anii 1972-1980; 
 Preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de Bacalaureat în anii 1990-1991, 2001-

2004, 2007, 2008; 
 Vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de Organizare a Concursurilor şcolare de Biologie şi de 

Ştiinţele Pământului, 2001-2005; 
 Membru al Coralei bărbăteşti „D.N. Chiriac” din 1970 până în 2000; 
 Coautor la editarea unor auxiliare didactice pentru elevi şi profesori; 
 Membru al Colegiului Director al revistei de ecologie „Genesis”, editată de Editura Arves, 

Craiova; 
 Membru al subredacţiei Argeş al susnumitei reviste; 
 Membru al colectivului de redacţie al revistei „Ecos”, de pe lângă Muzeul Judeţean Argeş; 
 Publicarea unor articole în reviste de specialitate; 
 Moderator a unor secţiuni în cadrul Conferinţei Naţionale de Biologie, organizată la Craiova, 

de revista „Genesis”; 



 Participarea la seminarul naţional „Terra Încotro” –Târgu Jiu; 
 Organizarea de drumeţii, excursii, expediţii cu elevii Şcolii din Vrăneşti, pentru cunoaşterea 

unor rezervaţii naţionale, parcuri naţionale, pentru refacerea unor marcaje turistice în Delta 
Dunării, Făgăraş, Parâng, Ciucaş, Rodna, Bucegi, Apuseni, Ceahlău, Retezat – 1972-1982; 

 Participarea, în cadrul organizaţiei „Cercetaşii României”, la activităţi specifice acestei 
organizaţii – 1996-1998. 

                                                   
Studii:                                       
  - 1960:  Şcoala elementară; 
 1960-1964: Şcoala medie nr.2 (Colegiul naţional „Zinca Golescu” Piteşti); 
  -1967: Institutul Pedagogic de 3 ani Piteşti, Facultatea de Ştiinţele Naturale şi Agricole; 
 1971-1974: Universitatea Bucureşti, cursuri fără frecvenţă; 
 1972: Definitivare în învăţământ; 
 1979: Gradul didactic II; 
 1984: Gradul didactic I; 
 2001: Formator naţional, în urma participării la seminarul de Biologie, în cadrul 

programului de pregătire al cadrelor didactice pe probleme de „Didactica disciplinelor 
şcolare”, organizate de M.E.C. şi de Consiliul Naţional pentru Curriculum; 

 Cursuri de formare manageriale ale directorilor de unităţi şcolare, organizate în cadrul 
componentei „Management şi finanţare a proiectului de reformă în învăţământul 
preuniversitar”; 

 2004: Formator naţional, în urma participării la cursurile programului naţional „Educaţie 
pentru sănătate”; 

 Cursuri AEL, organizat de M.E.C. şi SIVECO. 
 
 Merite deosebite: 
 1984: Profesor evidenţiat, conform Ordinului 5661 al M.E.I.; 
 2001: Gradaţie de merit;          
 2007: Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa a III-a. 



 
 
 

DIDIŢĂ, PAUL 
 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
Nume/ prenume: DIDIŢĂ PAUL 
Adresa(numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara): bloc A 10 A, scara B, Ap. 4, Cart. Găvana 
III, cod poştal: 0300, mun. Piteşti, jud. Argeş, România. 
Telefon: 0248.281.604; 0727.935.919 
E-mail: pauldidita@yahoo.com 
Naţionalitate: română. 
Data naşteri: 9 ianuarie 1951. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
1. 
* Perioada (de la – până la): 1 martie 2005 – în prezent. 
* Numele şi adresa angajatorului: I.S.J. – Argeş, Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere. 
* Funcţia sau postul ocupat: inspector de specialitate. 
*Principalele activităţi sau responsabilităţi: consilierea, îndrumarea şi controlul activităţii la 
istorie şi socio – umane din judeţul Argeş.  
 
2.  
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 2003 – 28 februarie 2005. 
* Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor, mentor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor, coordonare practică pedagogică studenţi. 
 
3. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 2002 – 31 august 2003. 
* Numele şi adresa angajatorului: Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor, şef de catedră. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor din judeţul Argeş, activitate de coordonare şi 
organizare. 
 
 



4.  
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 2001 – 31.august 2002. 
* Numele şi adresa angajatorului: Liceul Teoretic „Ion Barbu” Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor, mentor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor, coordonare practică pedagogică studenţi. 
 
 
5.  
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1997 – 31 august 2001. 
* Numele şi adresa angajatorului: I.S. Argeş, Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere. 
* Funcţia sau postul ocupat: inspector de specialitate. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: consilierea, îndrumarea şi controlul activităţii 
la istorie şi socio-umane din judeţul Argeş. 
 
6. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1995 – 31 august 1997. 
* Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar „Ion Cantacuzino”, Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor, membru Consiliul de Administraţie, responsabil 
comisie metodică. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor, activitate de organizare şi coordonare. 
 
7.  
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1994 – 31 august 1995. 
* Numele şi adresa angajatorului: Grupul Şcolar „Armand Călinescu” Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere. 
* Funcţia sau postul ocupat: director. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: conducerea întregii activităţi din Grupul şcolar 
„Armand Călinescu”, Piteşti. 
 
8. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1990 – 31 august 1994. 
* Numele şi adresa angajatorului: Grupul Şcolar „Ion Cantacuzino” Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor. 
 
9. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1992 – 31 august 1997. 
* Numele şi adresa angajatorului: I.S.J. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de coordonare. 
* Funcţia sau postul ocupat: responsabil cerc pedagogic, metodist. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de coordonare a 
profesorilor din licee – oraş Piteşti. 
 



10. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1989 – 31 august 1990. 
* Numele şi adresa angajatorului: Colegiul „Alexandru Odobescu”, Piteşti, jud. Argeş. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor. 
 
11. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1980 – 31 august 1989. 
* Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Pătroaia, jud. Dâmboviţa. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere. 
* Funcţia sau postul ocupat: director. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: conducerea întregii activităţi Şcoala generală 
Pătroaia. 
 
12. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1978 – 31 august 1980. 
* Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Pătroaia, jud. Dâmboviţa. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor. 
 
13. 
* Perioada (de la – până la): 1 septembrie 1976 – 31 august 1978. 
* Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Generală Pătroaia, jud. Dâmboviţa . 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare. 
* Funcţia sau postul ocupat: profesor. 
* Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a istoriei, 
activitate didactică de educare a elevilor. 
 
 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
1.  
* Perioada (de la – până la): septembrie 2007 până în prezent. 
* Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din Piteşti, Centrul de Formare 
„Muntenia”; Managementul educaţional preuniversitar. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: masterat. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
2. 
* Perioada (de la – până la): ianuarie - martie 2008. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Centrul Naţional de 
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. 



* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Formare pe probleme de evaluare pentru 
examene naţionale. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: evaluator istorie. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
3.  
* Perioada (de la – până la): martie – decembrie 2007. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Piteşti, Centrul Naţional de Formare a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Formarea mentorilor – „Practicum”. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: mentor istorie. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
4.  
* Perioada (de la – până la): martie – iunie 2006. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Piteşti, Centrul Naţional de Formare a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Formarea liderilor educaţionali. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 164/ 02.09.2006. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
5. 
* Perioada (de la – până la): mai 2002. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Formator – proiectare didactică. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 23/ 22.035.2005. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: formator. 
 
6. 
* Perioada (de la – până la):  martie 2002. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: M.E.N. – Direcţia Proiecte de Reformă -  Banca Mondială. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Utilizarea tehnologiei Informaţiei şi a 
Comunicaţiilor în scopuri didactice. 
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de absolvire Nr. 141/ 04.03.2006. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
7. 
* Perioada (de la – până la):  februarie 2002. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală pentru 
Educaţie Continuă – Formarea şi perfecţionarea personalului didactic. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: didactica disciplinelor şcolare. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 36/ 183 din 27.02.2002. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
 



8. 
* Perioada (de la – până la):  2001. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia generală pentru 
Educaţie Continuă – Formarea şi perfecţionarea personalului didactic. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: didactica disciplinelor şcolare – proiectare 
didactică, evaluarea achiziţiilor elevilor. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 11/ 1307 din 28.05.2001. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
 
9. 
* Perioada (de la – până la):  octombrie 1998 – decembrie 1999. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: M.E.N. – Direcţia Proiecte de reformă – Banca Mondială, 
Componenta „Management şi finanţare”, Centrul regional Craiova. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: formarea inspectorilor şcolari. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de absolvire. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 
 
10. 
* Perioada(de la – până la):  septembrie 1987 – septembrie 1999. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: formarea profesională. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a gradului I didactic. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare postuniversitară. 
 
11. 
* Perioada (de la – până la):  1984. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Istorie. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a gradului didactic II. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare postuniversitară. 
 
12. 
* Perioada (de la – până la):  1979. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Istorie 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a definitivatului. 
* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare post-universitară 
 
13. 
* Perioada (de la – până la):  1972 – septembrie 1976. 
* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională: Universitatea Bucureşti. 
* Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Istorie. 
*  Tipul activităţii sau sectorul de activitate: diplomă de licenţă. 



* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: studii universitare. 
 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
* Limbi străine; 
* Operare PC; 
* Autor culegeri de texte; 
* Citit şi scris -  limba franceză – bine şi limba rusă-bine; 
*Bacalaureat, Academia de poliţie şi teste naţionale, auxiliare didactice de istorie la clasele 
a IV-a şi a V-a. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE: 
*Pasiune pentru literatura istorică, dobândită prin lecturi repetate. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE: 

- Dezvoltarea de relaţii sociale, de parteneriat; 
- Dezvoltarea dialogului, a comunicării; 
- Organizarea şi coordonarea unor acţiuni cu caracter social,  etc., 

lucrez într-un domeniu de activitate, în care munca în echipă 
este esenţială. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE: 

- Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de 
inspector de specialitate; 

- Organizarea şi coordonarea acţiunilor din cadrul Societăţii de 
ştiinţe istorice; 

- Coordonarea unor proiecte pe probleme de educaţie şi cultură 
civică. 

 
 
PERMIS DE CONDUCERE: categoria B 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Lucrări de specialitate publicate cu ISBN/ISSN: 

1. „Istoria Românilor pentru capacitate (teste naţionale)” – 7 ediţii (lucrări); 
2. „Istoria Românilor pentru Bacalaureat şi poliţie” – 7 ediţii (lucrări); 
3. „Istorie universală, clasa a V-a”; 
4. „Istoria Românilor de clasa a IV-a”; 
5. „Evaluare prin teste grilă – Academia de Poliţie”; 
6. „Istorie şi geografie pentru Capacitate”; 
7. „Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare de istorie, clasele a IV- a, 

a VIII-a”, editat de Consiliul Naţional pentru Curriculum; 
8. „Sugestii subiecte BAC 2008”; 
9. „Evaluare prin teste grilă pentru Academia de Poliţie”, 2008. 

 
Articole de specialitate: 
* 18 articole în reviste de specialitate. 
Premii şi menţiuni la olimpiadele şi concursurile şcolare,  fazele judeţeană şi naţională; 
Proiecte: Participarea şi coordonarea de proiecte pentru reforma învăţământului. 



1. predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie democratică în România – organizat de 
centrul Educaţia 2000+ cu sprijinul M.E.C.; 

2. participant la programul „Salvaţi copii”, prin asociaţia „Junimea”; 
3. coordonatorul programului „Tainele oraşului”, organizat la Şcoala 15 Piteşti; 
4. coordonatorul programului „Copiii – viitorul omenirii”, iniţiat de Şcolile 5 şi 18 

Piteşti; 
5. coordonatorul programului „Cărţile sunt prieteni reci, dar siguri”, organizat de 

Şcoala 4 Câmpulung. 
 



 
 
 

DIDIŢĂ, VIORICA 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
Adresă: bloc A 10 A, scara B, Ap. 4, Cart. Găvana III, cod poştal: 0300, mun. Piteşti, jud. Argeş, 
România. 
Telefon: 0248.281.604; 0727.935.919. 
E-mail: viodidita@yahoo.com 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 13 octombrie 1956. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
1 septembrie 2005 – în prezent: 
 Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, 

Piteşti; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de coordonare şi conducere; 
 Funcţia sau postul ocupat: director adjunct; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a specialităţii 

Activitate managerială.  
 
1 septembrie 2005 – în prezent: 
 Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de coordonare, organizare; 
 Funcţia sau postul ocupat: profesor metodist; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: efectuarea de inspecţii curente şi speciale în 

vederea obţinerii gradelor didactice, activitate managerială. 
 
1 septembrie 2005 – în prezent: 
 Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de coordonare şi conducere; 
 Funcţia sau postul ocupat: responsabil cerc metodic domeniul chimie – textile – 

pielărie; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate de coordonare şi organizare, activitate 

managerială. 
  
1 septembrie 1997 – 31.08.2002: 
 Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de coordonare şi conducere; 
 Funcţia sau postul ocupat: profesor metodist; 



 Principalele activităţi sau responsabilităţi: efectuarea de inspecţii curente şi speciale în 
vederea obţinerii gradelor didactice, activitate managerială. 

 
17 septembrie 1990 – în prezent: 
 Numele şi adresa angajatorului: Grup Şcolar de Industrie Uşoară „Armand Călinescu”, 

Piteşti; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de predare; 
 Funcţia sau postul ocupat: profesor; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate didactică de predare a specialităţii, 

activitate didactică de educare a elevilor. 
 
1 iunie 1980 – 16 septembrie 1990: 
 Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea „Argesin” Piteşti, jud. Argeş; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de conducere; 
 Funcţia sau postul ocupat: inginer; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate de coordonare şi conducere a activităţii 

din atelierul de creaţie a unităţii. 
  
24 februarie 1980 – 31 martie 1980: 
 Numele şi adresa angajatorului: Intreprinderea „Flacăra Roşie” Bucureşti; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: activitate de producţie; 
 Funcţia sau postul ocupat: inginer stagiar; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: activitate de acomodare şi specializare cu 

sistemul de protecţie industrială. 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
1 septembrie 2006 – 16 februarie 2007: 
 Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din Piteşti. Departamentul de formare 

continuă, Centrul de Formare „Muntenia”; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Studii postuniversitare: MASTERAT. 

Specializarea: MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR; 
 Funcţia sau postul ocupat: absolvent; 
 Principalele activităţi sau responsabilităţi: dobândirea de abilităţi în managementul 

educaţional. 
 
 30 octombrie 2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Calităţii Bucureşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Cadrul European de Asigurare a Calităţii şi 

Cerinţele Managementului Calităţii pentru şcoli; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat nr.510/30.10.2006 *Funcţia sau postul 

ocupat: absolvent; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
martie - iunie 2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Ministerul Educaţiei şi Cercetării Centrul Naţional de Formare a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Formarea liderilor Educaţionali; 



 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 164 – 02.09.2006; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

  
04 – 09.2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: „Consiliere şi Orientare”; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 640/ 09.10.2006; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
28 – 30.08.2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Dinamica activităţilor în cadrul centrelor de 

documentar şi informare; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 545/ 02.10.2006; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: „Formarea liderilor educaţionali”; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 194/ 24.10.2006; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
2006: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: „Limba engleză - iniţiere”; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 1032/ 10.01.2006; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
2004: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic COMDIDACT; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: didactica disciplinelor şcolare; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: atestat de formare continuă a personalului 

didactic; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
2004: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: departamentul de Integrare Europeană „Promoting regular 
improvement of teacher`s qualification in tehnical vocational schools”; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: formare profesională în cadrul programului 
„Leonardo da Vinci”; 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: diplomă de atestat; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 



1999 – 2000: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Casa Corpului Didactic Piteşti; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: formarea profesională; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 6/ 7 ianuarie 2002; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
2000: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: Curriculum naţional (teorie şi practică), 

Evaluarea cunoştinţelor elevilor( teorie şi aplicaţie, Învăţarea activă); 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: adeverinţa nr. 8991/ 20.11.2000; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare şi formare. 

 
1997 – 1999: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile 
– Pielărie; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: tricotaje – confecţii; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a gradului didactic I; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare postuniversitară. 

 
1995: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile 
– Pielărie; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: tricotaje – confecţii; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a gradului didactic II; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare post universitară. 

 
1991: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile 
– Pielărie; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: tricotaje – confecţii; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: certificat de obţinere a definitivatului; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: perfecţionare post universitară. 

 
1975 – februarie 1980: 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională: Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile 
– Pielărie; 

 Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale: tricotaje – confecţii; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: diplomă de licenţă; 
 Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ: studii universitare. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limbi străine; 
 Operare PC; 



 Numeroase premii şi menţiuni la faza judeţeană şi naţională a concursului profesional şi a 
olimpiadei tehnice; 

 Citit şi scris -  limba franceză – bine. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE: 
 Dezvoltarea de relaţii sociale, de parteneriat; 
 Dezvoltarea dialogului, a comunicării; 
 Organizarea şi coordonarea unor acţiuni cu caracter social, artistic, etc. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE: 
 Coordonarea activităţilor extraşcolare din şcoală; 
 Participarea şi coordonarea elevilor la manifestările prilejuite de „Simfonia lalelelor”; 
 Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de responsabil de comisie 

metodică în perioadele 1991 – 1995 şi 1996 – 1999; 
 Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de manager şcolar manifestat 

prin activitatea de membru al Consiliului de Administraţie al şcolii în perioada 1997 – 
2000; 

 Organizarea şi coordonarea acţiunilor din cadrul Asociaţiei nonguvernamentale „ATAC” şi 
a Societăţii „Junimea”, s-au derulat proiectele: „Campanie de prevenire a traficului de fiinţe 
umane”; „Terapie prin mişcare”; „Campanie de promovare a voluntariatului”; 
„Implementarea strategiei naţionale de acţiune comunitară”. În prezent, se derulează 
proiectele: „Estetica mişcării” şi „Save environment for children: A Parent to trafficking in 
Bosnia – Hertzegovina, Albania, Kosovo and Romania”. 

 
ALTE APTITUDINI PERSONALE: 
 Am participat la simpozionul naţional „Ecosisteme şi ecosinteze carpatine”, organizat de 

Muzeul Judeţean Argeş în 2005, cu referatul: Evoluţia învăţământului tehnic; 
 Am publicat lucrarea ştiinţifică „Holocaustul” în revista „Junimea”, numerele 46 şi 47. 

 
PERMIS DE CONDUCERE: categoria B. 
 



 
 
 

DINA, C. ION 
 
 
 
Domiciliul: Bucureşti, Aleea Izvorul Oltului nr. 6, Bl. 29, Sc. D, Et. 2, Ap. 52, sector 4. 
Telefon: 021.460.2059; 0727.452.835. 
E-mail: dinaion2003@yahoo.com 
Data şi locul naşterii: 21.03.1950, sat Urluieşti, com. Cepari, jud. Argeş. 
Naţionalitate: română. 
Starea civilă: căsătorit, un copil. 
Obiectul (specialitatea): profesor de matematică. 
 
Studii: 
 Şcoala Generală Urluieşti, com. Cepari, jud. Argeş, 1957 – 1965; 
 Liceul Teoretic  Domneşti, jud. Argeş, 1965 – 1969, media examenului de bacalaureat 

– 9,50; 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică – Mecanică, Secţia Pedagogică de 3 

ani, 1969 – 1972; media examenului de diplomă 9,50; calificarea – profesor de 
matematică;  

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică, 1972 – 1976; media examenului de 
diplomă 9,00; calificarea - profesor de matematică; 

 Definitivat în învăţământ: 1975 – 1976, media 10,00; 
 Gradul II, 1980, media 9,83; 
 Gradul I, 1984 – 1986. 
 

Activitate profesională: 
 1972 – 1977: profesor titular, prin repartizare, la Şcoala Generală nr. 3 din mun. Galaţi; 
 1977 – 1980: profesor titular, prin concurs, la Liceul „Vasile Alecsandri” din mun. 

Galaţi; 
 1980 – 1990: profesor titular, prin transfer (restrângere de activitate), la Liceul de 

Matematică – Fizică nr. 1 din mun. Galaţi; 
 1990 – şi în prezent: profesor titular, prin transfer la Colegiul Naţional „Matei Basarab” 

din mun. Bucureşti; 
 1987 – 1990: Director al Liceului de Matematică Fizică nr. 1 din mun. Galaţi. 
 

Experienţă profesională: 
 Participarea, ca profesor corector sau ca membru, în consiliile de bacalaureat, teste 

naţionale şi olimpiade de matematică; 
 responsabil al comisiei metodice a profesorilor de matematică de la Col. Naţ. „Matei 

Basarab”, din Bucureşti, începând cu anul şcolar 1999 – 2000; 



 Organizarea, în cadrul catedrei de matematică de la Col. Naţ „Matei Basarab” din 
Bucureşti, a concursului de matematică „Miron Nicolescu”, desfăşurat în fiecare an 
începând cu 1999; 

 Organizarea în cadrul catedrei de matematică de la Col. Naţ.  „Matei Basarab” din 
Bucureşti a Simpozionului de matematică „Miron Nicolescu”, desfăşurat în fiecare an, 
începând cu anul 2000; 

 Coordonator al revistei „Caleidoscop” din cadrul Col. Naţ „Matei Basarab” din 
Bucureşti, care a fost premiată, în mod repetat, la Concursul revistelor şcolare la nivelul 
mun. Bucureşti. 

 
Activităţi de formare profesională şi activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 1992: Certificat de absolvire pentru utilizarea calculatorului 90 de ore, media 10; 
 13 – 14 decembrie 2003: Concursul de matematică al revistei „Arhimede”, etapa I, 

membru în comisie; 
 4 iunie 2005: Simpozionul de matematică al revistei „Arhimede”, ediţia a II-a, diplomă 

de participare, 13 mai 2006, sesiunea de Referate şi Comunicări ştiinţifice a cadrelor 
Didactice, disciplina Matematică la nivelul mun. Bucureşti, diplomă pentru lucrarea 
prezentată; 

 martie – aprilie 2006: Cursul de formare organizat de Casa Corpului Didactic Bucureşti 
cu tema: Repere didactice de proiectare a Softurilor educaţionale, 25 de ore; 

 5 – 7 februarie 2007: Cursul de formare, consiliere şi orientare şcolară; 
 Noiembrie 2005, noiembrie 2006, noiembrie 2007: Diplome pentru rezultatele obţinute 

în organizarea manifestării „Zilele Porţilor Deschise la Col. Naţ. Matei Basarab” din 
Bucureşti; 

 Februarie – iunie 2008: Cursul de formare organizat de Casa Corpului Didactic 
Bucureşti cu tema: „Didactica matematicii” -  30 de credite; 

 Organizarea cu elevii a nenumărate excursii şi tabere şcolare la sfârşit de săptămână sau 
în vacanţele şcolare; 

 Preocuparea permanentă pentru întreţinerea şi lărgirea Drumului Câmpului din satul 
Urluieşti, com. Cepari, jud. Argeş, atât prin efort fizic, cât şi prin efort financiar; 

 Iniţiatorul manifestării „Fiii satului Urluieşti îşi cinstesc eroii din primul şi al Doilea 
Război Mondial”, a cărei primă ediţie va urma să se organizeze în curând.  

 



 
 
 

DINU, G. CONSTANTIN 
 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                     Dinu G. Constantin. 
Data şi locul naşterii:                 27.12.1939, comuna Boţeşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă:                              Căsătorit. 
Naţionalitate:                             Română. 
 
Activitate profesională: 
01.09.1963-31.12.2000 Profesor de biologie-agricultură la Şcoala din Boţeşti; 
1968-1973 Director al Şcolii din Boţeşti şi Vicepreşedinte al Consiliului 

Popular Boţeşti; 
01.09.1973-prezent                   Director al Căminului Cultural Boţeşti;    
 
Alte activităţi: 
01.09.1973-prezent                 Pregătirea formaţiilor artistice de amatori (grup vocal, formaţie 

corală, brigadă artistică de agitaţie, formaţie de dansuri populare 
locale, echipă de fluieraşi, solişti vocali, recitatori), împreună cu 
corpul profesoral şi cu tineretul comunei. Am reprezentat comuna 
la toate etapele locale, zonale şi judeţene, în cadrul festivalului 
naţional „Cântarea României”, aceste reprezentări fiind apreciate 
cu diplome şi cu bani; 

1972                                          Reînfiinţarea societăţii culturale „Lumina”, redevenită „Merele de 
aur”; 

1974                                       Reînfiinţarea târgului tradiţional de toamnă din 20-21 noiembrie,    
în Boţeşti; 

1981                                          Iniţierea şi organizarea marii întâlniri a fiilor satului; 
2000                                          Activitate de cercetare şi documentare privind istoria, obiceiurile, 

credinţele şi eresurile comunităţii boţeştene, încununată de 
elaborarea cărţii „Boţeşti-Argeş, pagini din istoria unei vechi 
aşezări de moşneni”; 

2007                                   Realizarea arborelui genealogic al satului Boţeşti : „Neamuri din 
Boţeşti de ieri şi de azi”;  



                                                  Membru activ al Asociaţiei Folcloriştilor Argeşeni „C. Rădulescu 
Codrin” şi colaborator la „Caietele Folcloristice Argeş”, cu diverse 
materiale culese din zonă; 

13.12.2007                               Acordarea „Premiului pentru cel mai reprezentativ cercetător al 
folclorului argeşean”, de către Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea  Culturii tradiţionale –Argeş. 

    
Studii:                                        Facultatea de Biologie.   
                                                    
                                                   



 
 
 

DINU, NICULINA 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dinu Niculina. 
Data şi locul naşterii: 30.04.1944, comuna Boţeşti, judeţul Argeş.  
Adresa: Comuna Boţeşti, judeţul Argeş.    
Starea civilă: Căsătorită cu  Dinu Constantin. 
                      
Activitate profesională:            
 1963-2000: Învăţător, gradul I, la Şcoala din satul Boţeşti, judeţul Argeş; 
 2000-prezent: Pensionar. 

 
 
Studii  şi cursuri:          
 Absolventă a Şcolii Pedagogice de Învăţători din Bucureşti.  

 
Alte activităţi: 
 Organizarea şi pregătirea formaţiilor artistice, precum şi organizarea tuturor activităţilor 

culturale din Boţeşti; 
 Am fost bibliotecar comunal o mare perioadă de timp, insuflând locuitorilor pasiunea de a 

citi; 
 Alături de soţul meu, am prestat o susţinută muncă de cercetare şi documentare asupra 

trecutului comunei, a credinţelor, obiceiurilor şi eresurilor locale; 
 În anul 2000, în calitate de coautoare, am publicat lucrarea „Boţeşti-Argeş, pagini din 

istoria unei aşezări de moşneni”; 
 În anul 2007 am publicat lucrarea „Neamuri din Boţeşti – de ieri şi de azi”, iar acum este în 

curs de apariţie lucrarea „Credinţe, obiceiuri şi eresuri din Boţeşti”; 
 Fiind pasionată de arta plastică, în anul 2007, am realizat o expoziţie cu lucrări inspirate din 

viaţa şi credinţa locuitorilor comunei.  



 
 

DINU, VASILE IOAN 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dinu Vasile Ioan. 
Data şi locul naşterii: 07.10.1952, Piteşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, str. Maior G. Şonţu, Bl. D4, Sc. C, Ap.15. 
Telefon: 0348404192. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 Profesor, gradul didactic I; 
 Profesor de istorie şi de cultură civică, în Piteşti, timp de peste 30 de ani; 
 Licenţiat în Istorie, 1978; 
 Director de Şcoală Generală între anii 1989-1991 şi 2006-2007. 

 
Distincţii şi premii: 
 2004: Medalia „Meritul pentru Învăţământ”, clasa I; 
 2001-2009: Gradaţia de merit; 
 01.05.2008: Diploma de Excelenţă – Consiliul Judeţean Argeş. 

                                                                                                                                             
                                                     
Alte activităţi: 
 Activităţi teoretice şi aplicative cu elevii la şcoală şi în timpul practicii agricole, 

cultivarea sensibilităţii; 
 Cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, prin 

participarea, în ultimii 15 ani, la toate etapele concursurilor de Educaţie Civică şi 
Democraţie – Toleranţă; 

 Implicarea, ca metodist al I.S.J. Argeş şi ca responsabil de cerc Pedagogic, în acţiuni 
specifice, legate de apartenenţa la grupul socio-profesional; 

 Ca profesor de istorie – cultură civică – educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului, ale demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de 
opinii; 

 Implicarea activă la formarea personalităţii umane a elevilor, prin asimilarea tehnicilor de 
muncă intelectualilor „necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi”; 

 Creator de manual de Istorie pentru clasa a IV-a şi auxiliare didactice de Istorie pentru 
clasa a VIII-a, precum şi Teste pentru Bacalaureat şi pentru Academia de Poliţie; 

 Publicarea unor articole în presa locală („Argeşul”, „Observator argeşean”) şi a unor 
lucrări la Editura Carminis, Piteşti şi la Editura Niculescu, Bucureşti; 

 Mobilizarea resurselor umane şi financiare pentru construcţia gardului de împrejmuire a 
Şcolii generale nr.4, Piteşti şi modernizarea instalaţiei termice a şcolii în vara 2007. 

                                                  
Studii:                                    
 2006: M.E.C. şi U.N.C.H.R. (Comitetul ONU şi Helsinki pentru Refugiaţi) – formator 

naţional; 
 1978: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie; 



 Liceul  „N. Bălcescu”, Piteşti, clasele IX-XII; 
 Şcoala Generală nr.3, Piteşti, clasele V-VIII; 
 Şcoala medie nr.1, Piteşti, clasele I-IV. 

 
 



 
DINULESCU, ILIE 

 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dinulescu Ilie. 
Data şi locul naşterii: 10.05.1950, sat Alimăneşti, comuna Izvoarele, judeţul Olt. 
Adresa: Piteşti, Str. I.C. Brătianu, Bl. D6, Sc. C, Ap. 2. 
Telefon: 0348404540; 0722885561. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 Profesor de matematică. 

                                                 
Studii:                                         
 Facultatea de Matematică, Universitatea Bucureşti. 

 
Aptitudini:                     
 Limba franceză şi limba engleză – cunoscute; 
 Profesionist, bun organizator. 

 
Activitate politică: 
 Membru PSD din 1999, Preşedinte organizaţie locală nr.45. 



 
 
 

DOLOC, P. MIHU ALEXANDRU 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Doloc P. Mihu Alexandru. 
Data şi locul naşterii: 02.05.1940, comuna Polovragi, judeţul Gorj. 
Adresa: Piteşti, Str. Brădet, Bl. B20, Sc. G, Ap. 8. 
Telefon: 0348 419862. 
Starea civila: Căsătorit, doi copii. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1957-1963: Muncitor, şef echipă – T.C. Argeş, regiunea Argeş; 
 1964-1971: Muncitor, tehnician ataşamentist, tehnician proiectant, inginer la T.C. 

Timişoara, I.S.P.E. – Filiala Timişoara şi T.C. Argeş; 
 1971-2002: Cadru didactic în învăţământ, discipline tehnice la Grupul şcolar „Construcţii” 

nr. 2, Piteşti şi la Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti; 
 2002: Pensionar; 
 2002-2008: Cadru didactic – plata cu ora – Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti şi 

Grupul şcolar de Construcţii nr. 2, Piteşti; 
                                                      
Studii:                                        
 1957: Şcoala Profesională de Construcţii Piteşti; 
 1962: Liceul Teoretic „N. Bălcescu” Piteşti – secţia seral; 
 1971: Facultatea de Construcţii Civile şi Industriale Timişoara –  secţia seral; 

 
Activitate de perfecţionare: 
 1971: Titularizare – Ordin M.E.I. nr.4427 din 1973; 
 1975: Grad didactic definitiv – Ordin M.E.I. nr.4050 din 1975; 
 1980: Grad didactic II – nr.13451 – Institutul de Construcţii Bucureşti; 
 1991: Grad didactic I – Institutul de Construcţii Bucureşti; 
 09.08.1996: Certificat de absolvire cursuri „Elaborare CURRICULUM”  - specialitatea 

Construcţii – F.A.S. International Consulting Irlanda; 
 1997: Curs de Management Educaţional – M.E.I., Unitatea de Coordonare a programului 

„EU PHARE – VET RO 9405”; 
 1987: Obţinerea calităţii de expert tehnic judiciar – examen organizat de Biroul Central de 

Expertize Tehnice din Ministerul Justiţiei; 



 - 2008: Expert tehnic judiciar în specialitatea Construcţii civile industriale -  Tr. Argeş, 
Biroul local de Expertize – activitate la solicitarea instanţelor de judecată din judeţul Argeş;                                                                                                                            

 2006-2008: Colaborator – formator la Asociaţia de Tineret „Solaris”; 
 1991-2002: Îndrumător pentru elaborarea de lucrări ştiinţifice pentru obţinerea gradului 

didactic I – maiştrii instructori şi pentru absolvirea Şcolii de maiştrii în constructori. 
 
Funcţii deţinute: 
1973-1979                      Îndrumător cu probleme educative – Grupul şcolar „Construcţii” nr. 2, 

Piteşti; 
1982-1987 Director – Grupul şcolar „Construcţii” nr. 2, Piteşti (fost Liceul 

Industrial nr. 6); 
1987-1990                      Îndrumător cu activitatea practică a elevilor – Grupul şcolar 

„Construcţii” nr. 2, Piteşti; 
1991-1993 Director adjunct – Grupul şcolar „Construcţii” nr. 2, Piteşti; 
1995-1999 Director adjunct – Colegiul tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti. 
 
 
Activităţi speciale: 
 Proiectare şi realizare, cu elevii şi maiştrii, a „Pavilionului de jocuri”- Tabăra Nucşoara, 

1978; 
 Proiectare şi realizare de laboratoare tehnologice la şcoli din judeţ – 1977-1980; 
 Activitate în cadrul programului „PHARE – VET – RO 1996-1998”; 
 Elaborare de standarde ocupaţionale şi profesionale; 
 Elaborare de programe şcolare, planuri de învăţământ pentru şcoli profesionale şi şcoli 

tehnice; 
 Elaborare de „Ghiduri de aplicare a standardelor profesionale” pentru şcoli profesionale şi 

tehnice.  
                                                
 

    
 



 
 
 

DRĂGAN, MIHAI 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Drăgan Mihai. 
Data şi locul naşterii: 07.03.1945, Moreni, judeţul Dâmboviţa. 
Adresa: Piteşti, Str. Alunului, Bl.C17, Sc. B, Ap.5. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 2001-prezent: Profesor de fizică la Colegiul „Al. Odobescu” Piteşti; Grad didactic I; 
 1997-2000: Inspector de specialitate la I.S.J. Argeş; 
 1992-1996: Profesor de fizică la Colegiul „Al. Odobescu” Piteşti; 
 1990-1991: Inspector de specialitate la I.S.J. Argeş; 
 1978-1989: Profesor de fizică la Liceul Sanitar Piteşti (în ultimii ani şi director); 
 1972-1977: Asistent la Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, în cadrul Facultăţii 

Pedagogice; 
 1968-1972: Profesor venit prin repartiţie guvernamentală la Liceul Militar „D. Cantemir”, 

Breaza; 
 
Studii: 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică 

 
Rezultate:                                  
 Zeci de premii şi menţiuni la etapele O.J.F, premii şi menţiuni la O.N.F. (inclusiv 

plasarea unui elev în lotul lărgit pregătit pentru O.I.F), participarea la etapele O.N.F., fie 
ca profesor însoţitor, fie ca profesor corector, fie ca membru în comisia centrală; 

 Participarea cu elevii argeşeni la tabere naţionale sau la concursuri regionale de fizică, 
participarea ca inspector la întrunirile Comisiei Naţionale de Fizică (stabilire programe 
şcolare, prezentare manuale); 

 Participarea la şedinţele de lucru ale centrului zonal de la Universitatea Craiova, 
participarea la consfătuirile anuale organizate de M.E.C., ale inspectorilor de fizică; 

 Absolvirea cursurilor de pregătire pentru inspectori, organizate de  M.E.C., sub egida 
Băncii Mondiale; 



 Participarea la numeroase inspecţii şcolare, activităţi desfăşurate ca asistent la Catedra de 
Electricitate a Facultăţii Pedagogice din Piteşti – elaborarea cursului de „Electricitate şi 
magnetism”; 

 Îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor, participarea la sesiuni ştiinţifice, 
conceperea subiectelor la examenele de admitere în facultate sau la examenul de 
titularizare în învăţământ; 

 Omologarea unui dispozitiv experimental pentru determinarea sarcinii specifice a 
electronului. 

 
Diplome acordate: 
 2005: Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”, în grad de Cavaler, din partea Preşedinţiei 

României;   
 2005: Diploma „Gh. Lazăr” clasa I, din partea M.E.C.       

 
  
 
                                     
 
 

 
 



DRĂGHICI, BIBICA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Drăghici Bibica. 
Data naşterii: 1938. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională:                                              
1964-prezent:                         
 Iniţial, preparator la Institutul pedagogic din Piteşti, ulterior, asistent şi conferenţiar 

universitar la Facultatea de Biologie din Piteşti, în prezent, conferenţiar univ. dr. Facultatea 
de Biologie din Piteşti; 

 Am predat cursul de „Botanică şi fiziologie vegetală”, elaborând două manuale pentru 
studenţi: „Botanica sistematică - plante inferioare” şi „Botanica sistematică - plante 
superioare”; 

 Coautor la realizarea lucrării „Mic atlas de plante din flora României” – lucrare color, 
250 pagini, autor profesor universitar dr. I. Todor; 

 În 1979 am predat „Anatomia omului” la studenţii străini din anul pregătitor; 
 Am  făcu t p arte din colectivul de cercetare ştiinţifică pentru tema „Flora şi vegetaţia 

oraşului Piteşti”; 
 În 1980 am susţinut teza de doctorat cu tema „Flora şi vegetaţia Văii Dâmbovicioarei”; 
 Am realizat mai multe studii de patologia plantelor, dar am funcţionat şi în învăţământul 

liceal, la Liceul „Zinca Golescu” şi la Liceul „N. Bălcescu”, antrenând elevii în 
activitatea de cercetare ştiinţifică, obţinând rezultate deosebite la olimpiadele şcolare; 

 Am realizat peste 40 de lucrări ştiinţifice de specialitate. 
 



 
 
 

DRĂGHICI, CONSTANTIN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Drăghici Constantin. 
Data şi locul naşterii: 14.10.1950, Bucureşti. 
Naţionalitatea: Română. 
 
 
Activitate profesională: 
 1968 – 1981: Muncitor, tehnician, economist la Întreprinderea de Autoturisme Piteşti – 

Colibaşi; 
 1982-1986: Şef Birou Organizare – Întreprinderea de Autoturisme Piteşti - Colibaşi; 
 1986-1988: Preşedinte Organizaţie sindicală – Întreprinderea de Autoturisme Piteşti - 

Colibaşi şi Centrala Industrială de Autoturisme Piteşti - Colibaşi; 
 1988-1990: Şef Birou Organizare – Întreprinderea de Autoturisme Piteşti - Colibaşi;  
 1991-1997: Şef Serviciu Organizare - Întreprinderea de Autoturisme Piteşti - Colibaşi; 
 1997-2000: Manager - Director General Regia Autonomă „Regotrans” Piteşti şi S.C. 

„Termoficare 2000” S.A. Piteşti; 
 1998-2000: Lector universitar dr. şi Conferenţiar universitar dr. asociat, Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea Piteşti; 
 2001-2003: Şef Catedră Management – Marketing – Conferenţiar universitar dr. titular – 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea din Piteşti; 
 2004-01.10.2007: Prodecan – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti; 
 2008-prezent: Decan  - Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti. 

 
Studii:                                         
 1957 – 1965: Şcoala Generală de 8 ani; 
 1965 – 1968: Şcoala profesională de 3 ani; 
 1968 – 1972:Liceul teoretic, secţia reală, „N. Bălcescu” Piteşti- forma de învăţământ seral; 
 Facultatea de Comerţ, Secţia Comerţ – forma de învăţământ fără  frecvenţă, 5 ani – 

Academia de Studii Economice Bucureşti; 
 Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Comerţ –  curs de specializare 

postuniversitară „Management, tehnici comerciale şi bancare internaţionale”; 
 Universitatea din Piteşti – Departamentul pregătire personal didactic – specializarea Seminar 

Pedagogic. 
 
Activitatea de elaborare şi publicare lucrări: 



 14 cărţi destinate pregătirii studenţilor; 
 1 îndrumar destinat pregătirii studenţilor; 
 1 teză de doctorat; 
 15 cărţi (monografii, tratate); 
 94 de articole. 
 
 
 

Diplome şi titluri: 
 Diploma de onoare pentru participare la lucrările Conferinţei Economice  Internaţionale 

„Dezvoltare şi competitivitate la cumpănă de milenii” – Sibiu – pentru comunicarea 
„Consideraţii privind informatizarea calităţii la cumpănă de milenii”; 

 Titlul de Manager de Onoare al Terotehnică şi Terotehnologie din România, nr.35 din 
05.05.1999, pentru merite deosebite în acest domeniu de activitate; 

 „Diplomă jubiliară, 40 de ani de învăţământ superior – Universitatea din Piteşti, pentru 
contribuţiile deosebite aduse la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei”, însoţită de medalie 
jubiliară; 

 „Diplomă jubiliară, 45 de ani de învăţământ superior – Universitatea din Piteşti, pentru 
contribuţiile deosebite aduse la dezvoltarea învăţământului superior românesc”, însoţită de 
medalie jubiliară; 

 Medalie jubiliară, 50 de ani (1951-2001), a Facultăţii de Comerţ, A.S.E. Bucureşti. 
 
 
Specializări:                         
 1994 – 1988: Doctorat – Facultatea de Management –Academia de Studii Economice 

Bucureşti; 
 1997 – 15.06.1998: Atestat expert, Asociaţia de Terotehnică şi Terotehnologie din 

România, Departamentul „Management industrial”, de pe lângă Academia de Studii 
Economice Bucureşti şi Universitatea Politehnică Bucureşti – titlul ştiinţific obţinut este 
expert naţional în management general şi consultanţă pe domeniile managementului 
industrial; 

 07-30.04.1994: Perfecţionare – Institutul Român de Management – curs „Managementul 
restructurării şi dezvoltării activităţilor productive”; 

 07-11.02.2000: Perfecţionare  - Centrul Naţional de Formare Continuă şi Asociaţia 
Naţională Patronală de Gospodărie Comunală şi Locativă din România – curs „Management 
general”.                                           

 
Alte activităţi: 
 Predare curs la disciplinele Management general, Managementul Calităţii, Managementul 

activităţilor de comerţ, Managementul vânzării, Tehnici promoţionale etc.; 
 Conducere seminarii la disciplinele Management general, Managementul aprovizionării, 

Managementul vânzării şi Proiecte economice; 
 Peste 600 de proiecte la disciplinele Managementul general, Managementul aprovizionării, 

Managementul vânzării, Practica de specialitate; 
 Conducere proiecte de diplomă la specializarea Managementul Firmei, Administraţie 

Publică, Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; 



 Prelegeri şi îndrumări lucrări aplicative la învăţământul postuniversitar; 
 Participare la comisii pentru examenul de diplomă; 
 Participare la comisii evaluare teze de doctorat;    
 Cercetare ştiinţifică (15 cărţi şi îndrumare, 94 de articole şi 21 de contracte de cercetare 

ştiinţifică) şi îndrumarea ştiinţifică a studenţilor. 
 
 
 
Alte funcţii deţinute: 
1992-04.1993  Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie S.C.  Prodcomtex  S.A. Piteşti; 
1997-08.2000 Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie S.C. Dacoserv S.R.L. Piteşti; 
06.1997-09.2000 Preşedinte Consiliu de Administraţie „Regotrans” S.A. Piteşti şi S.C.                      

Termoficare 2000 S.A. Piteşti; 
02.2002-02.2003 director executiv al Centrului de Consultanţă şi Asistenţă în Management- 

CASIM; 
02.2002-12.2004 Redactor-şef adjunct al publicaţiei ştiinţifice şi de cultură economică 

„Tribuna CASIM”; 
03.1992-12.2000 Preşedinte al Comisiei economice în Consiliul Local; 

Membru fondator şi membru al Asociaţiei Profesional Ştiinţifice de 
Consultanţă şi Asistenţă în Management – CASIM;  

1992-2000                         Consilier local - Consiliul Local al municipiului Piteşti. 



 
 
 

DRĂGHICI, OCTAVIAN LIVIU 
 
 

 
1. Funcţie: profesor universitar doctor în cadrul Facultăţii de Biologie, Universitatea din Piteşti, 

şef de catedră;  
2. Studii: absolvent al Facultăţii de Biologie, Universitatea Bucureşti; 
3. Activitate profesională: 
 din 1970 – cadru didactic al Institutului Pedagogic din Piteşti, ulterior Facultatea de 

Biologie; 
 în 1990 – inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
 am participat cu lucrări la sesiunile de comunicări din Piteşti şi din ţară; 
 am redactat cursul de „Anatomia şi Fiziologia Omului”, cursul „Citologie, histologie şi 

embriologie”, precum şi Manualul de Anatomie pentru studenţii străini; 
 din 2000 am fost membru în Comisia Naţională de Evaluare Academică, Comisia de ştiinţe 

exacte II. 
 
 



 

 
 
 

DRUŢĂ, GHEORGHE 
 
 
    Adresa: România, Jud. Argeş, Piteşti, Calea Bucureşti, Bloc 15, Sc. B, Ap 10., tel.: 
0248210575. 
    Data si locul naşterii: 11.01.1944,  Drăgăşani, Judeţul Vâlcea. 
    Starea civilă: căsătorit, doi copii. 
    Studii:  - Liceul: 1957-1961, Drăgăşani; 
                - Universitatea  Politehnică Bucureşti, 1961-1966;  
                - Specializări: “Analysis and measurement of random vibrations” şi “Automotive 
testing procedures”, 1981, MTS Systems, USA. 
                                                  
 Traseul profesional: 
 1967-1968 = inginer proiectant – „DACIA”, Piteşti; 
 1968-1969 = inginer, responsabil reparaţii - Filiala  Piteşti a IUGT Ploieşti; 
 1969-1976 = inginer proiectant - Şef atelier proiectare-încercări, apoi Şef Laborator 

Cercetare la DACIA Piteşti, Centrul de Proiectare Autoturisme Piteşti;  
 1976-1980 = Cercetător Ştiinţific Principal gr. III, Şef Laborator Cercetare - Încercări la 

Centrul de Proiectare Autoturisme, transformat în ICSITA Piteşti; 
 1980-1990 = Ing. Proiectant Principal gr. II, Cercetător Ştiinţific Principal gr. II, Şef 

Laborator Cercetare - Încercări la ICSITA Piteşti, transformat în CESAR Piteşti; 
 1990-1994 = Cercetător Ştiinţific Principal gr. I, Şef Secţie de Cercetare la CESAR 

Piteşti; 
 1994-1997 = Cercetător  St. Pr. Gr. I, Director Tehnic la CESAR Piteşti; 
 1997-2002= Consilier Tehnic Coordonator la D. G.  Automobile Dacia Piteşti; 
 2002-2005 = Şef Proiect Coordonator la Automobile Dacia Piteşti; 
 2005-2007 = Şef Serviciu la Direcţia Inginerie Automobile la Automobile Dacia; 
 2007- = Consilier la Asociaţia Constructorilor de Autoturisme din România   

(ACAROM). 
               
  Activităţi de cercetare-dezvoltare: 
 Coordonarea punerii la punct a încercărilor şi omologării DACIA NOVA;  
 Coordonarea programului de depoluare a Daciei Nova (colaborare cu Bosch); 
 Coordonarea acţiunilor de punere la punct, validare şi omologare a familiei de pick-up-

uri Dacia; 
 Coordonarea testelor de omologare  Dacia 1325; 
 Coordonarea lucrărilor de punere  la punct, validare si omologare OLTCIT RM; 
 Coordonarea proiectelor:  

-DACIA cu injecţie multipunct Lucas, omologare  la EPA –USA şi adaptarea 
structurii cerinţelor FMVSS; 



 

                   - definiţie Oltcit pentru  USA: structura anticrash, depoluare motor, etc.                     
                        (validare soluţii la Chrysler); 

                           - punere la punct şi omologare motor de 1580 cmc; 
                           - punerea la punct si omologarea motoarelor  Dacia 960,1200,1400 şi 1600 cmc; 
 Coordonarea acţiunilor de definire tehnică şi omologare  DACIA în Anglia, Italia, 

Germania, Finlanda, Cehoslovacia, Canada, Israel;  
 Coordonarea acţiunilor de punere la punct şi omologare Dacia Break şi Pick-up-uri 4x4, 

cu diferenţial inter axial; 
 Coordonarea încercărilor pentru omologarea a peste 5000 de componente Dacia asimilate 

în fabricaţia în România; 
 Coordonarea testelor, elaborarea rapoartelor de încercare şi a Certificatelor de omologare 

internaţională E 19 conform regulamentelor ECE-ONU pentru Dacia. 
 

Brevete aplicate în industrie: 
 glisiere pentru scaunele la Dacia; 
 arcuri de suspensie cu pas variabil ”RIVARC” la Dacia si COMPA Sibiu; 
 plăcuţe de frână fără azbest la FERMIT Rm. Sărat. 

 
Activităţi de dezvoltare a mijloacelor de încercare: 
 Coordonarea activităţilor de dezvoltare şi dotare a ICSITA/CESAR Piteşti; 
 Elaborare proiecte tehnologice, coordonarea investiţiilor şi validarea  laboratoarelor: 

securitate pasivă, vibraţii (MTS), acustică, motoare, depoluare, transmisii, măsurări 
tridimensionale DEA de la ICSITA CESAR Piteşti; 

 Poligonul de încercare autoturisme, Merişani.    
         
Activitatea ştiinţifică şi didactică: 
 Doctorat în Ştiinţe mecanice (motoare),  (1999), la Universitatea Politehnică Bucureşti, 

cu o teză privind depoluarea automobilelor Dacia; 
 Cartea ”Metode şi mijloace moderne pentru încercarea automobilelor” (Editura Tehnică, 

Bucureşti); 
 Numeroase articole şi comunicări ştiinţifice susţinute la: “POLE FREIN”- Lille, 

Universităţile din Belgrad, Rousse, Politehnica Bucureşti, Transilvania Braşov, Academia 
Militară Bucureşti, etc.; 

 Coordonarea şi elaborarea a numeroase lucrări  contractate cu Ministerul Cercetării, 
Centrala de Autoturisme Piteşti etc. 

 
Alte activităţi: 
 Participare la elaborarea unor standarde româneşti în domeniul auto; 
 Participarea la lucrările Comisiei de Vehicule Rutiere a Consiliului Interministerial 

pentru Securitate Rutieră; 
 Membru al Biroului executiv şi vicepreşedinte al SIAR  (Societatea Inginerilor de 

Automobile din România); 
 Cursuri la Universitatea din Piteşti (1979-1982) şi (1998-2003); 
 Dezvoltarea industriei de componente auto din România (în cadrul ACAROM). 

 
Cunoştinţe aprofundate în domeniile: depoluare motoare, securitate pasivă, vibraţii, fiabilitate, 
reglementări tehnice automobile. 
Limbi străine: Franceză - fluent,  Engleză – avansat. 

 



DUGAN, SILVIA 
                      

              
Data naşterii: 24.05.1955.  
Naţionalitate: română. 
Stare civilă: căsătorită. 
Educaţie:  
 2000 – 2003: Academia de Studii Economice Bucureşti, Doctor în Relaţii Economice 

Internaţionale; 
 1974 – 1978: Academia de Studii Economice Bucureşti, Economist. 

Limbi străine: franceză, engleză. 
Apartenenţă la asociaţii profesionale:  
 Membru Asociaţia Română de Marketing;  
 Membru Asociaţia Facultăţilor Economice din România. 

Alte competenţe:  
 Operare PC Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer. 

Poziţia actuală în firmă/organizaţie:  
 conferenţiar universitar doctor; 
 decan al Facultăţii de Finanţe – Contabilitate din cadrul Universităţii „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti. 
Vechime în firmă/organizaţie: 7 ani. 
Ocupaţia în prezent: 
 Activităţi didactice la disciplinele: „Management internaţional”, „Managementul proiectării 

şi derulării afacerilor economice” şi „Tehnici de plăţi şi garanţii internaţionale”; 
 Organizarea şi coordonarea activităţii Decanatului; 
 Organizarea la nivelul facultăţii a concursurilor de admitere şi licenţă; 
 Coordonarea secretariatului tehnic al facultăţii;  
 Urmărirea respectării Regulamentului Universităţii şi a Regulamentului privind activitatea 

profesională a studenţilor; 
 Organizarea practicii de specialitate a studenţilor. 

Experienţa profesională:  
 2004 – prezent - conferenţiar   universitar  la Universitatea „Constantin  Brâncoveanu” 

Piteşti,    Facultatea    Management   Marketing   în Afaceri Economice; 
 2001 – 2004 - lector   universitar   la    Universitatea „Constantin   Brâncoveanu” Piteşti, 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice; 
 2000 – 2001 - asistent   universitar   la   Universitatea  “Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 

Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice;   
 1999 – 2000 - economist la Banca Comerciala Română, Sucursala Judeţeană Argeş, 

Serviciul Operaţiuni Valutare; 
 1996 – 1999 - referent  de   specialitate  la  BANCOREX S.A., Sucursala Piteşti, Serviciul  

Decontări   Externe; 
 1992 – 1996 - economist la S.C. Vitalis  Internaţional  S.A.  Piteşti,   întreprindere privată 

specializată în operaţiuni de import de piese de schimb auto si accesorii; 
 1992 economist  la   S.C.  SIBCO  S.R.L. -  Filiala  Piteşti  –   întreprindere privată  

specializată în operaţiuni de export-import; 



 1978 – 1991 - economist  la Întreprinderea de Utilaj Chimic “Griviţa Roşie” Bucureşti,  
Serviciul  Aprovizionare, Biroul Import. 

Alte activităţi:  
Cursuri: 
 “Îndrumar pentru licenţă”, (coautor), Universitatea “Constantin Brâncoveanu”, Editura 

Independenţa Economică, Piteşti, 2006; 
 “Tehnici de plăţi şi garanţii în afacerile economice internaţionale”, Editura Independenţa 

Economică, Piteşti, 2003; 
 “Managementul proiectării şi derulării afacerilor economice”, (coautor), Editura 

Independenţa Economică Piteşti, 2003; 
 “Management internaţional – culegere de aplicaţii şi studii de caz”, (coautor), Editura 

Independenţa Economică, Piteşti, 2002. 
Articole/studii publicate: 
 Simpozionul internaţional organizat de Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti,  26 mai 

2006 - comunicare ştiinţifică cu titlul „Integrarea europeană a industriei româneşti: de la 
întreprinderea tradiţional industrială la întreprinderea bazată pe cunoaştere” – coautor; 

 Simpozionul internaţional „Perfecţionarea managementului micro şi macroeconomic, în 
condiţiile unei economii funcţionale de piaţă”, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” 
Piteşti, 26 mai 2006 - comunicare ştiinţifică cu titlul „Managementul francizei – prezent şi 
perspective” – autor; 

 Conferinţa ştiinţifică internaţională „Dezvoltarea durabilă a României şi Republicii 
Moldova în context european şi mondial”, Academia de Studii Economice din Moldova, 
Chişinău, 22 sept. 2006 – comunicare ştiinţifică cu titlul "Impactul franchisingului în 
businessul contemporan românesc” – autor; 

 „The 2006 International Conference on Commerce”, organizată de Academia de Ştiinţe 
Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ, 27-29 martie 2006 – comunicare ştiinţifică 
cu titlul  „Inteligenţa competitivă a echipei în afaceri” – coautor, lucrare publicată în 
volumul conferinţei la pag. 87. 

Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract: 
 Modelarea structurii manageriale a S.C. Apă – Canal 2000 S.A., în vederea 

îmbunătăţirii performanţelor sale; beneficiar: S.C. Apă – Canal 2000 S.A., proiect derulat 
în perioada martie 2007, membru. 

 



 
 
 

DUMITRESCU, ADELA 
 
 

1. Data şi locul naşterii: 21.05.1960, Piteşti, judeţul Argeş; 
2. Starea civilă: necăsătorită; 
3. Studii: - 1983 –Universitatea din Craiova, Facultatea de matematică; 
- 2006 – Universitatea  „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, master în Management. 
 
4. Activitate profesională: 
- 25 de ani vechime; 
- 01.09.2007 – prezent – profesor la Colegiul Naţional „Al. Odobescu” şi Colegiul  „I.C. 

Brătianu”, Piteşti; 
- 01.09.2001-01.03.2005 – Inspector de Specialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, 

când: 
1. am organizat concursul judeţean Dan Barbilian, în 2001,   2002, 2003; concursul Cangurul, 

la nivel judeţean, în anul 2002, 2003, 2004, concursul „Lumina Math”, în luna mai 2004, 
în colaborare cu Liceul Internaţional de Informatică, Bucureşti; 

2. am făcut parte din comisia de elaborare a subiectelor la Concursul „Ion Barbu-Dan 
Barbilian”, Călăraşi, 2004; 

3. am participat la sesiunile interjudeţene de referate şi comunicări: Drăgăşani 2003, Craiova 
2002, Craiova, 2004; 

4. în mai 2003, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale, am organizat în Piteşti stagiul 
de pregătire a lotului olimpic naţional lărgit de matematică; 

5. în anul şcolar 2003-2004, în calitate de formator, am participat la concursul Modalităţi de 
abordare a predării-învăţării matematicii în învăţământul gimnazial şi liceal, organizate 
de Casa Corpului Didactic Argeş: 

- în anul şcolar 2001-2002, cadru didactic asociat în cadrul Universităţii Piteşti; 
- 01.09.1990-01.09.2007 – profesor titular de matematică cu gradul didactic I, la Colegiul 

economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti; 
- 1985-1990 – informatician la Trustul pentru Mecanizarea Agriculturii Argeş; 
- 1984-1985 – profesor la Şcoala Generală Ţiteşti, Argeş; 
- 1983-1984 – profesor la Şcoala Generală Săpunari-Morăreşti, Argeş. 
 
5. Alte activităţi: 
Activitate de formare: 
- 31.03.1986-21.06.1986 – programul „Analiza, proiectarea şi programarea sistemelor şi 

produselor informatice”, organizat de Centrul de Perfecţionare a cadrelor în Informatică, 
Calcul Electronic şi Consultanţă din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu”; 

- iunie-septembrie 2001 – stagiul de pregătire organizat în cadrul Componentei 
„Management şi Finanţare” a Proiectului de reformă a Învăţământului Preuniversitar, 
condus de Centrul de Formare Regional Craiova; 

- martie 2002 – cursul Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice, 
organizat de Casa Corpului Didactic, Argeş; 

- 08.12-17.07.2003 – Cursul de utilizare AEL3, organizat de SIVECO ROMÂNIA S.A.; 
- 08.02-17.07.2004 – Cursurile Programului „Formarea liderilor educaţionali”, acreditat de 

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământ Preuniversitar; 



- noiembrie 2005 – cursurile de formare şi selecţie mentori din cadrul proiectului pentru 
Învăţământ Rural; 

- 2005-2006 – cursul modului Jean Monnet, organizat de Universitatea din Piteşti; 
- 11-15.09.2006 – cursul de consiliere şi orientare organizat de M.E.C. şi Casa Corpului 

Didactic, Argeş; 
- 17.11.2007-01.03.2008 – Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică, organizat de 

Universitatea din Piteşti; 
- Mai-iunie 2008 – Cursuri de formare formator, organizate de S.C. Info Educaţia şi I.S.J. 

Argeş. 
 
Activitate publicistă: 
- colaborator al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare, în realizarea unor materiale 

auxiliare ca:   
- Ghid de pregătire pentru examenul de bacalaureat la matematică, 2004, Editura SIGMA; 
-Ghid de pregătire pentru examenul de  bacalaureat la matematică, 2005, Editura SIGMA;    
- Ghidul profesorului de matematică, 2004, Editura SIGMA; 
- coautor la următoarele culegeri avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale: 
- Matematică pentru examenul de capacitate, 2002, Editura LEGIS; 
- Matematică bacalaureat, 2002, Editura PARALELA 45; 
- Matematică CAPACITATE, 2003, Editura CARMINIS; 
- Teste de matematică pentru examenul de bacalaureat, 2004, Editura TIPARG; 
- Algebră – clasa a -9-a, Editura TIPARG, 2004; 
- Bacalaureat, 2008, Editura Books Unlimited Publishing. 
- în 2001-2005 – membru în comitetul de redacţie al revistei „Penta”, publicaţie adresată 

elevilor din învăţământul gimnazial. 
 
Recunoaştere profesională: 
 
- 1997-2001 – responsabila comisiei metodice de matematică – informatică la Colegiul 

Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti; 
- 01.09.2001-31.08.2008 – profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
- 2002-2006 şi 2006-2010 – gradaţie de merit obţinută prin concurs organizat de I.Ş.J. Argeş; 
- 2006 – Diploma „Gheorghe Lazăr”, obţinută prin concurs, organizat de I.Ş.J. Argeş; 
- Rezultate foarte bune cu elevii la examenul de bacalaureat, admitere în facultăţi şi 

olimpiade şcolare judeţene. 
 
6. Abilităţi:  
- limbi străine: engleză (vorbit, scris - bine); 
- cunoştinţe de operare PC: Windows, Internet. 
 



 
 
 

DUMITRESCU, TRAIAN 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Dumitrescu Traian. 
Data şi locul naşterii: 1937, Bucureşti. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1960: Medic absolvent, repartizat la Filipeni, judeţul Bacău şi apoi transferat la Tigveni, 

judeţul Argeş;  
 1963: Secundariatul în laboratorul clinic şi microbiologic din Bucureşti; După examenul de 

specialist, am lucrat la laboratorul Inspectoratului Sanitar (în laboratorul nou înfiinţat de 
mine), în perioada  construirii barajului Vidraru; Promovat  şef al Inspectoratului Sanitar, 
cu răspunderea zonei raionului Curtea de Argeş; 

 1970: Transferat  la  Spitalul  Orăşenesc Curtea de Argeş, la laborator, după care preiau 
conducerea noului laborator construit cu muncă voluntară; 

 1977: În urma unui concurs pe ţară, am ocupat postul de medic de laborator la Laboratorul 
clinic al Spitalului Judeţean Piteşti; 

 1983-1985: Am lucrat la spitalul din Gharian – Libia, ca medic şef de laborator;   
 1990-1994: Directorul Direcţiei Sanitare a judeţului Argeş, funcţie deţinută până în 1994, când 

am fost eliberat din funcţie şi am revenit la conducerea laboratorului, unde am activat până la 
pensionare; 

 Prezent: Continuarea activităţii în sistem privat. 
 
Alte activităţi şi preocupări: 
 Multiple cursuri de perfecţionare profesională, organizate la Centrul de Perfecţionare  al 

Medicilor, Bucureşti, la Spitalele Fundeni, Colentina şi la Institutul „I.C. Cantacuzino”;    
 Managerial, am absolvit cursurile de „Management sanitar” ale Universităţii din Leeds şi, 

prin programul PHARE, ale Şcolii de Management din Charleroi – Belgia;    
 Evidenţiat de două ori cu Medalia pentru „Merite în activitatea sanitară”; 
 Vorbitor de limba franceză, engleză şi greacă;  
 Amator de sport – schi,  fiind unul dintre fondatorii activităţii Salvamont în zona Făgăraş 

sud; 
 Neînscris în niciun partid politic. 



                                                                             
Studii:                                         
 1954-1960: I.M.F. Bucureşti, Facultatea de Medicină Generală; 
 1944-1954: Şcoala primară şi Liceul din Curtea de Argeş. 

 
                 

 



 
 
 

DUMITRU, FLORICA 
 
 
 
Informaţii personale: 
Domiciliul: Piteşti, Argeş, str. Vasile Alecsandri, bl. 66 A, sc. C, ap. 3, tel. 0348 802874. 
Data şi locul naşterii: 23 octombrie 1969, Bucureşti. 
 Ambii părinţi de origine argeşeană; 
 Stabilită, prin căsătorie, în Piteşti. 

Specialitatea: profesor biologie – grad didactic I 
Studii: - Liceul Sanitar Bucureşti, 1984-1988; 

- Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie - curs de 5 ani, 1988-1993; 
- Şcoala Postliceală Sanitară - Asistent de farmacie – Piteşti, 1995-1998. 

Vechime în învăţământ: 15 ani. 
Grade didactice obţinute: - definitivarea în învăţământ – 1995 - nota 9.50; 

   - grad didactic II – 1999 – nota 10; 
   - grad didactic I - 2002 – nota 10. 

- Master „Management educaţional”, organizat de Universitatea din Piteşti – 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – Departamentul de Formare Continuă, 2008. 

 
Experienţa în muncă: 
1994-2008 Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”; 
1994-1997 Colegiul Naţional „I. Cantacuzino”; 
1993-1994 Şcoala generală – Valea Ursului – Argeş. 
 
Activitatea profesională şi instructiv educativă: 
- 2000: Participarea la Programul de Abilitare Curriculară, organizată de M.E.C. şi de 
Consiliul Naţional pentru Curriculum (nr. 24178/21.02.2000) - 40 ore curs; 
- 2001: În calitate de profesor formator, am organizat la nivel local Cursul de Abilitare 
Curriculară pe temele: „Metodologia predării/învăţării pe baza noului curriculum 
naţional”, „Proiectarea de curriculum la decizia şcolii”; 
- 2002: Participarea la Simpozionul Interdisciplinar „Comunitate şi mediu” - ediţia III, 
Rm. Vâlcea, cu tema „Tehnologii nepoluante şi produse ecologice”; 

Profesor evaluator pentru manualul de biologie B1 - clasa a XI-a; 
- 2003: Finala Concursului Naţional de Software Educaţional – Cupa Siveco, Ediţia I, 
unde am participat cu programul „Scheletul Uman” - locul V; 



- 2002-2007: membru al Subredacţiei Argeş pentru Publicaţia de Biologie – „Genesis”, 
editura Arves; 
- 2006: Olimpiada Naţională de Biologie – Târgu Mureş, menţiune la clasa a X-a, eleva 
Georgescu Laura; 
- 2001-2007: membru al Consiliului Consultativ de Biologie, din jud. Argeş; 
- 2002-2006: profesor metodic în jud. Argeş; 
- 2003-2005: profesor mentor în jud. Argeş; 
- 2005: profesor membru al Comisiei Naţionale de Pregătire şi Selecţie pentru Lotul 
Olimpic de Ştiinţe al României, la Olimpiada Internaţională de Juniori; 
- 2004: acordarea medaliei „Meritul pentru învăţământ”, clasa a II-a; 
- 2006: acordarea distincţiei „Gheorghe Lazăr” - clasa a III-a, din partea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării; 
- 2005: coautor la „Culegere de teste de biologie” – cls. a XI-a şi a XII-a şi la un „Suport 
metodologic”, ambele apărute la editura Universităţii din Piteşti; 
- 2004-2007: membră a Asociaţiei „Junimea” din Piteşti; 
- 2005: parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi copiii”, în vederea conştientizării şi educării 
tinerei generaţii, cu privire la efectele nocive ale drogurilor şi ale HIV/Sida; 
- 2004: implementarea proiectului „Educaţie pentru voluntariat”, derulat de Asociaţia 
„Junimea” şi finanţat din fonduri extrabugetare de către Autoritatea Naţională pentru 
Tineret din România; 
- 2006-2007: implementarea proiectului „Lecţia de democraţie”, derulat de Asociaţia 
„Junimea” şi finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Phare 2004; 
- 2007: absolvirea a 2 cursuri de perfecţionare şi formare continuă a personalului 
didactic: „Comdidact” şi „Management şi comunicare”; 
- 2008: absolvirea masterului „Management educaţional”, organizat de Universitatea din 
Piteşti – Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei - Departamentul de Formare Continuă. 
 
- 2002-2008: premiată de Primăria Piteşti pentru rezultatele deosebite obţinute la 
olimpiadele de biologie: 
- 2002: Olimpiada Naţională de Biologie - Bucureşti, profesor însoţitor al lotului Argeş şi 
obţinerea premiului I la clasa a X-a, elev: Stan Andreea Constanţa; 
- 2003: Olimpiada Naţională de Biologie – Craiova, profesor însoţitor al lotului Argeş şi 
obţinerea premiului special la clasa a XI-a, elev: Stan Andreea Constanţa; 
- 2004: Olimpiada Naţională de Biologie – Jimbou, menţiune: elev Bâcă Georgiana Luisa 
– clasa a IX-a, elev: Stan Andreea Constanţa - clasa a XII-a; 
- 2005: Olimpiada Naţională de Biologie – Piatra Neamţ, premiul II la clasa a X-a, eleva 
Bâcă Luisa şi premiul special la clasa a IX-a, eleva Georgescu Laura; 
- 2006: Olimpiada Naţională de Biologie – Alba Iulia, menţiune la clasa a X-a, eleva: 
Georgescu Elena Laura; 
- 2007: Olimpiada Naţională de Biologie – Târgu - Mureş, premiul II la clasa a XI-a, 
eleva: Georgescu Elena Laura, menţiune la clasa a X-a, eleva: Ilie Mirela Diana; 
- 2007: Calificare în lotul Internaţional Lărgit al României, eleva Georgescu Elena Laura, 
clasa a XI-a; 
- 2007: Concursul Şcolar „Ştiinţele Pământului” - etapa naţională, menţiune, eleva Ilie 
Mirela Diana; 
- 2008: Olimpiada Naţională de Biologie – Cluj: 



• Menţiune şi premiul special, clasa a IX-a, Tartalea Mădălina; 
• Premiul II şi premiul special, clasa a X-a, Enache Paula; 
• Premiul I şi două premii speciale, clasa a XI-a, Ilie Mirela Diana; 
• Premiul special, clasa a XII-a, Georgescu Elena Laura; 
• Calificarea în lotul Internaţional Lărgit al României, eleva: Ilie Mirela Diana. 

- 2008: Concursul Şcolar „Ştiinţele Pământului” - etapa naţională, calificarea elevei Ilie 
Mirela Diana. 

 
 
 



 
 

DUŢĂ, ADRIAN 
 

 
1. Locul şi data naşterii: comuna Racoviţa, 02.05.0953. 
 
2. Studii:  
 1960-1964 – Şcoala Racoviţa de Jos; 
 1964-1968 – Şcoala Nr. 5 Lugoj (jud. Timiş); 
 1968-1972 – Liceul I.C. Brătianu, Piteşti; 
 1972-1976 – Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. 

 
3. Activitatea profesională: 
 profesor la Şcoala „M. Sorescu” – Racoviţa; 
 1990, 1997, 2002-2008 - director la Şcoala „M. Sorescu” – Racoviţa. 

 
4. Activitate politică: 
 februarie-iunie 1990 – primar al oraşului Mioveni; 
 1990-1992 – deputat; 
 1992-1996 – ales pe lista F.S.N., respectiv F.D.S.N.; 
 2000-2008 – consilier local (Mioveni) din partea P.S.D.; 
 din iunie 2008 – consilier judeţean pe lista P.S.D. – Argeş. 

 
5. Starea civilă: 
 căsătorit; 
 doi copii. 

 
 



 
 

ELEFTERESCU, VENERA 
 
 
 

Data naşterii şi locul naşterii: 18.06.1943, Piteşti; 
Domiciliul: - Piteşti, strada Sf. Vineri, Nr. 32; 
 
Studii:    
 1961 - absolventă a liceului I.C. Brătianu, secţia Matematică; 
 1968 -  absolventă a Facultăţii de Medicină Generală – IMF Bucureşti,; 
 1975-1979 – secundariat Medicină Internă, Bucureşti; 
 1996 – curs Management Sanitar cu participare internaţională, Bucureşti; 
 2002-2006 – doctorat. 

 
Activitate profesională: 
 1968-1969 - dispensarul medical comuna Milcoiu (Vâlcea); 
 1969-1973 – dispensarul medical comuna Coşeşti (Argeş); 
 1973-1975 – dispensarul de întreprindere Uzina de Autoturisme Dacia. 
 1975-1979 -  medic secundar medicină internă, Bucureşti; 
 1979-1983 – medic specialist Medicină Internă – Spitalul Ştefăneşti, Argeş; 
 1983-prezent – medic specialist Medicină Internă – Spitalul Judeţean Piteşti (medicală 1); 
 din 2006 – doctor în medicină; 
 participant la numeroase congrese internaţionale în domeniul medical. 

 
Funcţii: 
 1983- 1990 - Medic Inspector în cadrul Direcţiei Sanitare a Judeţului Argeş; 
 1995-1997 – Director, Spitalul Judeţean, Piteşti; 
 2001-2004 – Director Medical, Spitalul Judeţean, Piteşti. 



 
 

 
 
 
 

ENACHE, ANGHEL 
 

 
Data şi locul naşterii: - 01.07.1945, comuna Priboieni, judeţul Argeş; 
Domiciliul: - din anul 1970, în comuna Hârtieşti, judeţul Argeş; 
Starea civilă: căsătorit; 
Studii: 

 absolvent al Şcolii Pedagogice de învăţători cu durata de 6 ani, din Câmpulung Muscel, 
promoţia 1965; 

Date asupra activităţii:  
 în perioada 1965-1970, am funcţionat ca învăţător la şcolile din Proboieni, Vişina, Răteşti şi 

Rucăr; 
 în anul 1970, m-am căsătorit cu Chiţulescu Marioara, din comuna Hârtieşti, când m-am 

stabilit cu domiciliul definitiv în comuna Hârtieşti; 
 din septembrie 1970, până la data de 1 iunie 1973 am funcţionat ca profesor suplinitor la 

Şcoala Hârtieşti şi Director al Căminului Cultural Hârtieşti; 
 în luna mai 1973, am participat la concursul pentru ocuparea funcţiei de secretar al comunei 

Hârtieşti şi, în urma rezultatelor concursului, începând cu 1 iunie 1973, am fost numit în 
această funcţie pe care o deţin şi la ora actuală; 

 ca director al căminului cultural, am iniţiat concursul de muzică populară Floarea Argeşului, 
care se află la a XII-a ediţie anul acesta; 

 ca instructor de dansuri populare şi brigăzi artistice, am obţinut, cu tinerii din comună şi 
elevii şcolii Hârtieşti, numeroase premii la nivel judeţean şi naţional; 

 în funcţia de secretar al comunei Hârtieşti, alături de primarii localităţii, am iniţiat o serie de 
proiecte pentru dezvoltarea edilitară a comunei; 

 fiind preşedintele Asociaţiei locale Cultul Eroilor, am iniţiat construcţia unei TROIŢE A 
EROILOR COMUNEI şi ridicarea unui MONUMENT AL LUPTĂTORILOR DIN 
REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ, în satul Lucieni, comuna Hârtieşti; 

 împreună cu profesoara Pravăţ Valeria, am realizat Monografia Comunei Hârtieşti, în anul 
2005, cu prilejul împlinirii a 530 de ani de la prima atestare documentară a localităţii 
Hârtieşti. 



 
 

 
 
 

ENĂCHESCU, MARIUS 
 
 

 
Data şi locul naşterii: 01.08.1958, comuna Negraşi, Judeţul Argeş; 
Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
În prezent: Divizia de ştiinţa Materialelor, Laboratorul naţional Lawrence – Berkeley,   
Universitatea din California – Berkeley; 
Adresa poştală: MailStop 66-200, 1 Cyclotron Road, Berkeley, CA 94720, USA; 
Telefon: (510) 486 4213; 
Poştă electronică: MEnachescu@lbl.gov 

http://stm.lbl.gov/people/Marius.htm 
 

Educaţie: 
 1965-1973 – Şcoala Generală Nr. 4, Piteşti; 
 1973-1977 – Liceul Nicolae Bălcescu, Piteşti; 
 1978-1982 – Universitatea din Bucureşti, specializarea Fizică, absolvită ca şef de promoţie 

pe toate facultăţile de Fizică din România, media 10; Magna cum laude; 
 1982-1983 – Universitatea din Bucureşti, specializarea Master Fizică, absolvită ca şef de 

promoţie pe toate facultăţile de Fizică din România, media 10; Magna cum laude; 
 Doctorat în Fizică, Universitatea Tehnică din Munich, Germania, cu teza: Scanning 

Tunneling Microscopy Studies of Light – Emitting Porous Silicon and Construction of a 
Special – Purpose Tunneling Microscope, conducători – prof. dr. R.J. Behm şi prof. dr. 
Frederick Koch; 

 
Interese în: 
 Fizica Corpului Solid, Fizica Fenomenelor de Suprafaţă şi Interfaţă a Materialelor; 

 
Cercetare:  
 Tehnici de Scanning Probe Microscopy – development şi implementation; 
 Structura atomică a suprafeţelor şi filmelor moleculare; 
 Nanotribologia şi nanomecanica – studiul la scară atomică a contactului, frecării, adeziunii, 

degradării, lubricării; 
 Nanofabricaţia şi nanotehnologii – fabricarea şi caracterizarea dispozitivelor la scară 

nanometrică. 
 

 

mailto:MEnachescu@lbl.gov�
http://stm.lbl.gov/people/Marius.htm�


Afilieri profesionale:  
 Asociaţia Americană pentru Ştiinţe Avansate; 
 Societatea Americană de Fizică; 
 Societatea Americană de Fizica Vidului; 
 Societatea de Cercetare a Materialelor; 
 Membru al Societăţii Germane de Fizică; 
 Membru al Societăţii Europene de Cercetare a Materialelor. 

 
Premii şi burse: 
 Premiul Academiei Române pentru Ştiinţă, 1966, RO; 
 Bursa D.A.A.D., 1991-1994, Germania; 
 Premiul Ministerului Educaţiei, 1983, RO. 
 

Experienţă în cercetare:  
 Profesor vizitator, (Dec. 1999 - prezent), Divizia Ştiinţa Materialelor, Laboratorul Naţional 

Lawrence Berkeley, Universitatea din California, Berkeley; 
 scopuri în cercetare despre microscopia de forţa atomică şi experimente asupra microscopiei 

de scanare prin tunelare (UHV-AFM-STM) şi probleme de nano-tribologie asupra metalelor 
şi materialelor semiconductoare, continuând proiectele anterioare desfăşurate la laboratoarele 
Berkeley. 

 Chief technical Officer (Dec. 1999-prezent) – Marena Szstems Corporation şi Candescent 
Technologies Corporation, CA; 

 cercetarea implică detecţia defectelor micro şi nanometrice, identificarea, caracterizarea şi 
repararea lor în aplicaţiile specifice prezentării industriei semiconductoarelor şi monitoarelor 
plate/subţiri. Patru USA şi şase aplicaţii internaţionale de patente au fost propuse pe aceste 
teme. 

 Studii Postdoctorale (ianuarie 1997- noiembrie 1999) – Divizia de Ştiinţa Materialelor, 
Laboratoarele Naţionale Lawrence Berkeley, Universitate din California – Berkeley; 

 munca de cercetare/dezvoltare care implică tehnici de ştiinţa suprafeţei în condiţii de vacuum 
ultra-înalt, de exemplu, AFM, STM, AES, LEED, SAM, SEM, SIMS, ESCA, cât şi/sau 
investigaţii în aer şi în condiţii de control al umidităţii, folosind tehnica SPFM dezvoltată în 
laboratorul Berkeley. Cercetarea a fost orientată înspre aspecte de frecare, aderenţă şi uzură 
la scară atomică, analiză de îmbătrânire/eşec MEMS, măsurări electrice de transport prin 
contacte de mărime nanometrică, pe semiconductoare, metale şi izolatoare. 

 Cercetător asociat postdoctoral ( ianuarie 1995-decembrie 1996), Laboaratoarele de Ştiinţă 
a Suprafeţei şi Tehnologiei, Centrul de Cercetare Sawyer, Universitatea din Maine; 

 experimente de nanotribologie şi nano-indentari au fost nucleul cercetării. Cercetarea-
dezvoltarea acestei munci tehnici de ştiinţa suprafeţei în condiţii de vacuum ultra-înalt, de 
exemplu: AFM, STM, FIM, AES, LEED, SEM, XPS, TPD, SIMS; construit un unic sistem 
combinat AFM-STM-FIM, incluzând design electronic DSP, design de mecanică fină, design 
al sistemului infometric laser şi optic, design convertor I-V; 

 Cercetător ştiinţific (aprilie 1994-decembrie 1994), Universitatea Tehnică din Munich, 
Germania; 

 cercetarea/dezvoltarea muncii orientate înspre semiconductoare şi nanodispozitive, folosind 
tehnicile STM, CVD, STM-CVD, AES, LEED, SEM. Realizări: Si(111) substraturi şi 
nanoparticule cristaline depuse din soluţii şi depuneri controlate, locaţia şi mărimea 
particulelor de Au prin transfer al materialului de pe vârful de măsură prin câmpul indus, 
obţinând fire nanometrice, prin descompunerea compuşilor organometalici via electronilor 



stimulaţi STM, observaţia blocadei lui Coulomb şi transportul electronic în trepte Coulomb, 
la temperatura camerei, în w-tip groapa de potenţial Au-dot Si (111) – configuraţie a 
substratului; 

 cercetător ştiinţific (decembrie 1990- martie 1994), Universitatea Tehnică din Munich, 
Germania; 

 munca de cercetare/dezvoltare orientată înspre nanostructuri şi ştiinţa suprafeţei, folosind 
STM, CVD, AES, LEED, SAM, SEM, RF tehnici de depunere. Proiectele de cercetare 
implică o clasă mare de materiale: filme de siliciu poros emiţător de lumină, c-Si (111), c-Si 
(100), a-Si: H(P)/c-Si heterojoncţiuni, filme superconductoare (YBa2Cu3O7-x) depozitate pe 
diferite substraturi de Si, filme W/safir, filme CVD-TiN, filme de diamant CVd-depuse. 
Proiectat şi construit primul sistem UHV-STM pentru Universitatea tehnică din Munich; 

 profesor asistent (octombrie 1987-septembrie 1990), Universitatea din Bucureşti, România; 
 cercetarea şi dezvoltarea muncii orientate înspre transportul electronic şi fotoconductivitatea 

în semiconductoare, de exemplu: Si, GaAs, CdS, CdSe, PbS, precum şi stereoscopia de 
încărcare optică şi holografia. 

 cercetător ştiinţific (septembrie 1983-septembrie 1987), Institutul de Fizică şi Tehnologie a 
Materialelor, Bucureşti, RO; 

 cercetarea/dezvoltarea muncii orientate înspre detectori de IR şi vizibil, semiconductoare 
cristaline, de exemplu: PbS, InAs, GaAs, CdSe, CdS, depuneri chimice şi e-beam. 

 
Experienţa în predare:  
 Supervizor de doctorat, Universitatea din California – Berkeley (din primăvara 1997); 
 Lector activ, Universitatea din Maine, sesiuni conduse de învăţare (primăvara 1994-iarna 

1996); 
 Supervizor de Doctorat, Universitatea din Maine (primăvara 1995-iarna 1996); 
 Lector activ, Universitatea Tehnică din Munich, Electricitate şi magnetism şi Fizica 

Corpului Solid (primăvara 1994-toamna 1994); 
 Supervizor de doctorat, Universitatea Tehnică din Munich (primăvara 1994-iarna 1994); 
 Profesor asistent, Universitatea din Bucureşti (toamna 1987-toamna 1990); 
 Profesor particular, experienţă bogată de câţiva ani de pregătire a elevilor de liceu şi a 

studenţilor la fizică şi matematică. 
 
Invenţii şi inovaţii:  
 - primul STM (Scanning Tunneling Microscope)  - microscop cu efect de tunelare, la cea mai 

mare Universitate Germană, sistem capabil de rezoluţie sub-atomică; 
 sistem unic în lume la University of  MAine, USA, capabil să vadă, atât atomi pe orice 

suprafaţă, dar şi atomii de pe vârful folosit pentru tunare; 
 sistem STM-AFM cu temperatura variabilă, la Lawrence Berkeley Laboratory University of 

California Berkeley pentru fenomene fundamentale ale frecării dintre atomi; eveniment 
publicat în cea mai vestită revistă de fizică din lume, Physical Review Letters. 

 
Contribuţii în plan naţional şi internaţional:  
 publicat două cărţi: - Atomic resolution and Nanometer – Scale Structuring, Hieronymus 

verlag – Germany, December, 1994; 
 Springer-verlag Berlin Heidelberg New York, Germany, May 2003. 
 publicat zeci de articole în reviste de vârf din lume, primele reviste cu rang ştiinţific în fizică, 

dintre care amintim: - Direct Measurement of Area of Contact of a Single Asperity DMT 



Junction,, M. Enăchescu, R.J.A. van den Oetelaar, R.W. carpick, D.F. Ogletree and M. 
Salmeron, Tribology Letters, 7, 73, 1999; 

 An AFM Study of an Ideally Hard Asperity Contact: Diamond (111)/WC , M. Enăchescu, 
R.J.A. van den Oetelaar, R.W. carpick, D.F. Ogletree, c.F.J. flipse and M. Salmeron, Phys. 
Rev. Lett., 81 (9), 1877, 1998; 

 Comparative Scanning- Tunneling-Microscopz Investigations of Nanostructures Prepared bz 
Different Techniques, E. Hartmann, P. Radojkovic, M. Schwartykopff, M. Enachescu and P. 
Marquardt, Appl. Surf. Sci., 107, 212, 1996. 

 
 realizat peste 100 de prezentări la conferinţe internaţionale, cum ar fi: Making, Breaking and 

Sliding of Nanometer-Scale Contacts, MRS, 1998, Fall Meeting, Boston, USA – 1998, STM-
AFM Potentials for semiconductors Industry, EKC-Technology, hazward, USA, 1998; 

 ţinut cursuri la mai multe universităţi din România, Germania, USA; 
 autor de patente în USA, Japonia, Taiwan, Coreea, China, 3 deja aprobate şi încă 7-8 trimise 

spre examinare; 
 realizat laboratorul privat NANOTECH-21 în România, ce are aceleaşi performanţe, e.g.: 

atomic resolution, ca orice laborator universitar de vârf din lume; 
 membru în Comitetul Executiv şi Trezorier al Academiei Americano-Române Ştiinţe şi Arte, 

USA; 
 fondator şi preşedinte al Fundaţiei SOS Education în USA şi în România, cu scop de 

specialitate şi caritabil în România; 
 fondat campania Marena Systems Corporation în Silicon Valley, USA. 

 
 
 

 
 

 
 

 



EZECHIL, LILIANA EMILIA 
 
 
 
TITLUL ŞTIINŢIFIC: prof. univ. dr., Universitatea din Piteşti.  
1. DATE PERSONALE: 
Data şi locul naşterii:    17.03.1955, com. Berevoeşti, jud. Argeş 
STUDII: 

• 1970:  absolvire Şcoala Generală nr. 10 din Piteşti; 
• 1970-1974:  Liceul „Zinca Golescu” din Piteşti, profil umanist; 
•  1974 – 1978: Facultatea de Filosofie-Istorie, Universitatea Bucureşti, specializarea: 

pedagogie-engleză; 
• Anul 1999: doctorat la Universitatea din Bucureşti, în specializarea  „ştiinţele educaţiei”; 
•  Limbi străine cunoscute: limba engleză - foarte bine;  limba franceză – bine. 
 

SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI ŞTIINŢIFICE:   
• DOCTOR  în ştiinţele educaţiei din anul 1999, titlu obţinut cu teza  „Comunicarea 

didactică – mijloc de eficientizare a procesului instructiv-educativ” (Universitatea 
Bucureşti); 

• Stagiu de formare în educaţia adulţilor la  Torino, Italia (1998); 
• Curs postuniversitar de formare în psihoterapie în cadrul  Societăţii de Psihoterapie 

Experienţială Română (2001);  
• Stagiu de formare în educaţia adulţilor la Universitatea Metropolitan, Leeds, Anglia 

(2001); 
• titlul ştiinţific de conferenţiar universitar (2003);  
• 2004 – certificat de „Instructor acreditat AeL” oferit de către S.C. SIVECO ROMANIA 

SA; 
• Titlul ştiinţific de  profesor universitar (2007). 

 
2. FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ: 
 

• 1978 – 1992 –  profesor titular  în învăţământul preuniversitar, la Şcoala gen.nr.1 
Mărăcineni, jud. Argeş şi la Grup Şcolar Mărăcineni; 

• 1992 - 1994 – lector (titular), Institutul Militar „Basarab I”, Piteşti, unde predă 
disciplinele: psihologie militară, pedagogie, psihosociologia conducerii; 

• 1994- 2000 – lector univ. drd. la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane; 

• 1999 – 2001 – director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic 
(DPPD)  al Universităţii din Piteşti; 

• 2001 -  2004 – secretar ştiinţific, DPPD al Universităţii din Piteşti; 
• 2003 – 2007 – conferenţiar  universitar în cadrul DPPD al Universităţii din Piteşti; 
• din 2007 – profesor universitar doctor în cadrul DPPD al Universităţii din Piteşti; 
• din  2004 – până în prezent: director DPPD al Universităţii din Piteşti; 
• La nivelul Universităţii din Piteşti: membru al Senatului, membru al Consiliului 

Academic, membru al Consiliului Ştiinţific, membru al Comisiei de Calitate, membru al 
Consiliului de Administraţie. 

 
 



3. ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 

Activitatea didactică: 
• 1978-1991 –  a predat (ca titular), în învăţământul preuniversitar, disciplinele: istorie, 

economie politică, filosofie, cunoştinţe economice, cunoştinţe social-politice, psihologie; 
• 1991-1994 – a predat  (ca lector, titular) cursurile de: pedagogie, psihologie militară, 

psihosociologia comunicării în conducere în cadrul Institutului Militar de Auto „Basarab 
I” din Piteşti;  

• 1996 – 2000 –  a predat   ca profesor  asociat,  cursurile de:  Pedagogie generală, Teoria şi 
metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, Doctrine pedagogie, 
Cercetarea pedagogică în cadrul   Universităţii „Spiru Haret” din Câmpulung;  

• 1994 – actual, predă (ca titular), la Universitatea din Piteşti, cursurile de: Psihologie 
şcolară/a educaţiei, Pedagogie şi metodică, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria 
şi metodologia instruirii, Metodica predării psihologiei, Psihopedagogie (din 2007, la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport);   

• Formator în cadrul unor programe organizate de către Direcţia judeţeană pentru 
Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) finanţate din fonduri europene; 

• Formator în cadrul  cursurilor postuniversitare de: Management educaţional  şi Educaţie 
Tehnologică, organizate de către Centrul de Formare Muntenia din cadrul Universităţii 
din Piteşti;   

• Stagii de predare în Anglia (2001), în Franţa (2002, 2005).  
 

Activitatea tehnică:  
• Unul din autorii principali în înfiinţarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic (DPPD), ca structură autonomă, în cadrul Universităţii din Piteşti, ca urmare a 
aplicării O.M.nr.3345/ 25.02.1999;  

• A coordonat elaborarea de  proiecte de absolvire şi  elaborarea de  lucrări metodico-
ştiinţifice de acordare a gradului didactic I;  

• Membru în numeroase comisii de admitere în facultate, de absolvire a unor programe de 
studii  din învăţământul superior, în comisii de titularizare pe posturi didactice  în 
învăţământul preuniversitar; 

• Preşedinte (sau membru)  al unor comisii de acordare a gradelor didactice din 
învăţământul preuniversitar:definitivat, gradul II, gradul I; 

• Director  (şi formator) în cadrul unor programe de formare continuă a personalului 
didactic, acreditate  de către Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar (CNFP): COMDIDACT, MANAGEMENT ŞI 
COMUNICARE, PRACTICUM;  

• Preşedinte sau membru în comisii de titularizare pe post în învăţământul universitar: 
posturi de preparator, asistent univ., lector univ., conferenţiar, profesor; 

• Director al  Proiectelor Phare 2005, cu titlul „CALITATE ÎN EDUCAŢIE”  (CALED I şi 
CALED II), destinate formării continue a unor  profesori din liceele din mediul rural;  

• Redactor şef al  publicaţiilor:  
o Paideia-revistă de consiliere psihopedagogică şi metodică, Editura Universităţii 

din Piteşti (perioada 1999-2003); 
o Scientific Bulletin – educational sciences series, Editura Universităţii din Piteşti  

(iniţiată  în 2004) – difuzată în mai bine de 20 de ţări   şi  acreditată de către cel 
mai înalt for ştiinţific din România (CNCSIS);  



o Învăţământul Primar şi  Laborator metodic (supliment al revistei Învăţământul 
primar),  Editura Miniped, Bucureşti  ( ambele acreditate de către CNCSIS);  

• Membru în Comisia Naţională de analiză a contestaţiilor pentru acordarea titlurilor 
academice din Învăţământul Superior;  

• Expert evaluator  în Comisia de specialitate (Comisia de „ştiinţele educaţiei”), din cadrul 
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.  

 
 

Activitatea ştiinţifică: 
• Publicarea a opt (8) cărţi (ca unic autor, ca prim autor sau co-autor), în edituri româneşti 

recunoscute de către CNCSIS; 
• Publicarea  a  mai bine de 70 de articole  în diferite reviste de specialitate, din ţară şi din 

străinătate, sau  prezentate la conferinţe cu caracter naţional şi internaţional; 
• Profesor cercetător în  cadrul unor proiecte cu finanţare europeană: 

o DIVERMATTIT  Training MATerials for Secondary School  Initial Teachers Training to 
cope with DIVERsity  (94414-CP-1-ES-COMENIUS-C21). Perioada:   2001-2003;  

o ECTS in LLL  European Credits Transfer System in Life Long Learning (90642-CP-1-
2001-UK-GRUNDTVIG-G1). Perioada 2001-2003;  

o EUPECO  European Pedagogical College in Adult Education and Training (90403-CP-1-
2001-1-RO-GRUNDVIG-G1).Perioada - 2001-2003, cu o prelungire în  2003-2004; 

o PRIVET “Promoting regular improvement of teachers’ qualification in technical 
vocational schools”, Leonardo da Vinci (Ref. no.: 2002-BG/02/B/F/PP-132041; 

o PROPETO „Development of Systems for Vocational Teacher Qualification 
Improvement”, Leonardo da Vinci, Perioada: 2007-2009,  
(Ref. no.: LT/06/B/F/PP-17/009) 

• Secretar ştiinţific a trei  Conferinţe internaţionale organizate, la Piteşti, de către 
Universitatea Bucureşti, Universitatea din Piteşti şi Inspectoratul Şcolar al judeţului 
Argeş, respectiv: EDU WORLD 2004,  EDU WORLD 2006 şi  EDU WORLD 2008 -  
toate recunoscute de către  CNCSIS;  

• Reprezentant pentru Romania (national speaker) la două Conferinţe internaţionale 
organizate de către The Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED) la 
Sofia, în  2004,  şi la Belgrad, în  2005;  

• Director grant de cercetare, „Calitate în mentoratul educaţional (CAMED)”, recunoscut 
şi finanţat de către CNCSIS;  

• Referent ştiinţific în  comisii de doctorat şi/sau pentru acordarea titlurilor universitare de 
conferenţiar şi profesor;  

• Recenzarea unor  cărţi de specialitate; 
• Profesor consultant  şi formator în cadrul Şcolii doctorale  a Facultăţii de Educaţie Fizică 

şi Sport   din cadrul Universităţii din Piteşti. 
         
4. AFILIERI:  
4. 1. Afilieri la organizaţii naţionale recunoscute: 

• Membru  al Asociaţiei învăţătorilor şi educatoarelor din România; 
• Membru al Asociaţiei Psihologilor din România; 
• Membru fondator al Fundaţiei Universităţii din Piteşti; 
• Membru fondator al Consiliului Consultativ al DPPD-urilor, constituit la 19 martie 2007, 

Bucureşti. 



 
4.2. Afilieri la organizaţii internaţionale recunoscute: 

• Membru al The Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED);  
• Membru al The European Society for Research on the Education of Adults (ESREA).  

 
5. ALTE DATE: 

• Iniţiator al  primei reuniuni naţionale a directorilor DPPD la Piteşti, 2004;  
• Delegat pentru România, în cadrul Comisiei Europene centrate pe  Peer Learning 

Activity (PLA) care are ca principal obiect   formarea profesorilor şi formatorilor pentru 
Învăţământul profesional şi tehnic (VET). 

 
 



FĂLCESCU, R. VASILE 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Fălcescu R. Vasile 
Data şi locul naşterii: 1932, comuna Negraşi, sat Mozacu, judeţul Argeş 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 Profesor de limba şi literatura română in Bucureşti, pentru o scurtă    perioadă, după care 

m-am stabilit definitiv în comuna Teiu, judeţul Argeş. 
                                                 
Alte activităţi şi preocupări: 
 Am înfiinţat şi dirijat primul cor, acompaniat de orchestra populară din Teiu, premiat pe 

plan regional şi judeţean; 
 Am înfiinţat şi condus prima Uniune Populară; 
 Am înfiinţat şi condus Societatea Culturală „Vladimir Streinu”; 
 Am înfiinţat Casa Memorială „Vladimir Streinu”; 
 Am publicat lucrările: „Teiu – cuibul părăsit al lui Vladimir Streinu”, „Viaţa lui 

Vladimir Streinu”, „Vladimir Streinu şi himera poeziei”;  
 În curs de apariţie este lucrarea „Vladimir Streinu evocat de contemporani”. 

                                                                                                                                                                         
Studii: 
 7 clase primare şi prima clasă a Gimnaziului Unic absolvite la şcoala din comuna natală - 

Mozăceni ; 
 Şcoala Normală de Învăţători din Câmpulung-Muscel; 
 Licenţiat, cu media 10, al Facultăţii de Limba şi Literatura Română – Universitatea 

Bucureşti. 
 
Medalii:     
 1979: „Profesor evidenţiat”, titlu acordat de Ministerul Educaţiei  şi Învăţământului.                                                                                      

 
 
 
                                                                                  
                         
 
 

                 
 
 



FLOREA, SPERANŢA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Florea Speranţa 
Data şi locul naşterii: 22.07.1948, comuna Bălileşti, judeţul Argeş 
Adresa: Str. Negru Vodă, Nr.121, Bl.A9, Sc.C, Ap.9, Câmpulung-Muscel 
Telefon: 0248 5110052, 0721294292 
E-mail: sperantaflorea@yahoo.com  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 Profesor de muzică la Şcoala de Artă-Câmpulung; 
 1975: Definitivat;        
 1980: Grad didactic II; 
 1985: Grad didactic I; 
 1998 – 2005: Director al Şcolii de Artă - Câmpulung-Muscel; 
 2000-2006: Metodist al I.S.J. Argeş – specialitatea muzică; 
 Membru în Consiliul Consultativ de specialitate – muzică; 
 Membru al Comisiei de admitere şi bacalaureat la Liceul de Artă „Dinu Lipatti”-Piteşti – 

iunie 1997, iunie 1998, iunie 2005; 
 Membru şi preşedinte  al  Comisiei de admitere şi absolvire la Şcoala de Artă – 

Câmpulung-Muscel; 
 2003 – 2005: Membru  consultativ al Casei de Cultură „Tudor Muşatescu” Câmpu-lung; 
 21 – 23.09.2006: Membru în juriul Festivalului Naţional „Rapsodii de toamnă”-Câmpulung 

 
Diplome şi distincţii: 
 iunie 1987: Titlul de „Profesor evidenţiat”, acordat de Ministerul Educaţiei şi 

Învăţământului, prin ordinul nr. 7700, din iunie 1987; 
 1981: Diplomă de Onoare pentru merite deosebite, nr.3391, acordată de Consiliul Naţional 

al Organizaţiei Pionierilor;                                                    
 1984: Diplomă de Onoare cu prilejul celei de a 35-a aniversări a Organizaţiei Pionierilor 

din România; 
 1985: Diplomă de Onoare acordată pentru rezultate deosebite în munca cu elevii, acordată 

de Consiliul Naţional, cu nr.110; 
 2007: Diplomă de excelenţă acordată pentru întreaga carieră didactică, pentru activitatea 

remarcabilă desfăşurată la disciplina muzică, de către M.E.C.T. 
 
Alte activităţi şi preocupări 
 1978 – 2007: Dirijor al mai multor coruri: Corul de voci egale „Muscelul” al Şcolii de Artă 

Câmpulung, Corul de voci egale al Şcolii generale nr.3, Corul de cameră feminin al 
Sindicatului Învăţământ Câmpulung, Corul mixt al Uzinei Aro Câmpulung; 

 1981-2008: Premii I, II şi III obţinute la diverse concursuri, cum ar fi: Cântarea României, 
Concursuri de Interpretare; 

 7-9.04.2005: Premiul III şi Medalie de Bronz cu Corul „Muscelul”, la Festivalul 
Internaţional Celje, Slovenia; 



 Implicarea în activitatea educativă în şcoală şi în afara ei, precum şi implicarea în viaţa 
culturală a comunităţii locale: organizarea de vizite la marile instituţii culturale naţionale, 
organizarea „Zilelor Şcolii Colegiului Pedagogic Carol I”, audierea, cu elevii, a concertelor 
susţinute de către Orchestra Simfonică  din Piteşti; 

 Colaborarea cu presa locală pentru popularizarea regulată a succeselor şcolii, colaborarea 
culturală şi de parteneriat cu Cercul Militar Câmpulung, între anii 2004-2006, obţinerea de 
fonduri extra bugetare pentru achitarea transportului corului „Muscelul” la diverse 
festivaluri şi concursuri;  

 Realizarea unui CD audio cu corul de copii „Muscelul” al Şcolii de Artă, a două casete 
audio şi a  două casete video cu  acelaşi cor.    

                                                                               
Studii:                                        
 Şcoala primară din comuna Bălileşti; 
 Gimnaziul – Şcoala generală nr.4, Câmpulung-Muscel; 
 Liceul „Alexandru Odobescu” – Piteşti; 
 Conservatorul „Ciprian Porumbescu”- Bucureşti, Specialitatea Profesor de muzică  - 

promoţia 1972; 
 Facultatea de Limba şi literatura română - Universitatea Bucureşti, promoţia 1986. 
 

Perfecţionare postuniversitară: 
 Curs I.S.J. Argeş – 1994; 
 Curs I.S.J. Argeş – 1998 – 1999; 
 Curs „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în scopuri didactice” – C.C.D. Argeş – 

2002; 
 Curs reformă în evaluare I.S.J. Argeş – 1999. 

 
Abilităţi: 
 Limbi străine cunoscute: scris, citit, vorbit bine franceza; 
 Relaţii de colaborare cu Universitatea „Spiru Haret”, filiala Câmpulung; 
 Permis de conducere categoria B, din 1978. 

 
 



 
 
 

FOCŞA, ILEANA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Focşa Ileana 
Data şi locul naşterii: 31.10.1923, Horezu, judeţul Vâlcea 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş  
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 Am debutat, ca actriţă, pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, în spectacolul 

„”Fundătura”, de Sydney Kingly, în regia lui Dinu Negreanu. După spectacol, directorul 
Dinu Săraru m-a angajat, permanent, împreună cu alţi colegi remarcaţi de cronicari; 

 parte din ansamblul teatrului a fost repartizată să pună bazele Teatrului Tineretului, 
condus de Mihai Raicu. Împreună cu soţul meu, Ion Focşa, şi el actor de succes, am 
plecat să înfiinţăm Teatrul de Stat din Galaţi; 

 Actriţă la Teatrul „Alexandru Davila”din Piteşti, unde eu şi soţul meu am fost solicitaţi;  
 Am participat la multe  recitaluri de poezie dedicate lui M. Eminescu, G. Topârceanu, T. 

Arghezi, zilei de „8 Martie”, „Pentru pace” şi, în special, „Recitalul  1907”, pentru care 
am primit decoraţii, diplome şi medalii; 

 Am avut cinstea să lucrez cu unii dintre cei mai importanţi regizori din diferite generaţii: 
Ion Şahighian, Sică Alexandrescu, Marietta Sadova,  Moni Ghelerter, Sorana Coroamă 
Stancu, Horea Popescu, Petre Sava Băleanu, Radu Penciulescu, Valeriu Moisescu, Virgil 
Sacerdoţeanu, Mihai Radoslavescu, Nae Cosmescu etc; 

 Multe din spectacolele mele au fost preluate de televiziune şi transmise în direct, altele au 
fost înregistrate şi reluate.              

 
Roluri jucate: 
 Margo - „Gaiţele”, regia Virgil Sacerdoţeanu; 
 Sorina – „Înşir-te mărgărinte”, regia Nicolae Dinescu; 
 Zâna Codrilor – „Harap - Alb”, regia Corneliu Zdrehuşi; 
 Sheila Birling – „Inspectorul de poliţie”, regia Valeriu Moisescu;  
 Luize – „Intrigă şi iubire”, regia Ovidiu Georgescu; 
 Teodora – „Simple coincidenţe”, regia Sorana Coroamă-Stanca; 
 Magdalena – „Şeful sectorului suflete”, regia Jean Stopler; 
 Larisa – „Fata fără zestre”, regia Virgil Sacerdoţeanu; 



 Ema – Anca (rol dublu) – „Fii cuminte, Cristofor!”, regia Dinischiotu; 
 Leonida - „Caniota”, regia C.Dinischiotu; 
 Valeria Zapan – „Arcul de triumf”, regia C.Dinischiotu; 
 Lizzi – „Omul care aduce ploaia”, regia Lidia Ionescu; 
 Vidra – „Răzvan şi Vidra”, regia Dan Alexandrescu; 
 Adela – „Sf. Mitică Blajinu”, regia Nae Cosmescu; 
 Viza – „Io, Mircea Voevod”, regia C.Dinischiotu; 
 Mama – „Mama Kapek”, regia Petre Sava Băleanu; 
 Elena – „Casa cu două fete”, regia Ion Focşa; 
 Miliţa Doamna – „Meşterul Manole”, regia Marietta Sadova; 
 Filamida – „Femeile savante”, regia Mihail Radoslavescu; 
 Mira – „Pendula”, regia Nae Cosmescu; 
 Linda – „Moartea unui comis voiajor”, regia Costin Marinescu; 
 Tatiana Andreeva – „Roman sentimental”, regia Nae Cosmescu; 
 Churiachita – „Titanic vals”, regia Romulus Vulpescu; 
 Suzana Manea Voineşti – „Arborele genealogic”, regia Petre Sava Băleanu. 

 
                                                                                                                                                                                    
Studii:                           
 Şcoala primară din Horezu; 
 Şcoala normală „Pia Brătianu”; 
 Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică  - Bucureşti, la clasa profesorilor Victor Ion 

Popa şi Marietta Sava, iar, la istoria literaturii cu marea doamnă Alice Voinescu.. 
                 

 
 



 
 
 
 

FRANGULEA, MARIOARA 
 
 
 
 

Data naşterii: 21 oct. 1955, Călăraşi, jud. Călăraşi 
Studii: Liceul Pedagogic Slobozia, jud. Ialomiţa, 1970-1975 
Starea civilă: căsătorită, doi copii.  
Activitate didactică:  gradul didactic I 
- am funcţionat în mai multe şcoli de la absolvire, dar cele mai importante perioade, care au marcat 
dezvoltarea mea profesională au fost: 

- Învăţător metodist la Liceul Pedagogic Slobozia, 1979-1982; 
- Învăţător Şcoala Nr. 2 Călăraşi, 1982 – 1994: în această perioadă, am participat la faza 

naţională a Simpozionului Naţional „Creativitate şi eficienţă în învăţământ”, alături de nume de 
marcă ale cercetării în domeniul pedagogic, unde am luat menţiune; am participat cu echipajul 
„Prietenii Pompierilor” la mai multe faze naţionale, clasându-mă de fiecare dată în primele 
cinci locuri; am organizat mai multe expediţii turistice cu copiii; am fost inspector metodist, 
responsabil de Cerc Pedagogic la nivelul judeţului, iar pentru activitatea desfăşurată în anul 
1987, prin ordin al ministrului din vremea respectivă, am primit titlul şi distincţia de „Învăţător 
emerit”; mi-a plăcut întotdeauna să fiu un om activ, care se implică în viaţa cetăţii; 

- Din 1994, mi-am desfăşurat activitatea în Piteşti, la Şcoala Nr. 3 „Ion Pillat”, unde funcţionez 
şi în prezent. În această perioadă am fost permanent preocupată de dezvoltarea personală, de 
aceea am răspuns tuturor provocărilor,  în ceea ce priveşte formarea profesională: am participat 
la cursurile de formare a organizatorilor de timp liber, organizate de minister, împreună cu 
Federaţia „Leo Lagrange”, din Franţa. Am participat la mai multe stagii de formare a 
animatorilor de timp liber, organizate de Ministerul Învăţământului şi de Ministerul 
Tineretului; 

- Sunt membru fondator al Asociaţiei AFAR, al cărei vicepreşedinte am fost timp de 10 ani. În 
această calitate, am iniţiat mai multe proiecte derulate în taberele şcolare de la munte sau mare, 
dar cel mai incitant a fost proiectul „Toţi diferiţi, toţi egali”, derulat la Piteşti, sub patronajul 
Comisiei Europene, în parteneriat cu Federaţia „Leo Lagrange” din Franţa şi la care au 
participat tineri din 9 ţări, din Europa şi Africa; 

- Am fost şi sunt preocupată de împărtăşirea experienţei didactice şi de aceea, am decis ca, 
împreună cu un grup de cadre didactice, să oferim copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice 
instrumente de lucru în clasă şi acasă. Sunt co-autor a mai multor  auxiliare; 



- Am fost mentor pentru Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei; 
- Împreună cu copiii pe care i-am educat, am participat la multe concursuri, olimpiade şi 

simpozioane, la care am obţinut rezultate foarte bune: 
- Am obţinut, de mai multe ori, gradaţia de merit, iar în anul 2007, am obţinut DIPLOMA 

„GHEOGHE LAZĂR I”, ca recunoaştere a activităţii desfăşurate în ultimii 20 de ani; 
- În continuare, îmi place să răspund provocărilor şi de aceea, am deschis „Centrul Educaţional 

Maria Pro Day”, care are o grădiniţă autorizată de minister, un after-scool, Club „Mind Lab” – 
program internaţional de educaţie şi dezvoltare personală a copiilor între 3 şi 12 ani. Cu un 
grup de copii din centrul educaţional, în anul 2009, am obţinut locul III şi medalia de bronz la 
Olimpiada Naţională. 

 



GAGIU, LILIANA ANGELA 
 
 
Adresa: Str. Sfânta Vineri, bl. D11, sc. A, ap. 4, Piteşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248 223584. 
E-mail: primaria@primariapitesti.ro 
Naţionalitate: română. 
Locul şi data naşterii: 05.12.1945, Piteşti. 
Stare civilă: necăsătorită. 
Studii: Institutul de Medicină Cluj. 
Activitate profesională: Medic primar neurolog. 
 1971-1975 - Medic de Medicină Generală - Dispensarul Davideşti; 
 1977-1981 - Secundariat specializare - Clinica Neurologie Gheorghe Marinescu 

Bucureşti şi Clinica Neurologie - Spitalul Colentina; 
 1981-1982 – Medic Specialist Neurolog - Spitalul Orăşenesc - Slatina; 
 1982-1990 - Medic Specialist Neurolog - Spitalul Costeşti; 
 1990-1993 – Profesor Colaborator - Şcoala Postliceală, Piteşti; 
 1990-2004 - Medic Primar Neurolog - Spitalul Judeţean Argeş; 
 1999 până în prezent - Vicepreşedinte în Consiliul Naţional, Colegiul Medicilor 

România; 
 2004 - Viceprimar al Municipiului Piteşti. 

Activitatea politică: Membru al PSD. 



 
 

GĂISEANU, SEVASTIŢA 
 
 
 

Data naşterii: 04.02.1936; 
Stare civilă: văduvă; 
Adresa: Comuna Bascov, str. Stejeret, nr. 67, jud. Argeş; 
Telefon: 0248/270928 
Studii: Şcoala Pedagogică de Învăţătoare, Piteşti. 
 
Experienţă profesională: 
 învăţător gradul didactic I; 
 39 de ani în învăţământ, între 1954-1993, rezultând 14 serii de copii care s-au remarcat 

în activităţile lor profesionale; 
 

Alte activităţi desfăşurate:  
 realizarea lucrării Monografia Comunei Bascov (1971-2001); 
 alfabetizarea vârstnicilor; 
 culturalizarea populaţiei (cercuri de citit în rândul populaţiei). 

 



GĂITĂNARU, T. ŞTEFAN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                     Găitănaru T. Ştefan 
Data şi locul naşterii:                 17.09.1951, Ocnele Mari, judeţul Vâlcea 
Starea civilă:                        Căsătorit cu Găitănaru Mihaela, conf. univ. dr. la Universitatea 

Piteşti  
Naţionalitate:                             Română 
 
Activitate profesională: 
1974-1977 Profesor de limba şi literatura română şi de limba latină, la 

Liceul „Nicolae Bălcescu”, Rm. Vâlcea şi la Liceul „Zinca 
Golescu”, Piteşti;                             

1977-prezent                       Catedra de limba şi Literatura Română în cadrul Institutului Superior 
Piteşti, ulterior Universitatea Piteşti. 

 
Educaţie şi formare: 
1977 Examenul de definitivat în învăţământ; 
1979                                      Examenul de titularizare, ca asistent, la Institutul de Învăţământ 

Superior  Piteşti;  
1990                                           Examenul   de titularizare ca lector;                                                      
1993                                           Susţinerea tezei de doctorat la Universitatea Bucureşti, cu tema 

„Numeralul în limba română. Studiu descriptiv şi istoric”, 
coordonator prof. univ. dr. Grigore Brâncuş;  

1994                                           Examenul pentru titlul de conferenţiar; 
1995                                           Examenul pentru titlul de şef de catedră; 
1998                                           Examenul de titularizare, ca profesor, la Universitatea Piteşti; 
2000                                           Decan al Facultăţii de Litere şi Istorie; 
2003                                           Conducător de doctorat; 
2004                                           Decan al Facultăţii de Litere. 
 
  
    
Alte activităţi: 
Cărţi editate: 
1993                               „Numeralul în limba română. Studiu descriptiv şi istoric”, Editura 

Calende, Piteşti;  
1994                                         „Limba română. Modele de analiză gramaticală”, Editura Coresi, 

Bucureşti – în colaborare; 
                                                   „Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă”, Editura Tip-

Naste, Piteşti; 
1995                                          „Contextele diagnostice ale părţilor de vorbire”, Editura Juventus, 

Piteşti; 
                                                   „Limba română. Modele de analiză gramaticală ”, ediţia a II-a, 

revăzută şi adăugită, Editura Tempora, Piteşti; 



1996                                              „Mic dicţionar de regionalisme”, Editura Tempora, Piteşti; 
1997                                              „Sintaxa frazei”, Editura Tempora, Piteşti; 
1998                                       „Gramatica actuală a limbii române. Morfologia”, Editura    

Tempora, Piteşti; 
2002                                              „Studii şi articole de gramatică”, Editura Tempora, Piteşti; 
2005                                              „Gramatica actuală a limbii române. Sintaxa”, Editura 

Tempora, Piteşti; 
2007                                      „Sintaxa limbii române. I. Unităţi şi relaţii”, Editura      

Universităţii, Piteşti. 
Culegeri, manuale, cursuri: 
1979                                             „Limba română. I ”, Piteşti, coordonator P.Gorcea; 
1980                                             „Sinopsis de gramatică a limbii române”, Piteşti, coordonator I. 

Moise; 
1981                                             „Limba română (specialitatea medicină)”, Piteşti (coordonator); 
1982                                             „Limba română (specialitatea arhitectură)”, Piteşti (coordona-

tor); 
1983                                            „Sintaxa limbii române. Structuri, texte, exerciţii”, Piteşti (coor-

donator); 
                                                      „Gramatica limbii române pentru studenţii străini”, Piteşti; 
1990                                     „Gramatica limbii române pentru studenţii străini, ediţia a II-a 

revizuită şi adăugită”, Piteşti; 
1991                                              „Limba latină. Anul I”, Piteşti;   
1993                                   „Culegere de texte latine (biblice şi patristice)”, Piteşti   

(coordonator); 
1994                                             „Texte juridice latine”, Piteşti (coordonator); 
1998                                             „Limba română. Texte grilă”, Editura Tempora, Piteşti; 
2002                                             „Caiet de epigrafie latină”, Editura Tempora, Piteşti;   
                                                     „Dicţionar de epigrafie latină”, Editura Tempora, Piteşti. 
Comunicări, studii publicate: 
1972                                             „Alecsandri şi ideea latină”, Universitas, Bucureşti;  
1979                                             „Creangă al motivelor”, în Şcoala Argeşului, Piteşti; 
                                                     „Analiza structurală a numeralului românesc”, în Buletinul    

Ştiinţific, Piteşti; 
1980                                             „Structura sintactică a limbii române”, în Buletinul Ştiinţific, 

Piteşti; 
                                                      „Horatius, 2040 de ani de existenţă poetică”(studiu, traduceri), 

în Argeş;    
1981                                              „Stilistica arhaismului la M. Diaconescu”, în Argeş;  
                                                      „Accentul dinamic în limba română”, în Buletinul Ştiinţific, 

Piteşti; 
1982                                            „Literatura şi pictura la Piteşti”, în Viaţa românească, Bucureşti; 
                                                     „Cuvintele erau solare”, în Argeş;  
                                                     „Exerciţii de civilizaţie”, în Argeş; 
                                                     „Între două dimineţi”, în Argeş; 
1983                                             „Între etic şi estetic”, în Argeş; 
                                                     „Tehnica incitării şi virtuţile analogiei”, în Argeş; 



                                                     „Morfologia personajului”, în Antologia Argeş; 
1984                                             „Călătorie şi cunoaştere”, în Transilvania, Sibiu; 
                                                     „Despre Astralia”, în Argeş; 
                                                     „Amplu excurs comparatist”, în Argeş;  
                                                     „Fenomenul şi esenţa”, în Argeş; 
                                                     „Un eveniment editorial. Şcoala formală rusă”, în Argeş; 
1985                                             „Mioriţa”, în Argeş;  
                                                     „Aspecte metodice privind predarea verbului la studenţii      

străini”, în vol. Craiova; 
                                                     „Poezia sincerităţii”, în Argeş;  
                                                     „Drama lucidităţii”, în Argeş. 
                                                     Încă peste 100 de comunicări şi studii publicate între anii 1985 
– 2007 în Luceafărul, în Tomis, în Limba română, în Procesul unei reviste, în Calende, în 
Argesis etc.  
 
Studii:                          
1958-1966 Şcoala generală Ocniţa;  
1966-1970                           Liceul „Nicolae Bălcescu” – Râmnicu Vâlcea; 
1970-1974 Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea 

Bucureşti. 
 
 



GALERIU, CONSTANTIN 
 
 
DATE PERSONALE: 
 Născut la 16 septembrie 1947, în comuna Aninoasa, judeţul Hunedoara. Sunt 
căsătorit, soţia Galeriu Doina este pensionară din 1998; avem un copil, Galeriu Luana, 
căsătorită Dan, în prezent, cetăţean canadian, fiind plecată cu familia în Canada, din 
1992.  
 Domiciliul stabil: oraş Mioveni, judeţul Argeş, strada Valea Neagră nr.4. 
 
STUDII/SPECIALIZĂRI: 
 Am absolvit Institutul Politehnic Timişoara, în anul 1970, specialitatea Utilajul 
şi Tehnologia Sudării, cu nota 10 la examenul de diplomă.  
 Ca şef de promoţie, am fost repartizat la dispoziţia Comitetului de Stat pentru 
Energia Nucleară  şi încadrat la Institutul de Fizică Atomică – Măgurele. În 1971, am 
fost transferat la Institutul de Tehnologii Nucleare – Bucureşti. 
 În anul 1973, am urmat un curs de specializare de 6 luni de zile ca bursier 
PNUD în Centrul de Studii Nucleare – MOL – Belgia. 

În anul 1975, m-am mutat  la Piteşti, odată cu finalizarea clădirilor ITN – ului 
de pe platforma Colibaşi.  
 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 În perioada 1970 – 1971, am lucrat ca inginer stagiar în cadrul IFA – 
Măgurele. 
 Din 1971 până în 1989, am lucrat în cercetare, producţie pilot şi producţie 
industrială de combustibil nuclear. În perioada 1985 – 1989, am fost şeful Atelierului 
de Asamblare Combustibil Nuclear. 
 În ianuarie 1990, am fost numit director la Institutul de Cercetări Nucleare -  
Piteşti, iar, în 1992, am fost numit director la Fabrica de Combustibil Nuclear , funcţie 
pe care o deţin şi în prezent. Ca director al FCN, am coordonat şi răspuns la 
următoarele: 

 Restructurarea şi reconversia de personal; 
 Retehnologizarea liniilor de fabricaţie pentru producerea de 

combustibil nuclear tip CANDU 6; 
 Colaborarea cu AECL şi ZPI – Canada pentru calificarea fabricii ca 

furnizor autorizat de combustibil nuclear CANDU 6, acţiune 
încheiată complet în decembrie 1995; 

 Fabricarea de combustibil nuclear pentru Unitatea 1 – Cernavodă, în 
anul 2000, fabrica lucrând la capacitatea nominală; 

 Dezvoltarea de tehnologii şi echipamente pentru modernizarea 
liniilor de fabricaţie şi creştere de capacitate pentru asigurarea cu 
combustibil şi a Unităţii 2 – Cernavodă. 

 
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ: 
 În cadrul ITN – IRNE – ICN, am avut următoarele funcţii ştiinţifice: 

- Cercetător ştiinţific principal III, din 1978; 
- Cercetător ştiinţific principal II, din 1984; 
- Cercetător ştiinţific principal I, din 1991. 



În 1983, am obţinut titlul de Doctor Inginer (ordin MEI 6077/09.12.1983). 
Deţin 8 brevete  de invenţii în domeniul nuclear şi am publicate circa 30 de lucrări în 
ţară şi străinătate. Cunosc bine limba franceză şi, satisfăcător, engleza.  

 
1. Gheaţă, V, Galeriu A. C, Glodeanu F – Experience gained in the 

fabrication of experimental fuel rods with natural uranium and zircaloy 
– 4 cladding for irradiation experiments/ AIEA – SM – 233/41, nov. 
1978, Praga; 

2. Galeriu A. C, Gheaţă V, Galeriu D, Sabău C, s.a. – Fabricarea a trei 
fascicule şi 10 elemente combustibile tip PHWR pentru verificarea 
tehnologiilor IRNE – RI 443/ 1 nov. 1977; 

3. Mirion I, Georgeani P, Galeriu A. C, ş.a. – Documentaţie pentru 
omologarea tehnologiei de fabricaţie a elementelor combustibile pentru 
reactorii de putere cu uraniu natural şi apă grea – sinteză / IRNE – 24 
aprilie 1979; 

4. Galeriu A. C, Galeriu D – Tehnologie de sudare TIG a tablelor de 
zircaloy – 4 în atmosferă controlată/ IRNE – RI – 1188 – 1982; 

5. Galeriu A. C. – probleme tehnologice de sudare în tehnica nucleară – 
Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice, I.P. „T. Vuia” Timişoara, mai 
1977; 

6. Dascălu E, Cotoc I, …, Galeriu A.C. – Controlul sudurilor dop – teacă 
la fasciculele combustibile prin Emisie Acustică/IRNE – RI/ decembrie 
1979. 

7. Roth M, Radu V, Pascu A, Galeriu A.C., ş.a. – Studiul fenomenului de 
coroziune fisurantă cu iod pe teci cu grafit, siloxan şi teci neacoperite / 
IRNE – RI – 1835/ nov. 1989; 

8. Budan O, Galeriu A. C, Gheorghiu C – Combustibilul nuclear, REV. 
ACADEMICA, pag. 19 – 20/ august 1995; 

9. Budan O, Rotaru I, Galeriu A.C., - Romanian Nuclear Fuel program: 
Past, Present an Future -  Fifth International Conference on CANDU 
fuel proceedings – Toronto – Canada – 1997; 

10. Galeriu A.C, Pascu A,  - Nuclear Fuel Fabrication in Romania – Third 
International Conference on CANDU Fuel – Chalk River – Canada – 
1992; 

11. Galeriu A.C, Pascu A, Andrei Gh, Băilescu A, - Five Zears of 
Succesful CANDU – 6 Fuel Manufacturing in Romania – Sixth 
International Conference on CANDU Fuel – Niagara – Canada – 1999; 

12. Sejnoha R, wash M, (Canada), Galeri A.C., (România) – Qualification 
of FCN as a Supplier of CANDU Power Reactor Fuel – Third 
International Conference on CANDU Fuel – Chalk River – Canada 
1992; 

13. Galeriu A.C., Andrei Gh, Băilescu A, Pascu A, Iliescu L – Romanian – 
Canadian Joint Program for qualification of FCN as a CANDU Fuel 
Supplier – Fourth International Conference on CANDU Fuel – 
Pembroke – Canada 1995; 

14. Budan O, Galeriu A. C, Pascu A, Băilescu A, Andrei Gh – Quality 
Evaluation of the Nuclear Fuel manufactured in Romania before 1990 
– Fifth International Conference on CANDU Fuel proceedings – 
Toronto – Canada – 1997.  

 



 
 

 
GARDIN, FLORIN 

 
 

 
Adresa: Bl. 18, Bulevardul Petrochimiştilor, Piteşti, România; 
Telefon: 0248/635827, 0724224322 
Cetăţenie: română; 
Data naşterii: 19,10,1956; 
Locul de muncă vizat: Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
Aria ocupaţională: Inspectoratul Şcolar – învăţământ primar; în prezent, Inspector Şcolar 

General; 
 
Experienţă profesională:  

 03.12.2007-prezent – I.S.J. Argeş – Inspector Şcolar General; 
 15.1.2007-03.12.2007 – I.S.J. Argeş – Inspector Şcolar General Adjunct; 
 2005 – Inspector Şcolar pentru Învăţământul primar Argeş; 
 2001-2005 – Şcoala Nr. 2 - Ion Minulescu, Piteşti; 
 1997-2001 – Inspectoratul şcolar Argeş – Inspector Şcolar de Specialitate; 
 1985-1997 – Şcoala Generală Liviu Rebreanu, Mioveni – învăţător; 
 1976-1985 – Şcoala cu clasele I-IV Pătuleni, comuna Răteşti – învăţător. 

 
 
Funcţia sau postul ocupat:  

 inspector şcolar general: 
 inspector şcolar general adjunct; 
 inspector şcolar de specialitate – învăţământ primar; 
 psiholog – sociolog; 
 institutor – învăţător; 
 metodist ISJ Argeş; 
 mentor practică pedagogică; 
 membru al Consiliului de administraţie – Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 membru al Cosiliului de administraţie – Şcoala Nr. 2 Ion Minulescu, Piteşti. 
 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 educarea şi instruirea elevilor din ciclul primar; 
 evaluarea învăţătorilor în vederea obţinerii gradelor didactice; 
 monitorizarea activităţii de practică pedagogică a studenţilor de la Facultatea de ştiinţe 

ale Educaţiei; 



 activitate în cadrul Consiliului de Administraţie al şcolii Nr. 2 Ion Minulescu, Piteşti, 
pentru asigurarea unui învăţământ de calitate în această unitate şcolară; 

 participarea, în cadrul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului şcolar Judeţean 
Argeş, în vederea luării celor mai bune decizii, cu privire la desfăşurarea procesului de 
învăţământ în judeţul Argeş; 

 consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţii tuturor învăţătorilor şi institutorilor 
din judeţul Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 

 2007-2008 – Masterand în Managementul Organizaţional şi al Resurselor Umane; 
 2007 – Licenţiat în Sociologie şi Psihologie; 
 2004-2007 – Universitatea Spiru Haret, Bucureşti; 
 1971-1976 – Liceul Pedagogic, Câmpulung; 
 1995 – gradul I, media 10; 
 1985 – gradul II, media 9,83 (prima medie); 
 1980 – definitivat, media 9,50 (prima medie); 
 2001 – Cursuri de formare desfăşurate la Botoşani pe probleme de „Curriculum şi 

Reformă”; 
 1997-2001 – instruiri organizate de MEC la: Târgovişte, Năvădorari, Satu Mare, 

Bucureşti; 
 1997-2001 – cursuri de formare desfăşurate la Craiova, Slatina, Călimăneşti, 

Târgovişte, Corbeni – Argeş, Buşteni; 
 1998-1999 – cursuri de formare inspectori în cadrul componentei Management şi 

finanţare a Proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar; 
 1999 – Proiectul Dezvoltarea unor medii şcolare incluzive în comunitate, derulat de 

Asociaţia „Comunitate în sprijinul copilului”, în parteneriat MEN, Universitatea 
Bucureşti, Universitatea din Manchester şi autorităţile locale de la Inspectoratele 
Şcolare Argeş, Prahova şi Municipiul Bucureşti, cu sprijin tehnic şi financiar din partea 
UNICEF în România; 

 1999 – simpozion interjudeţean Problematica reformei învăţământului preşcolar – 
organizat de ISJ Gorj; 

 1999 – Simpozionul Naţional Strategii de realizare a politicii naţionale în vederea 
integrării europene – organizat de ISJ Dolj; 

 1998 – Programul de informare şi explicare a strategiei de reformă şi etapele imediate 
de implementare, desfăşurat în cadrul Centrului Regional pentru reforma 
învăţământului – Craiova; 

 am participat la Consfătuirile Naţionale organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
astfel:  

• septembrie 1997 – Căprioara, Dâmboviţa; 
• septembrie 1998 – Poiana Pinului, Buzău; 
• septembrie 1999 – Predeal, Braşov; 
• septembrie 2000 – Satu Mare; 
• septembrie 2001 – Năvodari; 
• septembrie 2005 - Sibiu; 
• septembrie 2006 – Timişoara. 

Calificare-diplomă obţinută: - Licenţiat în Sociologie – Psihologie, diploma de învăţământ. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: - Învăţământ gimnazial, învăţământ liceal şi 

învăţământ primar. 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorul de formare: - Facultatea de Sociologie, 
Psihologie – Universitatea Spiru Haret, Liceul 
pedagogic Câmpulung. 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: - superior/mediu. 
 

Aptitudini şi competenţe personale:  
Limba maternă: - româna. 
Limbi străine cunoscute: - franceza – mediu. 
 

Competenţe şi abilităţi sociale: deprinderi de a lucra în echipă, de a mă integra cu uşurinţă într-
un colectiv nou, abilităţi de comunicare, atât cu elevii, cât şi cu cadrele didactice, spirit de 
cooperare, voinţă şi sinceritate, altruism şi empatie, colaborare şi prietenie, sociabilitate. 

 
Competenţe şi abilităţi organizatorice:  

 capacitate de a fi un bun organizator   şi un obiectiv evaluator; 
 aptitudini de organizare eficientă a timpului şi de a lucra cu documente; 
 capacitate dea lua cele mai bune decizii în situaţii de criză. 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: - cunoştinţe medii. 
Competenţe şi aptitudini artistice: - muzică, literatură. 

 
Publicaţii:  

 peste 50 de publicaţii, dintre care amintim: 
 Mate'2000 – Culegere de exerciţii şi probleme – clasele I, II, III, IV; 
 Limba Română –clasele I, II, III, IV; 
 Matematika, clasele I,II,III,IV; 
 Caiete de matematică, clasele I,II,III,IV, diferite semestre; 
 Lectură suplimentară, clasele I,II,III,IV. 

Permis de conducere: - categoria B. 
Hobby: - pescuit, tenis. 

 
 

 
 



 
GARDIN, MARIA 

 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Gardin Maria 
Data naşterii                             17.05.1955 
Adresa:                                     Piteşti, Bul. Petrochimiştilor, Bl.18, judeţul Argeş 
Telefon                                     0348/800224; 0720846234 
Naţionalitatea                           Română 
 
Activitate profesională: 
2003-2008                                Învăţător la Şcoala Nr.2”Ion Minulescu”, Piteşti, judeţul Argeş; 
2000-2003                                Învăţător la Şcoala nr.16, Piteşti, judeţul Argeş;                           
1984-2000                                Învăţător la Şcoala generală „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeş; 
1979-1984                                Învăţător la Şcoala cu clasele I-IV, Pătuleni, comuna Răteşti, Argeş. 
 
Studii:                                       
1971-1976                               Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel, media de absolvire 9,75; 
1992                                        Am obţinut gradul I– media 10;   
1987                                        Am obţinut gradul didactic II – media 9,60; 
1979                                        Am obţinut definitivatul  –media 9,00; 
2007                                        Programul de Formare Continuă „Educaţia pentru Viitor”; 
                                                Programul de Formare continuă „Management şi Comunicare”; 
2006                                        Consiliere şi orientare; 
1998                                        Cursuri de perfecţionare; 
1983-1984                               Cursuri de perfecţionare.   
                                   
Aptitudini şi competenţe: 
 Abilitatea de a citi, a vorbi şi a scrie bine limba franceză; 
 Deprinderi de a lucra în echipă, de a mă integra cu uşurinţă într-un colectiv nou, abilităţi de 

comunicare cu elevii, cât şi cu cadrele didactice, spirit de cooperare, voinţă şi sinceritate, 
altruism şi empatie, colaborare şi prietenie, sociabilitate; 

 Capacitatea de a fi un bun organizator şi un obiectiv evaluator; 
 Aptitudini de organizare eficientă a timpului, cât şi de a lucra cu documente; 
 Capacitatea de a lua cele mai bune decizii în situaţii de criză; 
 Cunoştinţe medii de utilizare a calculatorului; 

                                                  
Alte activităţi: 
 
 Metodist al I. S. J. Argeş; 
 Membru în Consiliul de administraţie la Şcoala nr.2 „Ion Minulescu”, Mioveni; 
 Monitorizarea activităţii de practică pedagogică a studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei; 
 Participarea la Consfătuirile Naţionale organizate de M. E. C.; 



 Participarea la diferite simpozioane naţionale, simpozioane judeţene şi interjudeţene, 
precum şi la proiecte naţionale şi sesiuni naţionale de comunicări ştiinţifice; 

 Am publicat, la Editura „Paralela 45” şi la Editura „Delta cart Educaţional”, culegeri de 
exerciţii şi probleme pentru clasele I-IV (matematică), peste 14 Caiete de matematică 
pentru clasele I-IV, peste 8 cărţi de limba română pentru clasele I-IV, precum şi Caiete de 
vacanţă, Evaluări finale, Matematica şi Limba română în concursuri şcolare, Lecturi 
suplimentare, precum şi Caiete de istorie, ştiinţele naturii şi geografie. 



GAVA, GH. MIHAI 
 
 
(n. Spinuş, Bihor, 19 noiembrie 1928); 
Inginer silvic, cercetător ştiinţific principal; 

- 1939 – 1947, Şcoala Normală de învăţători „Carol I”, Câmpulung-Muscel; 
- 1947 – 1948, Liceul „Ion Brătianu” – Piteşti, Bacalaureatul, media 10; 
- 1949 – 1954, Facultatea de Silvicultură Braşov – Diplomă de merit; 
- 1972 – doctoratul în silvicultură, cu teza „Contribuţii la studiul elagajului natural şi 

artificial la molid”; 
- 1954 – 1989, Cercetător ştiinţific principal în silvicultură; Institutul de proiectări şi 

Cercetări silvice; 
- 1993 – 1995, Cadru didactic asociat la Facultatea de Silvicultură, Braşov. 

 
Proiecte importante: 

- Îngrijirea şi conducerea arboretelor tinere; 
- Aplicarea elagajului artificial la molid. 

 
Volume importante ca prim ajutor: 

1- „Periodicitatea şi intensitatea tăierilor de îngrijire în amestecurile de fag cu 
răşinoase”; 

2- „Complexe de măsuri privind prevenirea şi combaterea uscării stejarului”; 
3- „Metode de întreţinere a plantaţiilor forestiere”. 

 
Peste 80 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate(Revue 
forestiere francaise, Forestry abstracts). 
Numeroase lucrări de popularizare a ştiinţei, în „Muncitorul forestier”. 
Activitate publicistică.  
 
Notă: 
Părinţii şi bunicii sunt musceleni locuitori ai comunei Albeşti de Muscel. Întâmplător,  
s-a născut în Bihor. Rudele şi neamurile lui sunt musceleni, iar el se consideră 
muscelean. Se bucură de mare respect în rândul silvicultorilor. Probleme de ordin 
politic l-au ţinut tot timpul în eşalonul secund. Acordarea titlului de cetăţean de onoare 
al Argeşului şi Muscelului ar fi un gest reparator.  



 
 
 

GĂVĂNESCU, MIHAELA 
 

 
Medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, doctorand; 
M-am născut la 9 ianuarie 1952, în oraşul Reşiţa, iar, din 1959, locuiesc în Piteşti. Familia a 

ales acest oraş, deoarece mama, fiică de învăţător, s-a născut şi a crescut în comuna Mălureni, de 
pe râul Vâlsan. 

Am făcut, atât Şcoala primară, cât şi studiile medii, la Liceul nr. 2 Piteşti, actualul „Zinca 
Golescu”. Aici, am beneficiat de un program educaţional de foarte bună calitate, aplicat de 
profesori valoroşi, precum: Cici Constantinescu, Nicolae Peligrad, Viorica Rotăreasa, Romulus 
Sorescu, Cici Petrescu, al cărui rezultat a fost accederea, în facultăţi, a cca 90% dintre noii 
absolvenţi. 

Am dat examen la Facultatea de Medicină Generală, din Bucureşti, în anul 1971, având o 
concurenţă de 4,5 candidaţi pe loc. 

Am absolvit această facultate în anul 1977. 
Am învăţat cum funcţionează şi cum putem să ajutăm această minune a universului, fiinţa 

umană, de la mari oameni ai medicinii româneşti, profesorii: Mihail Anton, Victor Ciobanu, 
Nicolae Angelescu. 

Am avut colegi de generaţie, care au devenit celebrităţi ale lumii medicale actuale, precum 
profesorii: Irinel Popescu, Silviu Constantinoiu, Petrişor Giavlete, sau cardiologii: Dan Gheorghe, 
Gabriel Tatu – Chiţoiu, Şerban Mihăileanu. 

După terminarea facultăţii, am fost repartizată în comuna Corbu, judeţul Olt, la 60 km de 
Piteşti. Aici, am muncit 3 ani ca medic de medicină generală pentru adulţi şi copii. Această 
perioadă a însemnat pentru mine, tânără persoană crescută pe asfalt şi cu apă în casă, în mijlocul 
unei familii ocrotitoare, cea mai interesantă şi bogată experienţă din viaţa mea. 

Am găsit un dispensar dezorganizat şi  murdar, mai mult închis decât deschis şi l-am 
transformat, în scurt timp, într-o instituţie respectabilă şi funcţională. 

Am învăţat să aflu nevoile oamenilor, să le câştig încrederea, să îi ajut. 
M-am împrietenit cu ţiganii din satul Cerbuleţu, cu copii mulţi şi săraci lipiţi; am mers pe 

teren zeci de kilometri cu şareta primăriei (cu cal, dar fără vizitiu), am împărţit lapte praf la sugari 
(de multe ori, era dat hrană porcilor), am vaccinat sute de copii, am făcut triaj epidemiologic în 
şcoli (m-am trezit şi cu păduchi în cap), am alinat dureri, am vindecat oameni. 

În anul 1983, în urma unui extrem de dur concurs de secundariat, desfăşurat în Centrul 
Universitar Cluj, am obţinut postul de medic diabetolog în Piteşti. 

Specializarea am făcut-o între anii 1983 şi 1985, în Clinica de Diabet, Nutriţie şi Boli 
metabolice a Spitalului Cantacuzino din Bucureşti, sub conducerea domnului profesor Iulian 
Mincu, şeful clinicii de la acea vreme. 



Pentru seriozitatea programului de pregătire, de care am beneficiat noi, secundarii, şi pentru 
condiţiile bune pe care ni le-a creat, îi sunt profund recunoscătoare profesorului Mincu, mentorul 
nostru într-o profesie grea, dar frumoasă. 

Altă persoană remarcabilă, lângă care m-am format, a fost profesorul Constantin Dumitrescu 
care, în momentul de faţă, este conducătorul tezei mele de doctorat. 

Odată specialitatea obţinută, în 1986, mi-am luat în primire locul de muncă, iniţial, în 
Policlinica 2 Piteşti, unde am înfiinţat un mic ambulatoriu cu fişiere şi un sistem ordonat de luare 
în evidenţă, urmărire, control, eliberare a reţetelor de diabet din farmacia aflată în acelaşi local. 

Din anul 1999, odată cu transformările reformei sanitare, cabinetul a fost mutat în Policlinica 
Spitalului Judeţean Argeş. Aici, ni s-a acordat un spaţiu generos, care, prin câteva sponsorizări, a 
putut fi dotat corespunzător cu desfăşurarea unei activităţi mai eficiente de deservire a pacienţilor 
diabetici. 

De asemenea, încadrarea, cu personal de specialitate, s-a mărit.  
Numărul bolnavilor de diabet a crescut de-a lungul anilor, iar problemele complexe, pe care 

le pun: educarea, tratarea, urmărirea acestora presupun profesionalism şi disponibilitate din parte 
medicului. 

Am urmărit un număr mare de bolnavi, de vârste mergând de la 3 ani, până la 90. 
Am încercat să-i conving, mai ales, pe cei receptivi că această boală poate fi stăpânită, dacă 

există voinţa pacientului de a-şi respecta dieta, de a se trata, conform recomandărilor de 
specialitate, de a adopta un stil de viaţă sănătos, de a depăşi episoadele acute sau de dezechilibrare. 

Am colaborat în favoarea pacienţilor, cu colegi de alte specialităţi, de care primii au avut 
nevoie; i-am îndrumat, adesea, pe cei cu probleme mai complicate, sau numai pentru control şi 
reevaluare, către clinicile de specialitate din Bucureşti, sau din alte centre universitare. 

Am insistat ca tinerii să meargă la Buziaş, în unitatea de referinţă, condusă de domnul 
profesor Viorel Şerban (Centrul Clinic de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Adolescenţi 
„Cristian Şerban”), în care ei îşi îmbogăţesc cunoştinţele despre diabet şi învaţă să nu-l mai 
considere o fatalitate. 

Pentru a păstra un nivel calitativ superior asistenţei de specialitate acordată de mine, am 
încercat să fiu la curent cu cât mai multe din noutăţile apărute în acest domeniu. 

Am participat la toate congresele naţionale de „Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice” 
desfăşurate anual, încă din vremea secundariatului, din 1985. 

Aceste congrese, cu teme totdeauna de mare actualitate, dezbătute de liderii vieţii ştiinţifice 
medicale româneşti, dar şi de mari personalităţi ale lumii ştiinţifice internaţionale, au însemnat 
încadrarea noastră, a comunităţii argeşene, în contextul larg, naţional. 

Între congrese, au loc numeroase alte manifestări ştiinţifice, precum: simpozioane, 
conferinţe, mese rotunde,tratând aspecte diverse ale specialităţii mele, sau a celor cu care ea se 
întrepătrunde: cardiologie, oftalmologie. Am luat parte şi la acestea. 

Fiind membru al Asociaţiei Europene de Studiu al Diabetului (EASD), am participat la 
congresele anuale ale acestui prestigios for, desfăşurate, în fiecare an, în altă capitală europeană: 
Viena, Helsinki, Paris, Copenhaga, Amsterdam, Roma. 

De asemenea, mi-am făcut o idee şi despre felul în care este tratată maladia numită „diabet” 
în Statele Unite ale Americii, participând, în anul 2000, la Congresul „Societăţii Americane de 
Diabet” (ADA) desfăşurat la San Antonio – Texas. 

În urma acestor congrese, am putut să-mi dau seama că beneficiem şi în România de 
tratament de standard internaţional, dar că ridicarea nivelului de trai al populaţiei ar ameliora foarte 
mult calitatea vieţii pacientului diabetic. 

Consider că drumul nostru spre mai bine este o certitudine şi sper într-un viitor pe care îl 
doresc cât mai apropiat, în care efortul nostru profesional, împletit cu o viaţă mai îmbelşugată şi 



mai civilizată să asigure acestui „om sănătos căruia îi lipseşte insulina” (acesta este diabeticul) o 
viaţă cât mai apropiată de normal, spre binele lui, al familiei sale şi al societăţii româneşti. 

 
 
 



GAVRILĂ, ION 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Gavrilă Ion 
Adresă: Piteşti, Strada Craiovei, Bl.49, Sc.A, Ap.5 , judeţul Argeş 
Telefon: 0248/251642 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate didactică: 
 11.01.1963-09.01.1964: Profesor la Centrul şcolar agricol, comuna Grădinari, judeţul Olt; 
 1964-1966: Director la Şcoala  profesională de Mecanici agricoli, comuna Teiu   –    

raionul Costeşti, regiunea Argeş; 
 1966-1969: Director la Liceul de contabilitate agricolă, comuna Bradu – Piteşti; 
 1970-1971: Profesor la Liceul agricol Slatina, judeţul Olt; 
 1971-1977: Director adjunct şi Director general la Liceul Agricol Costeşti, judeţul Argeş; 
 Metodist al I. S. J Argeş la mai multe şcoli: Grupul şcolar agricol Curtea de Argeş, Grupul 

şcolar agricol Costeşti, Grupul  şcolar agricol Mărăcineni; 
 Inspector şcolar pentru gradul I şi gradul II, precum şi inspector şcolar pentru definitivat, la 

un număr de 36 de cadre didactice. 
 
 
Studii:                                         
 Liceul „Radu Greceanu” Slatina, judeţul Olt; 
 Şcoala Medie tehnică agricolă Voiceşti, judeţul Olt, anul terminării liceului fiind 1954; 
 Am absolvit, în 1965, Facultatea de Agronomie, Institutul Agronomic Craiova. 

                                                     
Alte activităţi: 
 Am publicat lucrarea „Istorie şi retrologie pentru judeţul Argeş”; 
 Între anii 1978-1980, sub îndrumarea prof. dr. Budoi Gheorghe, de la Institutul Agronomic 

„N. Bălcescu”, Bucureşti, am efectuat experienţe pe terenurile fostului I. A. S. Costeşti, 
pentru combaterea chimică a buruienilor în cultura grâului, folosind 6 erbicide. În urma 
experimentelor, în anii următori, deja s-a fabricat cel mai eficient erbicid, şi anume 
ICEDINFORTE; 

 Ca director de liceu, în 1969, am contribuit la reabilitarea lui Dimitrie Gusti (1880-1995), 
demonstrând că acesta este unul dintre cei mai mari sociologi de renume internaţional, 
fondatorul şcolii sociologice româneşti; 

 Am fost primul director de liceu din Piteşti care am participat, la 18 mai  1968, la vizita 
generalului Charles de Gaulle; 

 Am participat la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice, din România, în perioada 
23.07-01.08.1989, care s-a desfăşurat la Liceul „N. Bălcescu” - Piteşti. 



 
 
 

GEORGESCU, FERNANDO VIOREL 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Georgescu Fernando Viorel 
Data şi locul naşterii: 16.04.1960  
Adresa: Str. Mărăşeşti, Vila O, nr.18, Piteşti, judeţul Argeş    
Starea civilă: Căsătorit 
Naţionalitatea: Română 
Telefon: 0726321430 
                      
Activitate profesională:             
 Iunie 2008: Şef catedră Atletism, Liceul cu Program sportiv, Piteşti; 
 01.09.1983-prezent: Profesor titular de pregătire sportivă, specialitate atletism, Liceul cu 

Program sportiv, Piteşti; 
 2000-2008:  

• Profesor examinator la examenul de Bacalaureat; 
• Membru în Asociaţia Judeţeană de Atletism; 
• Membru al Comisiei de admitere în L.P.S. Piteşti, 2004-2007; 
• Membru în Comisia tehnică de elaborare a subiectelor la proba  

practică, Concursul naţional pentru titularizare în învăţământ; 
• Membru al Comisiei de certificare a competenţelor profesionale, 

2005-2006 şi 2006-2007;  
• Şef Comisie achiziţie de aparate, echipament  şi material sportiv, 

anul 2006; 
 1996-2006: Antrenor de lot naţional la Atletism, grupa Sprint, garduri, sărituri. 

 
Studii  şi cursuri:                                    
 2004: Am absolvit cursurile de formare continuă la specializarea Atletism;  
 1998-2005, anual: Am absolvit cursurile de perfecţionare ale FR Atletism, grupa sprint, 

garduri, sărituri;  
 09.1998: Am obţinut gradul didactic I, examen susţinut la ANEFS Bucureşti, cu media 10; 
 02.1994: Am absolvit ANEFS Bucureşti;  
 09.1992: Am obţinut gradul didactic II; 
 09.1986: Am obţinut definitivarea în învăţământ; 



 1979-1983: Am absolvit IEFS Piteşti, şef de promoţie, media 9,92. 
 
 
Rezultate în activitate:                                           
1995-2006                             Am avut 14 sportivi de lot naţional, care au adus LPS Piteşti 7 medalii 

de aur, 6 medalii de argint şi 11 medalii de bronz la Campionatele 
Balcanice (1997-2006), precum şi 11 medalii de aur, 7 medalii de 
argint şi 3 de bronz la Cupa Campionilor Europeni;                                                 

                                                8 clasări în primii 8 la Campionatele Europene şi Mondiale de Juniori 
şi 4 clasări în primii 8 la Campionatele Europene şi Mondiale de 
seniori; 

                                                Peste 220 de medalii la Campionatele Naţionale de juniori, tineret şi 
seniori, 104 medalii la Campionatele Naţionale Şcolare, 89 de medalii 
la Campionatele Naţionale Universitare; 

                                                Am promovat un sportiv la lotul naţional de culturism, care a obţinut 9 
medalii la Campionatele naţionale şi 2 medalii de bronz la 
Campionatele Mondiale de Juniori; 

                                                Am promovat 2 sportive la lotul olimpic de bob, fete care au obţinut 
11 medalii la Campionatele Naţionale, 5 clasări în primele 8 la Cupa 
Europei şi o medalie de argint la Campionatul Mondial de Starturi. 

 
 
Diplome şi medalii: 
2004 Diploma de Merit şi Diploma de Excelenţă  pentru rezultate deosebite; 

Decorat de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale, cu 
Medalia „Meritul Sportiv”, clasa a II-a; 

2005 Diploma de Merit şi Diploma de Excelenţă  pentru rezultate deosebite; 
2006 Diploma de Merit pentru rezultate deosebite; 
2007 Am obţinut gradaţia „Gheorghe Lazăr”. 
 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Abilităţi organizatorice, de comunicare şi lucru în echipă;    
 Seriozitate şi responsabilitate. 

 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba engleză – nivel mediu; 
 Limba franceză – nivel mediu. 



 
 
 

GEORGESCU, GEORGETA SIMONA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Georgescu Georgeta Simona 
Data şi locul naşterii: 12.04.1976   
Adresa: Str.Negru Vodă, Bl.E3, Sc.A, Ap.6, Piteşti, judeţul Argeş    
Starea civilă: Căsătorită  
Naţionalitatea: Română 
Telefon: 0248 632893, 0723253511 
E-mail: simgeo2002@yahoo.com 
                   
Activitate profesională:             
 04.10.2006-prezent: Inspector şcolar de specialitate (disciplina educaţie fizică şi sport) la 

I. J.Argeş; 
 01.07.2005-22.07.2005 şi 04.08.2005-04.10.2006: Director la liceul de Artă „Dinu 

Lipatti”, Piteşti; 
 01.09.1998-30.06.2005: Profesor de educaţie fizică şi sport la Colegiul Naţional 

„Alexandru Odobescu”, Piteşti, Şcoala generală „G.Topârceanu” Mioveni, Grup Şcolar 
„D. Bolintineanu”, Bolintin Vale, Liceul de artă „Dinu Lipatti”, Piteşti, Inspectoratul 
Judeţean Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 2007-2010: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie fizică şi sport, doctorat în 

curs de obţinere; 
 2007-2008: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Grad     

didactic I, obţinut potrivit legii nr.128/1997, privind Statutul personalului didactic;  
 2006-2008: Master „Managementul educaţional preuniversitar”, Universitatea Piteşti; 
 2005: Program de formare continuă acreditat de CNFP – „Formarea liderilor 

educaţionali”;                                     
 08.2004: Gradul didactic II; 
 08.2000: Gradul didactic definitivat; 
 2002: Iniţiere în utilizarea calculatoarelor, Program de formare continuă la Casa Corpului 

Didactic; 
 1994-1998: Absolvirea cursurilor Universităţii Piteşti, Facultatea de Educaţie fizică şi 

sport; 



 1990-1994: Absolvirea cursurilor Liceului teoretic „Alexandru Odobescu” Piteşti, 
profilul matematică-fizică. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză – satisfăcător, limba rusă – bine, limba engleză – 

bine; 
 Aptitudini artistice: muzică, desen, pictură, literatură, sport, drumeţii;  
 Abilităţi de lucru în echipă, capacitate organizatorică (organizarea de simpozioane 

zonele, sesiuni şi comunicări la nivel de unitate, amenajarea cabinetului de educaţie fizică 
şi sport; 

 Cunoştinţe operare PC Word, Excel, Power Point, Internet; 
 Disponibilitate pentru dialog, capacitate de efort susţinut şi de adaptare rapidă, obişnuinţa 

de a lucra în condiţii de stres, tact pedagogic în activitatea cu elevii.       
                                            



GEORGESCU, I. GHEORGHE 
 
 
 
Născut: Poiana Lacului, Argeş, 10 iunie 1932. 
Inginer zootehnist, Cercetător ştiinţific I, profesor universitar, manager.  
Şcoala normală Carol I Câmpulung, Muscel(1951). 
Facultatea de Zootehnie, Bucureşti(1955).  
Curs postuniversitar, ingineri economişti, Facultatea Tehnico - Economică, Bucureşti(1959 - 
1961).  
Doctorat, Ştiinţe agricole, Cluj(1968).  
Preparator, asistent (1955 - 1959); (1961 - 1968), conferenţiar universitar(1969), Facultatea 
de Zootehnie şi Medicină veterinară, Bucureşti.  
Redactor şef, Secţia Educaţie Didactică şi Pedagogică, Bucureşti (1967 - 1970).  
Profesor universitar, Universitatea Naţională, Zair (1972 - 1974).  
Şef catedră, Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară, Bucureşti (1974 - 2000), şef 
laborator, cercetător ştiinţific I, Institutul de Cercetări pentru Creşterea Bovinelor, director 
Staţiunea Didactică şi Experimentală Belciugatele, Institutul Agronomic Bucureşti (1997 - 
2000).  
Volume de referinţă (coordonator, autor): 
 Tratat de creşterea bovinelor, vol. I, II, III, IV (1988 - 1994);  
 Zootehnia României, vol. III, IV (1973, 1974);  
 Tratat de Producerea şi procesarea cărnii (2000);  
 Tratat de Producerea şi procesarea laptelui, vol. I, II, III, IV ( 2002 - 2007);  
 Studii, articole, reuniuni ştiinţifice interne şi internaţionale.  

Membru, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1991). Conducător doctorat. Membru, 
Societatea Română de Zootehnie, Consiliul de conducere, Federaţia Europeană a Zootehniei.  



 
 
 

GEORGESCU, MARIN 
 
 
Data şi locul naşterii: 13 februarie 1954, Piteşti, jud. Argeş 
Starea civilă: căsătorit, 3 copii 
Adresa: Piteşti, str. Trivale nr. 78 bis 
Telefon: 0722 766403, fax 0248 210285, e-mail mageorgescu@gmail.com 
 
Studii: 
 Liceul „Nicolae Bălcescu” - în prezent Colegiul Naţional „I. C. Brătianu” - profil 

matematică -  fizică, absolvit în 1973; 
 1973-1979 - Facultatea de Medicină Generală – secţia Medicină Militară, în cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti. 
 
Traseul profesional: 
 1979-1982 - Medic stagiar la Spitalul Militar Piteşti; 
 1982-1983 - Medic - Şef al Regimentului de Paraşutişti din Caracal; 
 1983-1986 - Medic secundar de Chirurgie Generală, în Centrul Universitar; Bucureşti, cu 

stagii de pregătire la Spitalul Clinic Universitar, Bucureşti şi Spitalul Militar, Bucureşti; 
 1986-1988 - Medic Principal Chirurg la Spitalul Militar, Craiova; 
 1988-1992 - Medic Principal Chirurg la Spitalul Militar, Piteşti; 
 1992 - Medic Primar Chirurg; 
 1998 - Şef Secţie Chirurgie Spitalul Militar, Piteşti. 

 
Cursuri postuniversitare: 
 1998 - curs de chirurgie laparoscopică - Clinica III Chirurgie Cluj - Prof. Dr. Sergiu 

Duca; 
 1999 - curs de chirurgie laparoscopică - Clinica II Chirurgie, Spitalul Militar Central – 

Prof. Dr. Virgil Constantinescu; 
 2003 - 2004 – competenţă în echografie generală obţinută la Universitatea de Medicină şi 

Farmacie, Craiova; 
 2005 - 2007-Masterat în Management Sanitar, la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Lucian Blaga”, Sibiu; 
 2008 - Curs de Echografie Doppler, la UMF, Bucureşti. 

 
Locul de muncă actual – Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”, Piteşti, cu vechime de 20 
de ani. 

mailto:mageorgescu@gmail.co�


Vechime totală în specialitatea Chirurgie – 25 ani. 
 
Experienţa profesională militară şi chirurgicală: 
 Avansarea în grad militar până la gradul de colonel, cu două avansări la excepţional, 

pentru merite deosebite în activitate; 
 Membru al Societăţii Române de Chirurgie şi al Societăţii Române de Chirurgie 

Endoscopică; 
 Numeroase participări la congresele şi conferinţele de chirurgie generală şi endoscopică, 

precum şi chirurgie flebologică; 
 Intervenţii chirurgicale efectuate ca prim - operator – peste 25000; 
 Peste 6000 de intervenţii chirurgicale laparoscopice. 

2007 - Înfiinţarea, în sistem privat, a „Centrului Medical Dr. Georgescu”, în Piteşti, str. Trivale, 
nr. 78 bis, un centru modern dotat cu aparatură de ultimă generaţie. 



 
 
 

GEORGESCU, VICTOR 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Georgescu Victor 
Data şi locul naşterii: 03.03.1931, comuna Vlădeşti, judeţul Argeş 
Adresa: Sat Drăghici, comuna Mihăeşti, judeţul Argeş 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
1974-1984 Director coordonator pentru unităţile şcolare din comuna Mihăeşti; 
1973                                        Profesor, gradul I. 
                
Studii:                                         
1969                                        Am absolvit Institutul Pedagogic Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe na-

turale şi agricole. 
 
 
Alte activităţi: 
 Contribuţie deosebită la construcţia, dezvoltarea şi modernizarea unor instituţii sau obiective 

de interes public; 
 Repararea localului Căminului Cultural din Drăghici, în anul 1970;   
 Sprijinirea şi sponsorizarea lucrărilor ce s-au efectuat la biserica din Drăghici, în anul 2005; 
 Am acordat tot sprijinul meu numeroaselor acţiuni întreprinse de organele locale pe toată 

perioada anilor, cât am fost în activitate; 
 Autor al monografiei fostei comune Drăghici – Mihăeşti, anul 2007. 

 
Titluri ştiinţifice şi diplome:  
 2003: Diplomă pentru merite deosebite în activităţi obşteşti, culturale, sportive şi umanitare, 

acordat de Primăria comunei Mihăeşti; 
 1983: „Profesor fruntaş”, ordinul M. E. I. , pentru merite deosebite în învăţământ; 
 2004: Distincţie de Vrednicie, acordată de Episcopia Argeşului şi Muscelului;   
 2007: Titlul de „Cetăţean de onoare” pentru merite deosebite în activităţi culturale, obşteşti şi 

umanitare, acordat de Primăria Mihăeşti; 
 Diplomă de excelenţă pentru cei 50 de ani de căsnicie, acordată de Primăria Mihăeşti. 



 
 
 

GHEORGHE, COSTEL 
 
 
Adresa: Curtea de Argeş, Str. Ştefan cel Mare,Bl. A5, Sc. A, Ap. 7, Cod poştal 115300 
Telefon: 0723582682 
Fax: +40-0248-721389 
E-mail: gdbyc@yahoo.com 
Naţionalitate: română 
Data naşterii: 14.06.1959 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1983 până în prezent: Profesor de chimie la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, Curtea de 

Argeş; 
 1986-1990: Consilier Educativ la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”; 
 1990-1997: Director Adjunct la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, Curtea De Argeş; 
 1997 până în prezent: Director general la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1974-1978: Liceul Industrial nr. 1, Curtea de Argeş; 
 1979-1983: Facultatea de Tehnologie Chimică, Iaşi; 
 martie 2000 – mai 2001: Cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare; 
 octombrie 2004 – iulie 2006: Universitatea „C. Brâncoveanu”, Piteşti - cursuri de masterat: 

Management în Administraţia Publică. 
 

LIMBI STRĂINE: engleză şi rusă. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE: sociabilitate, spirit organizatoric, iniţiativă. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE: uşurinţă în comunicare cu 
subalternii, colegii şi elevii. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: abilităţi PC. 
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ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 

 Ca director adjunct (1990-1996) şi ca director (din 1996 si până în prezent)  – am condus, 
cu competenţă şi tact, procesul instructiv-educativ din Colegiul National “Vlaicu Vodă”; 

 Ca profesor de chimie, am contribuit, cu competenţă şi dăruire, la bunul mers al activităţii 
în şcoală şi, implicit, la obţinerea unor rezultate de excepţie, prin care liceul nostru s-a plasat 
între liceele de frunte ale judeţului; 
 Rezultatele obţinute la concursurile şcolare de elevii pregătiţi de mine până în anul 1997: 

• medalia de argint la Olimpiada Internaţională de Chimie, prin Ionescu Lucian; 
• 3 elevi în lotul olimpic (Gheorghiescu Alexandru, Ionescu Lucian şi Bălşeanu 

Mihaela, de 2 ori); 
• 13 premii şi menţiuni la faza naţională: 1 premiu I (Chiriac Anca), 4 premii II (prin 

Mincă Eugen), 3 premii III (prin Bălşeanu Mihaela şi Chiriac Anca), 5 menţiuni 
(Gheorghiescu Alexandru, Morteanu Silviu, Bălşeanu Mihaela – 2, Stoica Georgiana) şi 
încă 6 participări la faza naţională. 

 Membru în Comisia Naţională de Chimie (din 1992 şi până în prezent); 
 Membru în juriul internaţional la Concursul Internaţional de Chimie UNESCO; 
 Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
 Membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Chimie; 
 Mentor în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
 Membru în grupul de lucru pentru programele de perfecţionare a profesorilor de chimie 

(definitivat, gradul II şi gradul I); 
 Participant la pregătirea loturilor olimpice naţionale lărgite (5 ori); 
 Participant activ în cadrul şedinţelor Comisiilor metodice şi a Cercului Pedagogic 

(demonstraţii practice, referate, prezentarea şi discutarea subiectelor de la olimpiadele 
naţionale); 

 În mai 1993, am iniţiat concursul interjudeţean C.D. Neniţescu, care, începând cu 
octombrie 1993, a devenit concurs naţional (Universitatea Industrială – Facultatea de 
Chimie); 

 Am publicat articole de specialitate în revista de fizică şi chimie; 
 Co-autor de manual – „Chimie organică”, C3, clasele a X-a şi a XI-a; 
 Co-autor manual de chimie, clasa a IX-a SAM, 2004; 
 Membru in colectivul de redacţie al revistei „CHIMIA” a Societăţii de Chimie din România 

2002-2006; 
 Responsabil Cerc Pedagogic; 
 Participant la Simpozionul Naţional, cu tema „Evaluarea şi Schimbarea Atitudinii 

Didactice”, 25.03.2006, Bacău, referat „Evaluarea Educaţională şi Evaluarea 
Performanţelor”; 

 Participant  la simpozionul judeţean „Biserica, şcoala şi comunitatea locală, împreună 
pentru viitor”, cu proiectul „Ajută-mă să cresc frumos”; 

 Participant la proiectul de formare continuă 2005-2006 „Dezvoltarea competenţelor de 
lucru cu familia elevului”, organizat în colaborare cu Casa Corpului Didactic Argeş; 

 Participant la proiectul de parteneriat educaţional „Vreau să mă vedeţi!”, în colaborare cu 
Fundatia „Hand–Rom” şi Centrul de zi „Marina”-2004; 

 Membru în Consiliul de Administraţie al asociaţiei de prietenie Curtea de Argeş–„Nevers” 
(fondată în 1990), în perioada 2000-2002; 



 Participant la stagiul de perfecţionare (Curriculum naţional, evaluarea cunoştinţelor 
elevilor, învăţarea activă); 

• Atestat de formare continuă a personalului didactic, în urma cursurilor de formare continuă, 
organizate de Centrul pentru Formare Continuă-Bucureşti şi Casa Corpului Didactic Argeş, 
iulie-august 2006 (90 de ore, 30 de credite transferabile; 27/10.08.2006); 

• Atestat de formare continuă a personalului didactic, în urma cursurilor de formare continuă, 
organizate de Centrul „Educaţia 2000+”; 

• Certificat de participare la cursurile derulate de către Centrul „Educaţia 2000+”, pe 
următoarea tematică: „Managementul proiectelor - Scrierea proiectelor de finanţare” - 24 
ore – 26-28.05.2006; certificatul nr. 529/13.06.2006; 

• Participant la cursuri de Asistenţă Tehnică şi Extinderea sistemului informatic pentru 
Managementul Învăţământului Preuniversitar-60 ore, certificat nr. 562/12.09.2001. 



 
 
 

GHERGHIŞOR, MARIAN 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Gherghişor Marian 
Data şi locul naşterii: 05.08.1950, comuna Schitu, judeţul Olt 
Adresa: Piteşti, Bd. Petrochimiştilor, bl. B 2, sc. C, ap.15 
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1974-1978: Inginer cu probleme de cercetare, la C.L., Câmpulung; 
 1978-1981: Inginer chimist în cadrul Laboratorului Motor al Secţiei prototipuri şi 

Încercări de la C.C.S.I.T.A. (Centrul de cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică 
pentru Autoturisme ), Piteşti; 

 1982-1995: Cercetător ştiinţific grad III, II şi I la C.C.S.I.T.A., devenit, ulterior, 
CAESAR, Piteşti; 

 1995-1997: Şef colectiv la CAESAR S.A., Piteşti; 
 1997-2000: Şef laborator la S.C. Automobile Dacia S.A., Colibaşi;   
 2000-prezent: Expert carburanţi, uleiuri şi catalizatori, Consilier coordonator şi Şef 

Program la Automobile Dacia Group Renault. 
                        
Studii  şi cursuri: 
 1964-1969: Liceul „Radu Greceanu”, Slatina, judeţul Olt; 
 1969-1974: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Chimie Industrială;  
 1993-1999: Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Mecanică – doctorat cu 

tema „Contribuţii la lubrifierea motoarelor Dacia, prin utilizarea de uleiuri performante şi 
materiale generatoare de pelicule lubrifiante persistente”. 

 
Realizări: 
 Am avut un rol determinant în apariţia şi dezvoltarea laboratoarelor pentru încercări 

carburanţi, lubrifianţi şi materiale speciale din cadrul CESAR, precum şi din cadrul 
Universităţii din Piteşti; 

 În perioada 1991-2003, am fost colaborator la Catedra de automobile a Universităţii din 
Piteşti; 



 La CESAR şi la Automobile Dacia, am participat la realizarea de studii pe motoare cu 
teme referitoare la carburanţi şi lubrifianţi, precum şi la testarea unor materiale cu 
destinaţie auto; 

 Am fost responsabilul unor contracte cu instituţii de cercetare de profil, cu Ministerul 
Cercetării, precum şi la testarea unor materiale cu destinaţii auto; 

 Sunt autorul a 5 brevete de intervenţie în domeniul auto; 
 Am publicat peste 35 de lucrări ştiinţifice în volumele unor conferinţe de profil şi în 

reviste de specialitate; 
 În 2004, împreună cu expertul Renault, R. Faucon, am prezentat, la Bruxelles, o lucrare 

privind evoluţia calităţii carburanţilor în România, inclusă în programul IFQC 
(International Fuel Quality Center); 

 Sunt autorul a 3 cărţi referitoare la carburanţi, lubrifianţi şi materiale auto speciale, 
destinate, în special, studenţilor automobilişti, din care menţionez cartea „Carburanţi, 
lubrifianţi şi materiale auto speciale”, Editura „Paralela 45”, 2003. 

 
 



 
 
 

GHIŢESCU, VASILE 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Ghiţescu Vasile 
Data şi locul naşterii: 23.08.1939, comuna Băbana, judeţul Argeş   
Naţionalitatea: Română 
Starea civilă: Căsătorit, doi copii 
                      
Activitate profesională:             
 1966-1968: Profesor de Limba şi Literatura română la Şcoala generală Băbana, judeţul 

Argeş; 
 1968-1972: Corector şef la redacţia revistei de cultură „Argeş”; 
 1972-1986: Secretar şef la Rectoratul Institutului de Învăţământ Superior din Piteşti; 
 1986-1994: Inspector principal al Consiliului Judeţean al Culturii, în cadrul 

Cinematografiei judeţului Argeş; 
 1994-1997: Redactor şi corector principal la cotidianul „Argeşul”; 
 1997-2000: Metodist-documentarist la Inspectoratul şcolar – Casa Corpului Didactic, 

Piteşti.  
 
Studii  şi cursuri:          
 Absolvent al Şcolii primare şi gimnaziale din Băbana; 
 1956: Absolvent al liceului „N. Bălcescu”, Piteşti;  
 1966: Absolvent al Facultăţii de Filologie, Institutul Pedagogic Piteşti; 
 1972: Absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, lucrarea de licenţă  fiind 

realizată sub coordonarea academicianului Şerban Cioculescu. 
 
Publicaţii: 
Am publicat numeroase studii şi articole pe teme literare şi sociale, în presa periodică şi în 
buletinele ştiinţifice ale Facultăţii de Învăţământ superior Pedagogic Universitar Piteşti; 

   Am susţinut rubrica „Lector” în suplimentul literar „Săgetătorul” al cotidianului „Argeşul”; 
1981: Am publicat „Schiţa în opera lui Tudor Arghezi”, un studiu de critică şi analiză literară; 
2001-prezent: Am susţinut numeroase emisiuni la televiziunea locală, cuprinzând medalioane ale 
scriitorilor români şi alte teme de larg interes pentru public; 



2004: Am apărut în volumul omagial dedicat aniversării a 55 de ani de la înfiinţarea  Cenaclului 
literar „Liviu Rebreanu”, al cărui secretar literar am fost câţiva ani;    
2007: Am fost selectat prin vot public şi am apărut în volumul „100 de personalităţi argeşene”- 
ocupând locul 74;  
 
Diplome:  
10.06.2008: Am fost invitat oficial în sala bibliotecii Colegiului Naţional „I. C. Brătianu” din 
Piteşti, unde mi s-a înmânat Diploma de Excelenţă pentru dragoste faţă de elevi, iubire faţă de 
carte, înţelegere faţă de cei tineri. 
      



 
 
 
 

GLĂMAN, GHORGHE 
 
 
 

Data şi locul naşterii: 02.12.1945, Deduleşti, judeţul Argeş; 
 
Studii: 
 1963 -  Liceul Alexandru Lahovari, Râmnicu Vâlcea; 
 1968 – Facultatea de Horticultură, Iaşi; 
 1994 – Doctorat, ştiinţe agricole, specializări Franţa, Germania.  

 
Activitate profesională:  
 inginer horticol, profesor universitar, demnitar, manager; 
 1969-1980 – şef fermă, inginer şef, director tehnic; 
 1980-1983 – Director IAS, Medgidia; 
 1980-1985 – Director general, Trustul Pomiculturii, Bucureşti; 
 1985-1991 – Director general, Direcţia Agriculturii şi ministru adjunct, Ministerul 

Agriculturii; 
 1992-1994 – manager general S.C. Uni; 
 profesor universitar, preşedintele Societăţii Române de Horticultură, Doctor Honoris 

Cauza, Universitatea Iaşi; 
 lucrări publicate. 

 
 
 



GRECU, GH. ION 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Grecu Gh. Ion 
Data şi locul naşterii: 18.12.1937, comuna Măţău (Mioarele), judeţul Argeş   
Adresa: Comuna Leleasca, judeţul Olt    
Starea civilă: Căsătorit, 3 copii 
Naţionalitatea: Română 
                      
Activitate profesională:             
 1956-1957: Director al Căminului Cultural Mioarele, profesor suplinitor şi învăţător în 

comunele Bogaţi şi Răteşti, raionul Topoloveni ; 
 1957-1959: Stagiu militar la Deva şi la Alba Iulia, urmând Şcoala regimentală, respectiv 

Şcoala de ofiţeri de rezervă, obţinând gradul militar de sublocotenent de rezervă; 
 1959-1964: Învăţător la Şcoala generală de 7 (8) ani din comuna Leleasca, Olt; 
 1964-2000: Profesor titular la Catedra de limba română, la şcoala generală cu clasele I-VIII 

(X) din Leleasca, Olt; 
 1960 şi 1963-1964: Director al Căminului cultural din Leleasca, Olt; 
 1964-1968: Director al Şcolii generale cu clasele I-VIII (X) , din Leleasca, Olt. 

 
Studii  şi cursuri:                                      
 1944-1951: Şcoala elementară de 7 ani, din comuna Măţău, judeţul Argeş;  
 1951-1955: Şcoala pedagogică de învăţători, din Câmpulung Muscel, cu examenul de stat 

promovat în iunie 1955 şi obţinerea titlului de „învăţător calificat”; 
 1955: Şcoala medie de 10 ani nr.2 din Câmpulung Muscel, obţinând Diploma de maturitate, 

august 1955 (cursuri fără frecvenţă);  
 1961-1964: Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani -  Bucureşti; 
 1966-1970: Facultatea de Limba şi Literatura Română, Universitatea Bucureşti;  
 1972-1976: Doctorand al Universităţii Bucureşti – specialitatea Limba Română – conducător 

ştiinţific fiind Dimitrie Macrea, profesor universitar, doctor docent, membru corespondent al 
Academiei Române; ca doctorand în filologie, în cadrul comisiilor de examen şi a membrilor 
catedrei de Istorie a limbii române, am susţinut examenele la Istorie a limbii române 
(09.04.1973) şi Dialectologie şi toponimie (14.01.1974), precum şi referatele ştiinţifice 
Macrotoponimia judeţului Argeş (07.01.1976) şi Microtoponimia judeţului Argeş 
(06.03.1976), promovându-le sau obţinând calificativul „admis”; 

 03.12.1988: În urma referatelor ştiinţifice ale academicienilor Alexandru Graur şi Ion 
Coteanu, am susţinut, public, teza de doctorat „Toponimia subcarpatică dintre Olt şi 
Râmnicu Sărat (judeţul Argeş) ”şi, în urma referatelor ştiinţifice ale prof. univ. dr. Gheorghe 
Bolocan, prof. univ. dr. Gabriel Ţepelea şi ale prof. univ. dr. Gheorghe Dragu, am obţinut 
titlul ştiinţific de Doctor în Filologie al Universităţii Bucureşti. 

 
Alte activităţi: 
 Susţinerea de comunicări ştiinţifice în cadrul Muzeului Judeţean Argeş;   
 Recenzii şi note publicate în Limba Română, Limbă şi Literatură, revistă trimestrială pentru 

elevi; 



 Cărţi publicate: „Satele argeşene atestate între anii 1300 şi 1625. Istorie şi etimologie”, 
coautor, Editura Universităţii, Piteşti, 2005 şi „Toponimie argeşeană medievală”, lucrare în 
curs de elaborare, în colaborare. 

 



GRECU, ION 
 

  
Una dintre personalităţile remarcabile ale vieţii noastre cultural-artistice a ultimilor 50 de 

ani este distinsul profesor Ion Grecu, un pedagog desăvârşit, etnomuzicolog, dirijor şi 
compozitor de talent, care, prin ce a făcut, s-a evidenţiat, atât pe plan local, cât şi naţional.  

Este menţionat în lexiconul bibliografic “Muzicieni din România”, vol. III, 2000, editat 
de cunoscutul muzicolog Viorel Cosma. 

S-a născut la 22 august, la Bughea de Jos, pe atunci suburbie a oraşului Câmpulung-
Muscel. Este fiul lui Nicolae şi Elisabeta Grecu, onorabili moşneni ai oraşului Câmpulung. 
Şcoala primară a urmat-o în localitatea natală. Studiile liceale: Liceul “Dinicu Golescu” din 
Câmpulung-Muscel; Şcoala medie CFR- Chitila şi Liceul de Muzică “George Enescu” – 
Bucureşti. 

Între 1939 şi 1945, este încorporat înainte de termen, din cauza izbucnirii războiului, şi 
mobilizat, atât pe frontul de est, cât şi pe cel de vest. Pentru merite deosebite, este decorat cu 
medalia “Bărbăţie şi credinţă, cu spadă”, clasa a II-a, în luptele purtate în Transilvania cu 
Regimentul 5 Roşiori (cavalerie) din Lugoj. 

Începe Conservatorul de Muzică la Cluj Napoca (1949) şi îl absolvă, în 1954, la 
Bucureşti – Facultatea de Compoziţie, Dirijat şi Pedagogie. Este diplomat în arte, cu specialitatea 
profesor de muzică.  

A avut şansa de a studia cu mari muzicieni: Victor Iusceanu, Gheorghe Dumitrescu, Ion 
Şerfezi, Zeno Vancea, Teodor Rogalschi, Mircea Basarab, Alexandru Paşcanu, D.D.Botez, 
George Breazul, Tudor Ciortea… Aceşti maeştri,  recunoscuţi ca pregătire intelectuală şi 
profesională, au avut o importanţă hotărâtoare în atingerea visului propus de a se pregăti pentru 
cariera de muzician.  

A fost profesor la Liceul teoretic din Mediaş (1954-1955), unde a dirijat şi orchestra 
semisimfonică a oraşului. Între 1955 şi 1959, a fost profesor  la Liceul din Găeşti, dirijând corul 
liceului şi al Casei de Cultură din localitate. 

Începând din 1959 şi până în 1963, a fost transferat în interesul serviciului la Casa 
Regională a Creaţiei Populare, ca specialist cu probleme de muzică. În această perioadă, a 
desfăşurat o activitate competitivă şi diversificată pentru transmiterea dirijorilor argeşeni a unor 
cunoştinţe necesare privind pregătirea şi dirijarea formaţiilor corale. A militat pentru 
cunoaşterea, de către dirijorii amatori din regiune, a minimului de cunoştinţe  de specialitate, 
organizând, anual, cursuri de pregătire practice, pentru citirea de partituri, măiestrie dirijorală, 
culegerea şi armonizarea, pe baze ştiinţifice, a materialului folcloric. A înfiinţat studioul 
dirijorului, pe lângă casele de cultură raionale, pe care le-a urmărit şi pregătit cu competenţă 
profesională. A făcut culegeri de folclor muzical în toată regiunea Argeş, dar, în special, în zona 
Muscel, finalizate prin publicarea unor culegeri de specialitate, atât în cărţi, cât şi în presă, toate 
fiind la îndemâna celor care conduceau formaţiile de amatori. A îndrumat, cu competenţă, 
formaţiile muzicale reprezentative ale judeţului, care participau la confruntările naţionale ale 
artiştilor amatori. 

Din 1963 până la pensionare -1983- a fost director şi profesor la Şcoala Populară  de Artă 
din Piteşti. Este momentul de vârf al  carierei sale. A reorganizat-o după criterii pedagogice strict 
ştiinţifice, în concordanţă cu normele programei şcolare riguros urmărite. A acordat o mare 
importanţă îndrumării cadrelor didactice, marea majoritate tinere, pentru realizarea lor din punct 
de vedere profesional. A realizat lucruri deosebite, instituţia situându-se printre primele şcoli de 



profil din ţară. A acordat un interes deosebit pregătirii în domeniul culturii populare, prin clasele 
externe, cele de ţesut-cusut (Rucăr, Dragoslavele, Brăduleţ, Galeşu), instrumente populare (Corbi 
şi Jugur), ceramică (Coşeşti şi Poieniţa), cioplitori în lemn (Galeşu, Brăduleţ, Valea Danului), 
cioplitori în piatră (Albeştii de Muscel), contribuind la păstrarea şi dezvoltarea unor meserii pe 
cale de dispariţie. 

În cei 20 de ani, a făcut ca sute de tineri să participe la disciplinele artistice ale şcolii, de 
aici formându-se numeroşi interpreţi şi creatori de artă care, după absolvire, au realizat cariere 
profesioniste. 

Cele mai bune rezultate ca dirijor le-a obţinut la Şcoala Populară de Artă. Aici, a înfiinţat 
un grup coral cu acompaniament orchestral, apoi cor cu orchestră semisimfonică şi solişti şi, în 
final, ansamblul vocal-simfonic cuprinzând corul, soliştii, recitatorii şi o orchestră care nu avea 
numai rolul de a acompania, ci şi acela de a dialoga cu celelalte compartimente. 

După un prim experiment la Căminul Cultural din Bascov, obţinând premiul I pe judeţ, a 
început, în anii 1978-1983, pregătirea poemului vocal-simfonic “Posada”, scris de maestrul 
Gheorghe Dumitrescu, pe versurile lui Toma Biolan, scris special pentru acest ansamblu. 

Înainte de pensionare, a compus poemul coral-simfonic cu solo-soprană “Negru-Vodă - 
legendarul”, pe versurile inspirate ale aceluiaşi Toma Biolan, lucrare care i-a dat cele mai mari 
satisfacţii. Realizase un ansamblu de aproximativ 200 de persoane. Aproape toată şcoala era 
antrenată în realizarea acestui proiect apreciat cu premiul naţional pe care îl merită. 

În anii cât a condus Şcoala de Artă, a mai prezentat, pe scenă, opereta “Vânzătorul de 
păsări”, de Zeller, actul al II-lea din “Trubadurul”, de Verdi şi alte concerte vocal-simfonice mult 
apreciate de melomanii piteşteni. 

Titluri ale lucrărilor publicate: “Culegere de coruri ale compozitorilor amatori din 
Regiunea Argeş”- 1962, “Voioasă mi-e inima”, culegere de folclor muzical pentru soliştii vocali 
– 1964, “Coruri” – 1969, “Folclor muzical din Argeş” – 1974, lucrare apărută la Editura 
Muzicală a Uniunii Compozitorilor, “Album cu piese pentru grupuri corale”- 1978, “Cântece 
pentru două voci egale”-1981, poemul coral-simfonic “Negru-Vodă– legendarul”- 1982, “10 
Coruri”- 1989, “ Antologie de doine şi balade din Argeş-Muscel”- 2004, revista “Preludii” a 
Şcolii Populare de Artă, studii, articole, comunicări, portrete şi numeroase piese din folclorul 
muzical muscelean şi argeşean, apărute în presa locală şi centrală. 

A contribuit la fondarea Cenaclului muzicienilor argeşeni “George Ştefănescu” care a 
funcţionat pe lângă Centrul Creaţiei Populare, făcând parte din conducerea lui (vicepreşedinte). 

La peste 85 de ani, Ion Grecu este încă activ, cu putere de muncă, prezent în viaţa 
artistică a cetăţii. Bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât, în cei 50 de ani ai instituţiei, a fost 
unul din pionii care au contribuit la afirmarea ei.    



GRIGORE, MARIAN 
 
 
 

Mă numesc Grigore Marian, sunt născut la 28 iulie 1952, în oraşul Piteşti, judeţul Argeş, 
fiind fiul  lui Filotei şi Maria. 

 Actualmente, locuiesc în oraşul Costeşti, judeţul Argeş, Strada Victoriei, Bloc D, Scara 
B, apartamentul 7 şi pot fi contactat la telefonul 671317, sau 0722512252. 

Sunt căsătorit şi am doi copii. 
Şcoala primară am urmat-o în comuna Bradu, judeţul Argeş, unde am locuit până în anul 

1983. 
Am absolvit liceul teoretic „Alexandru Odobescu”, din oraşul Piteşti, secţia real, în anul 

1969. 
În anul 1974, am absolvit cursurile „Facultăţii de Agricultură” din Bucureşti, cursuri de 

zi, obţinând calificativul maxim la lucrarea de licenţă. 
După terminarea facultăţii, pregătirea profesională a continuat în cadrul activităţii de 

cercetare, pe care am desfăşurat-o la Staţiunea de Cercetări Agricole Albota, unde am lucrat în 
perioada 1976 – 1983, publicând referate şi lucrări ştiinţifice, absolvind examene de promovare 
a unor trepte ştiinţifice. 

În anul 1999, am promovat examenul de doctorat, devenind doctor în ştiinţe agricole.  
Activitatea profesională am început-o în toamna anului 1974, ca inginer stagiar la fostul 

I.A.S. Izvoru. După efectuarea stagiului militar, în anul 1975, m-am transferat la Staţiunea de 
Cercetare Agricolă Albota – Argeş, unde am lucrat ca şi cercetător ştiinţific, până în anul 1986. 

În această perioadă, am primit gradul de cercetător ştiinţific şi am contribuit la crearea şi 
omologarea soiurilor de grâu „Albota” şi „Trivale”, soiuri care se cultivă şi în prezent.  

În anul 1986, am fost numit director al Oficiului Judeţean de Studii Pedologice şi 
Agrochimice, unde am lucrat  până în anul 1992. 

În anul 1992, am înfiinţat Societatea Comercială Grimar Brad S.R.L., care se ocupă cu 
exploatarea în sistem de arendă a unei suprafeţe de 700 de hectare teren agricol, societate pe 
care o conduc şi în prezent.  

 



HALER, ADRIAN MIHAI 
 
 
Adresă: Calea Craiovei, Bl. B4, Sc. A, Ap. 9, Piteşti. 
Telefoane: 0724 585870; 0788 885570; 0248 251470; 0248 688110. 
E-mail: haler_adrian@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 06.05.1953. 
Sex: masculin. 
 
Experienţă profesională: 
Perioada: 1980-2008. 
Funcţia sau postul ocupat: medic de familie. 
Activităţi şi responsabilităţi principale: servicii medicale. 
Numele şi adresa angajatorului: C.M.I. Dr. Haler Adrian - Mihai, Rociu, Argeş. 
 
Educaţie şi formare: 
Perioada: 1974-1980. 
Calificarea/diploma obţinută: medic Medicină Generală. 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: medic specialist 
1991, medic primar 1996. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Facultatea de 
Medicină Generală. 
Perioada: 1968-1972. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare: Liceul „Nicolae 
Bălcescu”, Piteşti. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: franceză, engleză. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: Am reuşit, printr-o activitate susţinută, prin 
fondurile cabinetului şi prin atragerea unor sponsori, să reabilitez cele două puncte 
sanitare, aducându-le la stadiul de acreditare, iar clădirea cabinetului Rociu a fost 
transformată într-un veritabil centru medical. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizez cu uşurinţă aplicaţiile 
folosite de Casa Naţională de Asigurări. 
Permis de conducere: Categoria B. 

mailto:haler_adrian@yahoo.com�


HARA, LIVIA 
 
 
Data şi locul naşterii: 30.08.1969, Rădeşti, jud. Argeş. 
Domiciliu: Bucureşti, Calea Moşilor 237, sector 2. 
Telefon: 0722 280300. 
E-mail: livia_hara@yahoo.com. 
Stare civilă: căsătorită, un copil. 
 
Studii: 
 1967-1974: Şcoala generală nr. 2, Câmpulung, Argeş; 
 1974-1978: Liceul de matematică-fizică “Dinicu Golescu” Câmpulung, Argeş; 
 1978-1984: Facultatea de Medicină Generală “Carol Davila” – Bucureşti; 
 1984-1986: stagiatura în diverse spitale din Bucureşti; 
 1986-1990: rezidenţiat în specialitatea de Boli infecţioase - epidemiologie, în 

cadrul Institutului de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş” – Bucureşti. 
 
Activitatea profesională: 
 1990: concurs de asistent universitar U.M.F. “Carol Davila” - Bucureşti - catedra 

de epidemiologie; 
 1990: examen de medic specialist, specialitatea Boli infecţioase - epidemiologie; 
 1995: integrare clinică în IBI “Prof. Dr. Matei Balş”; 
 1995: examen de medic primar în specialitatea de Epidemiologie; 
 1996: examen de medic primar în specialitatea Boli infecţioase; 
 1997: obţinerea titlului de Doctor în ştiinţe medicale, prin susţinerea tezei de 

doctorat “Aspecte clinico - epidemiologice ale meningitei meningococice”; 
 1998: examen pentru postul de şef lucrări la U.M.F. “Carol Davila” – Bucureşti; 
 2006: examen pentru obţinerea competenţei de ecografie generală. 

 
Activitate ştiinţifică şi didactică: 
 stagiu practic şi cursuri cu studenţii Facultăţii de Medicină Generală şi 

Stomatologice UMF “Carol Davila”; 
 stagiu practic şi cursuri cu medicii rezidenţi în specialităţile Epidemiologice şi 

Boli infecţioase; 
 participare la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale; 
 lucrări prezentate în cadrul conferinţelor naţionale de boli infecţioase. 
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HAŞU, C. CONSTANTIN 
 
 
Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, Bl. E 3A, Sc. F, Et. 2, Ap. 5. 
Data şi locul naşterii: 06.02.1929, sat Breaza, com. Lisa, judeţul Braşov. 
 1937-1942 - Şcoala primară în satul natal; 
 1942-1950 - Liceul în oraşul Făgăraş; 
 1950-1956 - Institutul Medico - Farmaceutic (I.M.F.), Bucureşti. 
La 01.10.1956, am fost numit medic la Circa Sanitară Vaideeni, judeţul Vâlcea, până la 

01.11.1959, când am fost numit medic şef raion Horezu. În aceste unităţi, am construit un 
dispensar, la Vaideeni şi o policlinică, la Horezu. 

La 01.12.1962, am fost transferat, în interes de serviciu, la Direcţia Sanitară Regională Argeş, 
pe post de “medic inspector”. 

La 01.09.1964, am fost numit Inspector Sanitar Şef Regional la I.S.I.P.M. Regional. Aici, am 
construit clădirea în care funcţionează Autoritatea de Sănătate Publică Argeş - dată în folosinţă în 
anul 1966. 

La 01.10.1969, m-am redistribuit la Autoritatea de Sănătate Publică Argeş, pe post de medic 
inspector, unde am funcţionat până în anul 1972, când mi-am reîntregit norma de bază la secţia de 
Ortopedie a Spitalului Judeţean Argeş. 

Din aprilie 1963, am fost încadrat cu 1/2 normă la Secţia Ortopedie.  
În 1964, l-am sprijinit pe dr. Popescu Paul la organizarea Secţiei de Ortopedie. Am lucrat în 

această secţie până la 01.01.1994, când am ieşit la pensie.  
În perioada 1992-1996, am fost ales consilier al Primăriei Piteşti. 



HEROIU, FL. ELENA 
 
 
Data şi locul naşterii: 14 octombrie 1943, Goleşti - Vâlcea. 
Domeniile de referinţă: chimie. 
Anul stabilirii în judeţul Argeş: 1966. 
 
Studii: 
 Universitatea Bucureşti - Facultatea de Chimie - septembrie 1961 – iunie 1966; 
 Liceul „Alexandru Lahovari” („Nicolae Bălcescu”) Rm. Vâlcea – 1957-1961. 

 
Grade sau diplome obţinute: 
 Diplomat universitar – 1966; 
 Doctor în chimie – 1998; 
 Degustător expert – 1997. 

 
Titluri ştiinţifice: 
 Cercetător şt. principal gr. I, 1999 – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice; 
 Cercetător şt. principal gr. II, 1995 – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice; 
 Cercetător şt. principal gr. III, 1990 – Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi 

Vinificaţie; 
 Cercetător ştiinţific - 1972 - Institutul de Cercetări pentru Viticultură şi 

Vinificaţie; 
 Doctor în chimie – Universitatea Bucureşti - Facultatea de Chimie. 

 
Specializări, calificări: 
 Spectroscopie în infraroşu, 1970 - Firma Perkin - Elmer (Germania); 
 Cromatografie în faza gazoasă, 1971 - Universitatea Bucureşti; 
 Informatica, 1986 - ASAS Bucureşti; 
 Lichid cromatografie, 1990 – Firma Beckman, Viena; 
 Degustător autorizat – ICHV Valea Călugărească, 1997; 
 Operare calcurator - MS – DOS, Norton - Com, Windows, 1998; 
 Acreditare manager HCCP - Bucureşti, 1999; 
 Managementul proiectelor de CDI – AMCSIT - Politehnica Bucureşti - 2001; 
 ASRO „Formarea secretarilor şi membrilor de Comitete Tehnice de 

Standardizare”, 2001, Bucureşti; 
 RENAR – „Creşterea încrederii şi competenţei laboratoarelor de 

încercări/etalonări prin acreditare”, 2003, Bucureşti; 
 RENAR – „Noi abordări în practicile de laborator privind exprimarea 

incertitudinii de măsurare”, 2003, Bucureşti; 
 ASRO – „Managementul calităţii - principii fundamentale, documentele 

sistemului, direcţii şi politici”, 2004, Bucureşti; 
 QI CONSULTING „Managementul calităţii – Standarde SR EN ISO 9000/2001; 

SR EN ISO 9001/2001”, 2006; 
 QI CONSULTING „Curs de audit SR EN ISO 19011/2003 pentru managementul 

calităţii SR EN ISO 9001/2001”, 2006, Bucureşti. 



 
Asociaţii profesionale şi societăţi ştiinţifice: 
 Comitetul Naţional de Standardizare 101 „Vin, Alcool şi Băuturi alcoolice” - 

1991-2004 - Secretarul Comitetului; din 2004 - membru al Comitetului 101; 
 Societatea de Chimie, Filiala Argeş - membru al Comitetului de Coordonare – 

2003; 
 Comitetul Tehnic de Standardizare pentru standardele profesionale – membru 

1997-2006; 
 Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (ADAR) – Degustător expert -

membru, 1997; 
 Group Polifenoli – Narbone Franţa – membru, din 1976. 

Activitatea profesională s-a desfăşurat la: 
- Staţiunea de Cercetări – Ştefăneşti, Argeş, pe o perioadă de 40 de ani (1966-2006), în 
domeniile: 
 activitate de cercetare teoretică şi aplicativă în domeniul Chimia şi tehnologia 

vinului; 
 activitate teoretică şi practică în standardizarea naţională. 

- Universitatea din Piteşti (1998-2008) - Cadru didactic asociat - Facultatea de Ştiinţe. 
 
Iniţiative şi proiecte durabile: 
 Elaborarea şi testarea metodelor de analiză în domeniul „Vin şi băuturi 

alcoolice”: iniţiat şi elaborat 15 standarde naţionale; 
 Elaborarea standardelor în cadrul Comitetului Tehnic: în calitate de secretar al CT 

– 101 - colaborat la elaborarea şi revizuirea a 20 standarde române: 8 standarde 
pentru „Bere”; 8 standarde pentru „Alcool şi băuturi alcoolice” şi 4 standarde 
pentru „Vin”; 

 Elaborarea şi îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere a vinurilor albe, aromate şi a 
vinurilor roşii, colaborat la: 
- elaborarea tehnologiilor de obţinere a vinurilor aromate şi a vinurilor roşii, 
tehnologii preluate de industria vinicolă din ţară; 
- îmbunătăţirea tehnologiilor de obţinere a vinurilor albe şi a tehnologiei de 
obţinere a distilatelor din vin şi a învechirii lor; 

 Elaborarea şi realizarea unor proiecte în domeniul cercetării oenologice, a 
laboratoarelor de cercetare şi a acreditării calităţii - 9 proiecte în decursul 
ultimilor 5 ani de activitate. 

 
Lucrări publicate: 65 lucrări ştiinţifice, din care 12 în limba străină. 

1. „Cercetări asupra unor compuşi organici, constituenţi ai aromei vinurilor”: 1998, 
Elena Heroiu, Teza de doctorat, Universitatea Bucureşti, Facultatea de chimie; 

2. „Studii privind evoluţia unor compuşi macromoleculari în timpul maturării 
strugurilor”; 

Elena Heroiu, Georgeta Săvulescu, I. Dinu, C. Constantinescu. Analele Institutului de 
Viticultură şi Vinificaţie, Valea Călugărească; 2004, vol. XVII; 
3. „Evolution des divers constituants volatils et non volatils des eax-de-vie de vin au 

cours de leur vieillissment en futs de chene”. 
R. Câmpeanu, Elena Heroiu, V. Cotea; 



Actes du Symposium international COGNAC - France, 1991; 
4. „Teneurs en composes d arome des raisins de differents cepages de cuve 

caracteristiques du vignoble Ştefăneşti”; 
Elena Heroiu, T. Giosanu, T. Popescu, Eugenia Vartolas; 
Actes du symposium international „Connaissance aromatique des cepages et qualite 
des vins”, Montpellier - France, 1993 (p. 179-183); Revue Francaise d’ Oenologie, F-
34970; 
5. „Studii asupra resveratrolului, compus biologic activ, în vinuri”; 
Elena Heroiu, Georgeta Săvulescu, Rodica Racota; 
Analele Institutului de Viticultură şi Vinificaţie, Valea Călugărească vol. XVIII, 

2006; 
 Participarea la simpozioane (interne şi internaţionale) şi sesiuni ştiinţifice: 

prezentarea unui număr de 45 lucrări ştiinţifice (autor şi colaborare). 
Cărţi publicate: patru cărţi de specialitate. 
Consemnări în lucrări de specialitate: 
Lucrările de cercetare efectuate au fost consemnate în cărţile de specialitate ale unor 
personalităţi în domeniul viticulturii şi vinificaţiei; în lucrări de doctorat susţinute de 
specialişti în domeniul oenologiei; în numeroase lucrări ştiinţifice publicate în reviste, în 
ţară şi străinătate. 
 Cotea D. V., 1985, „Tratat de enologie”, Ed. Ceres, Bucureşti; 
 Cotea D. V., 1995, „Vinul în existenţa umană”, Ed. Academiei Române; 
 Pomohaci N., Stoian V., Gheorghiţa M., Namolosanu I., 2000, „Enologie”, Ed. 

Ceres, Bucureşti; 
 Arina Antoce, 2007, „Oenologie, Chimie şi Analiza senzorială” – Ed. 

Universitaria, Craiova; 
 Tardea C., 2007, „Chimia vinului” - Iaşi. 



 
 
 

HOTĂRAN, CRUCIAN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Hotăran Crucian 
Data şi locul naşterii: 14.09.1942, comuna Măderat, judeţul Arad 
Adresa: Piteşti, str. Exerciţiu, bl.B17, sc. A, ap.9, judeţul Argeş 
Telefon: 0248 215 745; 0248 220 800 (spital)       
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 1966: Medic medicină generală la Dispensarul ICH Voineasa, judeţul Vâlcea, în cadrul 

SMS Lotru Vâlcea, repartiţie guvernamentală;           
 1972: Medic secundar, specialitatea Pediatrie, prin Ordinul MS nr. 615/1972 – IOMC 

Bucureşti;       
 1975: Medic specialist pediatru confirmat prin Ordinul MS nr.483/1975 – Spitalul Rural 

Spineni, judeţul Olt;        
 1977: Medic specialist pediatru în Secţia Pediatrie a Spitalului Orăşenesc Costeşti, 

judeţul Argeş;  
 1978: Medic specialist pediatru în Policlinica Judeţeană nr.1, Piteşti;               
 1980: Medic specialist pediatru în Secţia pediatrie II a Spitalului Judeţean Piteşti;  
 1984: Medic specialist pediatru la Spitalul de Pediatrie Piteşti, Secţia Pediatrie II;           
 1988: Medic şef secţie în Secţia Pediatrie I a Spitalul Pediatrie Piteşti;   
 1993: Medic primar pediatru gradul III, confirmat prin Ordinul MS nr.630 din 1993; 
 01.01.2007: Medic colaborator la Centrul Medical „Dr. Luca”; 
 01.01.2007: Pensionare. 

 
Studii:                                   
 1956: Absolvent Şcoală generală;    
 1960: Absolvent Liceul „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti, cu Diploma de maturitate nr. 

81184;                    
 1966: Absolvent IMF Bucureşti, Facultatea de Pediatrie, cu diplomă nr. 212524; 
 2002: Titlu de Doctor în medicină, cu teza „Manifestări neuropsihice în infecţia HIV 

(SIDA) la copil”. 
 



Alte activităţi: 
 Lucrări comunicate în cadrul şedinţelor USSM – Filiala Piteşti; 
 Comunicări la Consfătuiri de Pediatrie, Consfătuiri interdisciplinare şi Congresul 

Naţional de Pediatrie (peste 20 de lucrări şi comunicate); 
 Mese rotunde pe diverse teme cu medicii de circumscripţie şi cadrele medii din judeţul 

Argeş; 
 Participare la examenele medicilor stagiari, la concursurile de intrare în urban pentru 

medicii de circumscripţie şi la examenele de grad ale cadrelor medii; 
 Îndrumarea pregătirii profesionale a numeroase generaţii de stagiari şi medici rezidenţi; 
 Îndrumarea metodologică la nivelul circumscripţiilor sanitare din judeţ şi a spitalelor 

orăşeneşti din subordinea Spitalului de Pediatrie, Piteşti.  
 
                                                    
                                                       
    
 



 
 
 

IANA, ILIE 
 
 

 
Nume şi prenume:                    Iana Ilie 
Data şi locul naşterii:               31.01.1956, comuna Creţeni, judeţul Vâlcea 
Adresa:                                  Curtea de Argeş, Str. 1 Decembrie 1918, Bl.LF7a, Sc.C, Ap.9, judeţul 

Argeş 
Telefon:                                   0248/721459; 0726302439 
Adresa e-mail:                         ilie_iana@zyahoo.com 
Naţionalitatea:                         Română 
      
Activitate profesională: 
1982-1989                              Inginer de sistem la Centrul de calcul al IPEE  Electroargeş, Curtea 

de Argeş; 
1989-1991                               Inginer întreţinerea şi exploatarea sistemelor de calcul – SIRECA, 

Bucureşti; 
1991-1998                               Profesor detaşat la Liceul „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş; 
1998-prezent                          Profesor titular, gradul I, la Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, 

Curtea de Argeş. 
 
Studii:                                         
1977-1982                      Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatizări şi Calculatoa-

re,curs de zi.     
 
Perfecţionare şi specializare: 
1983-1984                           Cursuri specializare inginer de sistem – I. C. I., Bucureşti;  
2001-2003                           Cursuri postuniversitare – specializarea Informatică – Universitatea din 

Piteşti; 
2007                                     Cursuri de formare profesională: Consiliere şi orientare,Management 

şi consiliere,Management educaţional;  
2008                                     Formator în educaţie. 
 
 
 
 



Realizări profesionale: 
 Aplicaţii realizate în C++, Fox, Visual Fox pentru implementarea unor aplicaţii economice şi 

de retribuire a personalului; 
 Reţele de calculatoare; 
 Ca profesor de matematică, am contribuit, cu competenţă şi dăruire, la bunul mers al activităţii 

în şcoală şi, implicit, la obţinerea unor rezultate de excepţie, prin care liceul nostru s-a plasat 
între liceele fruntaşe din judeţ; 

 Responsabil de Cerc pedagogic; 
 Membru în Consiliul consultativ al profesorilor; 
 Membru în Consiliul de administraţie al liceului; 
 Metodist al I. S. J. Argeş.  

 
Competenţe: 
 Programare în Turbo Pascal, C/C++, SGBD, SQL; 
 Abilităţi de lucru cu concepte matematice abstracte. 

 
Abilităţi: 
Engleză – scris, vorbit acceptabil. 
 
Hobby-uri: 
Informatică, sportul şi muzica.    



 

IANCU, MIHAIL 
 
 
I. Date personale 
Data si locul naşterii:  03 nov. 1937, com. Priboieni, Jud. Argeş 
Cetăţenie:  Română 
Stare civilă: Căsătorit 
Adresa: Acasă: Piteşti, Calea Bucureşti, bl. 33, sc. B, ap. 10;  
Serviciu: Institutul de Cercetare – Dezvoltare Piteşti – Mărăcineni, Str. Mărului, nr. 407, Judeţul 
Argeş, Cod 117450, telefon: +40 248 278 066; Fax: +40 248 278 477  
E-mail: icpp_mar@geostar.ro. 
Vechime la locul de muncă actual: 39 ani. 
 
II. Educaţie 
Perioada:  
 1969 – 1980 - Institutul Agronomic „N. Bălcescu”, Bucureşti; 
 Septembrie1955 – Februarie 1961 - Institutul Agronomic „N. Bălcescu”, Bucureşti; 
 Septembrie 1952 – Iulie 1953 - Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel; 
 Septembrie 1953 – Iulie 1955 - Şcoala Medie Tehnică Horticolă, Lipova – Arad. 

Grade profesionale şi diplome obţinute: 
 1969 – 1980 - Dr. în Agronomie, „Influenţa irigării asupra proceselor de creştere şi rodire 

la măr”; 
 Septembrie1955 – Februarie 1961 – Diploma de licenţă – Facultatea de Horticultură; 
 Septembrie 1952 – Iulie 1953 – Clasa a VIII-a; 
 Septembrie 1953 – Iulie 1955 - Diploma de tehnician. 

 
III. Experienţa profesională: 
     Rezultată din activitatea de cercetare: 
 25.03-17.07.1961 – Inginer la Centrul de combatere a eroziunii solului Ştefăneşti, jud. 

Argeş; 
 17.07.1961-01.08.1962 - Inginer la Staţiunea Experimentală, Ştefăneşti, jud. Argeş; 
 01.08.1962-01.04.1968 - Cercetător ştiinţific la Staţiunea Experimentală, Ştefăneşti, jud. 

Argeş; 
 01.04.1968-01.04.1969 - Cercetător ştiinţific la Institutul pentru Pomicultură, Mărăcineni, 

jud. Argeş; 
 01.06.1969-01.12.1985 - Cercetător prof., gr. III, la Institutul pentru Pomicultură, 

Mărăcineni, jud. Argeş; 
 01.12.1985-01.09.1988 - Cercetător prof., gr. II, la Institutul pentru Pomicultură, 

Mărăcineni, jud. Argeş; 
 01.09.1988-prezent - Cercetător prof., gr. I, la Institutul pentru Pomicultură, Mărăcineni. 

 
 Rezultată din activitatea administrativă: 
 19.12.1983-12.05.1986 - Director adj. şt. la Institutul pentru Pomicultură, Mărăcineni, jud. 

Argeş; 
 12.05.1986-15.12.1986 – Director la Institutul pentru Pomicultură, Mărăcineni (ICPP); 
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 15.11.1986-01.02.1990 - Director adj. şt. la Institutul pentru Pomicultură, Mărăcineni 
(ICPP); 

 01.02.1990-01..04. 1994 - Şef Lab. amelior. pom. la Institutul pentru Pomicultură, 
Mărăcineni. 

 01.04.1994-1.04.2005 - Sef Lab. Tehnici şi tehnologii în pomicultură la Institutul pentru 
Pomicultură, Mărăcineni; 

 1.04.2005-prezent - CP I Laborator Tehnici şi tehnologii în Pomicultură la Institutul pentru 
Pomicultură, Mărăcineni. 

 
Rezultată din efectuarea diferitelor stagii de specializare: 
 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti. Tema: „Statistica şi Informatica, în 

Cercetarea Ştiinţifică, august 1985”; septembrie 1987-februarie 1988; 
 Israel, Institutul de Cercetări Agricole ”Volcani”, 3-27 august 1970. Tema: Relaţiile Sol – 

Apă – Plantă – Atmosferă; 
 S.U.A., Bursa Fundaţia Naţională de Ştiinţe – SUA, Universităţile: Pullman; Davis; 

Riverside, Beltsville, 1 Mai - 31 Oct. 1975. Tema: Consumul de apă şi metodele de irigare 
folosite în pomicultură; 

 Israel, Institutul pentru Agricultură ”Rupin”, 18.04-16.06.1993. Tema: Relaţiile Sol - Apă - 
Plantă - Atmosferă. 

 
Rezultate din efectuarea a peste 12 vizite de documentare, pe perioade de 15-30 de zile, în ţări 
cu pomicultură avansată ca: SUA (1988); Anglia (1987); Germania (1982); Spania (1980); Belgia 
(1985); Italia (1984); Cuba (1989); Suedia (2000); Ungaria (1972, 1987); Polonia (1971); Bulgaria 
(1971); Iugoslavia (1987). 
 
Rezultată din valorificarea şi susţinerea unor lucrări ştiinţifice la congrese, simpozioane şi 
conferinţe internaţionale, între care menţionăm: 
 A IV-a conferinţă ISTRO (1997), Pulawy, Polonia; 
 Al II-lea Simpozion Internaţional de irigare a culturilor horticole, 1996, Grecia (Creta); 
 Al 16-lea Congres Mondial de Ştiinţa Solului, Montpellier, 1998, Franţa; 
 Al VI-lea Simpozion Internaţional, din 17-25 iulie, Washington şi Pentincton, Canada, 

1997; 
 A 14-a Conferinţă Internaţională de lucrările solului, 27.07 – 01.08.1997, Polonia; 
 Conferinţa Internaţională, privind lucrările solului, Godolo, 1998, Ungaria; 
 Primul Workshop IncoCopernicus, concerted actions, 26.03.1999, Kiel, Germania; 
 Conferinţa Internaţională „Drought Mitigation and Prevention of Land Desertification”, 

Bled, Slovenia, aprilie 2002; 
 A V-a conferinţă ISTRO – (2000) Forth – Worth – Texas, SUA. 

 
IV. Programe (Proiecte):   
      Internaţionale:  
 18.03-1.04.1981 - Colaborator proiect EL – GERICH - Înfiinţare plantaţii pomi Libia; 
 1995-1998 - Director de Proiect „Programul 58-3148-5006 - Soil erosion and sustainable 

orchard management in the Argeş river basin – Colaborare Universitatea „Cornell” – SUA; 
 1994-1996 - Responsabil temă de cercetare, în cadrul Programului ”Combaterea integrată a 

bolilor în pomicultură” – Colaborare Universitatea „Cornell” - SUA; 



 

 1998-2001 - Responsabil subprogram de cercetare, în cadrul  Proiectului - Experience with 
the impact of subsoil compaction on soil nutrition, crop growth and environment and 
waysto prevent subsoil compaction INCO - Copernicus (cooperare 12 ţări); 

 2001-2002 - Responsabil temă partea română Proiect: ”Optimization of the water supple in 
apple orchards in small and medium farms”, Colaborare Ungaria. 

 
      Naţionale: 
 Mai 2000 – noiembrie 2000 - Director proiect „ORIZONT 2000. Ameliorarea culturilor, 

tehnologii moderne şi competitive de cultură”. TEMA: „Optimizarea proceselor de nutriţie 
în plantaţiile intensive de măr şi prun, în scopul de a reduce poluarea mediului”; 

 Octombrie 2000 – Noiembrie 2002 - Director proiect  „Relansin 623. Influenţa 
principalelor secvenţe tehnologice din pomicultură asupra poluării apelor superficiale şi de 
adâncime şi stabilirea de măsuri pentru reducerea acesteia”; 

 Martie 2003 – Octombrie 2005 - Director proiect ”Creşterea cantităţii şi calităţii producţiei, 
economisirea resurselor şi conservarea mediului, conform standardelor europene, prin 
utilizarea în ecosistemele pomicole a unor metode moderne de irigare”; 

 Noiembrie 2004 – Noiembrie 2006 – Colaborator proiect  „Relansin 1924: Soluţii 
tehnologice ecologice pentru îmbunătăţirea calităţii fructelor din soiuri cu valenţe 
comerciale superioare”; 

 Noiembrie 2001 – Noiembrie 2004 – Colaborator proiect  „Agral A/ 92 10.2001: Sporirea 
performanţelor cantitative şi calitative ale ecosistemelor pomicole, prin creşterea gradului 
de captare a energiei solare şi aplicarea unor elemente ale tehnologiei de cultură organice şi 
integrate la măr şi cireş, în concordanţă cu cerinţele standardelor Uniunii Europene”; 

 2002 – 2004 – Colaborator proiect  „AGRAL 146: Cercetări privind realizarea de 
exploataţii pomicole eficiente, ca model cu posibilităţi de extindere în zone similare şi rol 
în stabilizarea tinerilor în agricultură”; 

 Octombrie 2005 – Octombrie 2008 – Colaborator proiect  „CEEX 20/10- 2005: 
Pomicultura durabilă: de la genotip, la protecţia mediului şi sănătatea umană”; 

 2005 – 2008 – Colaborator proiect „CEEX 41: Elaborarea şi implementarea de tehnologii 
agricole inovative, armonizate cu capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor din regiunile de 
deal şi munte din România”; 

 2006 – 2008 – Colaborator proiect „CEEX 78: Cercetări privind valorificarea nămolurilor 
orăşeneşti, ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E.”; 

 2006 – 2008 – Director, din partea ICDP,  al proiectului „CEEX 100: Asigurarea valorii 
calitative a fructelor, în condiţiile ecologice şi tehnologice din zona dealurilor subcarpatice 
din sud, pe baza evaluării compoziţiei chimice şi a reziduurilor toxice (FRUCALIT)”; 

 Octombrie 2006 – Octombrie 2008 – Colaborator proiect  „CEEX 138/10-2006: Tehnologii 
cu verigi bioecologice în ecosisteme pomicole, durabile pentru speciile măr şi cireş”; 

 2007 – 2010 – Colaborator proiect  „Contract sectorial 319 MAPDR. Proiectarea şi 
promovarea unor tehnologii adecvate zonelor cu handicap natural specific şi semnificativ 
pentru îmbunătăţirea fertilizării solului şi calităţii mediului”. 

 
Specialitatea: Relaţiile sol – plantă – atmosferă; Relaţiile apă – sol; Ameliorarea solului. 
 
 
 



 

V. Titluri ştiinţifice:  
 Cercetător ştiinţific principal I; 
 Doctor în Agronomie, 1980 – Institutul Agronomic ”N. Bălcescu”, Bucureşti, Facultatea de 

Horticultură; diploma nr. 670/02 iunie 1981; 
 Membru al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu Siseşti”; 
 Îndrumător de doctorat în ramura de ştiinţă Agricultură şi Horticultură, specialitatea 

Pomicultură, Ordinul ministrului 3356/14.02.1997; 
 Prof. univ. asoc. – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti, 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4453/15.09.1999. 
 
VI. Lucrări elaborate şi publicate: peste 130, din care: 
 Cărţi, 7 - în colectiv; 
 89 - ca singur sau prim autor; 
 44 - publicate în străinătate sau într-o limbă străină; 
 Publicaţiile ştiinţifice.  

 
VII. Membru al asociaţiilor profesionale:  
 International Soil Tillage Research Organization – (ISTRO), membru; 
 Organizaţia de cercetare pentru Lucrările Solului, Filiala Romană a ISTRO, membru în 

Consiliul de Conducere; 
 Societatea Naţională Română de Ştiinţa Solului, membru în Consiliul de Conducere; 
 Societatea de Horticultură din România, membru în Consiliul de Conducere; preşedintele 

Filialei Argeş; 
 Societatea Naţională a Pomicultorilor din România, membru în Consiliul de Conducere; 
 Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România, membru cu responsabilităţi în specialitate, 

Filiala Argeş; 
 
VIII. Limbi străine cunoscute: engleză. 
 
IX. Participarea la 3 dintre cele mai importante colective de evaluare: 
 2000 - prezent - Colectivul de monitorizare - RELANSIN POLITEHNICA Bucureşti; 
 2003 - Colectivul de monitorizare – GRANTURI - Banca Mondială; 
 1998 - prezent - Colectivul de evaluare (desemnat de Academia de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice Bucureşti) a activităţii profesionale, în vederea conferirii gradului ştiinţific de 
cercetător principal II şi I; 

 
X. Alte elemente semnificative: 
 Îndrumarea activităţii de cercetare a mai multor staţiuni pomicole; 
 Conducerea directă, în perioada 1984-1995, a desfăşurării unor manifestări ştiinţifice 

naţionale (sesiunile de referate ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde etc.); 
 Membru în colectivele de coordonare a mai multor volume de Lucrări Ştiinţifice ale 

Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni; 
 Membru în mai multe comisii de decernare a titlului de Doctor în Agronomie. 

 
        



 
 
 

ILIE, IOANA 
 
 
 
Este născută în Costeşti, judeţul Argeş, la 09.02.1934.  
Absolventă a Şcolii Pedagogice Câmpulung, a activat ca învăţător, profesor de muzică sau 

de educaţie fizică, din 1956 până în anul 1991 (când şi-a încheiat activitatea, în vederea 
pensionării) în cadrul unităţilor şcolare din oraşul Costeşti. 

A obţinut definitivatul în învăţământ, în anul 1959, gradul didactic II, în 1974 şi gradul 
didactic I, în 1978. 

În întreaga sa activitate, nu a avut concedii fără plată, învoiri sau absenţe nemotivate şi a 
obţinut, an de an, calificative „foarte bine”. 

Desfăşoară o intensă activitate politică, ideologică, culturală, sportivă şi educativă de masă, 
îndeplinind diferite funcţii: secretar -1961 – Raionul Costeşti, comandant instructor de unitate 
(Organizaţia Pionierilor) 1972-1976, diferite funcţii în cadrul organizaţiilor de femei, sindicat-
învăţământ, comisii metodice sau de cultură. 

Îşi aduce contribuţia la construcţia Şcolii Generale Costeşti, a Casei de Cultură şi, mai ales, 
sprijin în vederea înfiinţării Casei Pionerilor. 

A organizat numeroase activităţi culturale şi sportive la nivel de şcoli şi oraş. 
A instruit formaţii artistice de copii (coruri, grupuri vocale şi instrumentale, solişti şi 

formaţii de dansuri) cu care a obţinut numeroase premii la concursurile regionale, locale, 
judeţene sau naţionale. 

A activat în cadrul formaţiilor artistice ale oraşului (corul cadrelor didactice, montaje 
literare, teatru etc.). 

A desfăşurat o intensă activitate patriotică, atât cu copiii, cât şi cu cadrele didactice, 
aducându-şi contribuţia la înfrumuseţarea oraşului. 

În anul 1977, primeşte titlul de Profesor Evidenţiat, iar, în anii 1969, 1973 şi 1975 – 
Diploma de Onoare a C.N.O.P., pentru activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiilor de pionieri. 

Este căsătorită, are doi copii şi se bucură de un prestigiu deosebit în rândul locuitorilor 
oraşului, pentru întreaga sa activitate în slujba comunităţii. 

 
 
 
 
 
 



ILIESCU, A. DARIUS 
 
 
Data şi locul naşterii: 06.05.1938, Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea. 
 
Studii: 
 Şc. Generală nr. 2 Piteşti, Liceul „N. Bălcescu” („I.C. Brătianu”), Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti - Facultatea de Stomatologie. 
 
Experienţă profesională: 
 Doctor - medic stomatolog, medic primar, şef lucrări T.D., Colegiul Universitar 

„Hyperion”, Conferenţiar Universitar asociat, decan; 
 Medic Director Policlinică stomatologie; 
 Medic coordonator judeţean stomatologie; 
 Membru al Asociaţiei Balcanice şi al Asociaţiei Medicilor Stomatologi din România; 
 Diplomă de Excelenţă pentru întreaga activitate profesională. 

 
- Organizator de Simpozioane şi Conferinţe naţionale cu participare internaţională; 
- Organizarea serviciului de gardă pentru Piteşti şi zonele limitrofe; 
- Note de curs, comunicări de referinţă la congrese şi simpozioane: 
 „Aspecte particulare de patologie parotidiană”, „Tratamentul parodontopatiilor marginale 

cu autovaccin”, „Principii noi de preparare a cavităţilor”, „Principii neiatrogene de 
protecţie odontală şi parodontală”; 

 „Parodontal, preparat nou în terapia medicamentoasă a afecţiunilor gingivo-prodontale”. 
- Participare la Congres F.I.D.E. Budapesta, Istanbul; 
- Activitate didactică: Colegiul Universitar „Hyperion”, Şcoala Postliceală Sanitară „I. 
Cantacuzino”, Şcoala Postliceală „Cristiana”. 



 
 
 

ILINA, LILIANA ANUŞCA 
 
 
Informaţii personale: 
Adresa: B-dul I.C. brătianu, Bl.A4, Et.8, Ap.30, Piteşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248624617, mobil: 0722230756 
Cetăţenia: română 
Data naşterii: 20.02.1950 
 
Experienţa profesională: 
 1974-2000 – profesor titular cu repartiţie guvernamentală la Liceul Industrial Nr.1 Dacia 

Piteşti, Specializarea Ştiinţe Socio-Umane; 
 2000-2002 – profesor titular la Colegiul Tehnico-Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti; 
 2002-2008 – profesor titular la Colegiul Naţional Ion C. Brătianu, Piteşti. 
 

Educaţie şi formare: 
 1965-1969 – absolventă a Liceului Ion Minulescu, Slatina, Jud. Olt; 
 1969-1974 – absolventă, cu examen de Stat, a Universităţii Bucureşti, Facultatea de 

Filosofie, secţia Filosofie Generală, cu specializarea Presă; 
 1986 – obţinerea gradului didactic I, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 

secţia Filosofie Generală; 
 2001-2002 – curs Formatori de mentori şi metodişti pe discipline socio-umane, Ploieşti şi 

Bucureşti, curs organizat de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 
 
Domenii principale studiate / competenţe dobândite: 
 Filosofie generală; 
 Presă; 
 Formator Naţional şi metodist pe discipline socio-umane; 
 Evaluator de manuale. 
 

Activitate profesională / rezultate de referinţă: 
 1986 – Autor de manual şcolar –„Cunoştinţe social-politice, clasa a X-a”, Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 1988 – Obţinerea titlului de „Profesor Evidenţiat”, prin Ordin al Ministerului Educaţiei şi 

Învăţământului; 
 2001-2002 – Membru în Comisia Naţională de Evaluare a Manualelor Şcolare pentru 

învăţământul preuniversitar; 



 Şef de catedră, din 1975, până în prezent; 
 2000-2006 – Responsabil de Cerc Pedagogic al Profesorilor de Ştiinţe Socio-Umane 

Licee Piteşti, Costeşti, Topoloveni; 
 2000-2006 – Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J.Argeş pentru aria curriculară 

Ştiinţe Socio-Umane; 
 1975 până în prezent – membru în comisiile de admitere la liceu, de examene şi 

concursuri de Capacitate/Testări naţionale, Bacalaureat; 
 1998- prezent - profesor evaluator la Olimpiada de Ştiinţe Socio-Umane; 
 1990- membru fondator al Sindicatului Liber al Învăţământului Argeş; 
 membru în Consiliul de Administraţie, atât în Colegiul Economic, cât şi în Liceul 

Industrial 1 „Dacia”; 
 1994 – fondator al Grupului de Dialog Social şi Revistei „Calende”, aparţinând centrului 

Cultural, Argeş; 
 Ca urmare a rezultatelor obţinute, evaluate pe baza criteriilor stabilite de Metodologia 

M.Ed.C. pentru acordarea gradaţiilor de merit, am beneficiat, în perioada 1992-1998, de 
salariu de merit, în Liceul Industrial Nr.1 Dacia, iar, în perioada 1998-2008, de gradaţie 
de merit; 

 Anual, am avut elevi cu premii la Olimpiada judeţeană de Ştiinţe Socio-Umane  
(Economie, Logică, Psihologie, Filosofie) şi şase elevi clasificaţi la Olimpiada Naţională         
de Ştiinţe Socio-Umane; 

 2005-2007 – Proiect educaţional KULTURKONTAKT - Austria, Colegiul Naţional 
I.C.Brătianu în parteneriat cu Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti; 

 2004-2007 – „Firme de exerciţiu - Afacerea mea” – Proiect educaţional, organizat cu 
Banca Mondială, Colegiul Naţional I.C. Brătianu, în parteneriat cu Colegiul Economic 
„Maria Teiuleanu”, Piteşti. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILINESCU, ION 
 
 

Subsemnatul, Ilinescu I. Ion,m-am născut în satul Corbi, comuna Corbi, judeţul Argeş, la 
data de 02 decembrie 1939. 

Sunt absolvent al facultăţilor de Limba şi Literatura Rusă (promoţia 1960) şi Limba şi 
Literatura Română (1970), din Bucureşti. 

În întreaga perioadă de peste 40 de ani, am desfăşurat activitatea profesională, social-
culturală şi edilitar-gospodărească în localitatea natală Corbi. 

Între anii 1968 şi 1982, am îndeplinit funcţia de director al Căminului Cultural de centru 
Corbi şi director coordonator al căminelor culturale din satele Corbi, Corbşori şi Stăneşti. 

În activitatea de director al Căminului Cultural din Corbi, am obţinut, la nivel naţional, cu 
Ansamblul folcloric de fluieraşi şi grup vocal din localitate, mai multe premii şi diplome 
deosebit de importante: 

 Diplomă de participare la faza naţională a celui de-al IX-lea Concurs al 
formaţiilor artistice de amatori (1969, Bucureşti); 

 Diplomă de merit la cel de-al IX-lea Concurs (1971, Craiova); 
 Premiul al II-lea şi Medalia de argint (august 1974); 
 Locul I şi medalia de aur (1981, Ploieşti). 

Premii prestigioase, cu care locuitorii comunei Corbi se pot, întotdeauna, mândri. 
            De asemenea, sub conducerea mea, s-au remarcat, pe plan local, judeţean şi interjudeţean, 
şi alte formaţii artistice din comuna Corbi: echipele mixte de dansuri populare din satele Corbi şi 
Stăneşti, grupurile vocale de muzică populară, corul tinerei generaţii al Şcolii cu clasele I-VIII 
din Corbi etc. 

Împreună cu reprezentanţii Administraţiei şi instituţiilor judeţene şi locale, am iniţiat, 
începând cu anul 1970, desfăşurarea primei manifestări folclorice, intitulată „Rapsodia 
ciobănească”, festival interjudeţean al tradiţiilor păstoreşti, ajuns, în anul 2008, la cea de a 38-a 
ediţie (festival folcloric realizat, în perioada 2004-2008, cu sprijinul direct al Consiliului 
Judeţean Argeş-preşedinte, ec. dr. Constantin Nicolescu şi cu implicarea efectivă a primăriei 
comunei Corbi-primar, Mihai Ungurenuş). 

De asemenea, am iniţiat, încă din anul 1969, dezvoltarea relaţiilor tradiţionale dintre 
localităţile Corbi şi Jina (Sibiu) - importante aşezări de păstori, înrudite economic, social şi 
cultural din secolul al  XVIII-lea. Asemenea relaţii spirituale, de suflet românesc, continuă şi se 
amplifică cu deosebit succes în prezent. 

În perioada 1984-1989, am îndeplinit funcţia de director al şcolii cu clasele I-X din satul 
Corbi şi director coordonator şcolar al comunei Corbi, militând, cu perseverenţă, pentru 



frecventarea, cu regularitate, a cursurilor de către elevi şi afirmarea multilaterală, pe plan 
judeţean, a unităţilor de învăţământ din comună. 

În anul 1985, Ministerul Învăţământului mi-a acordat titlul de „Profesor evidenţiat”; în 
anii 1998-2002: „Gradaţia de Merit în Învăţământ” şi, în 2006 – distincţia onorifică: „Fiu al 
satului Corbi”(distincţie conferită de Primăria şi Consiliul Local Corbi). 

După Revoluţia din decembrie 1989, am fost ales, pentru două mandate, consilier în 
Consiliul Local Corbi, atribuţie îndeplinită cu responsabilitate civică. 

Activitatea publicistică.  
Fiind pasionat pentru cercetarea folclorică şi dezvoltarea patrimoniului cultural rural, 

pentru evidenţierea, în context european, a aspectelor sociologice, etnologice, lingvistice şi 
spirituale, am publicat un număr de cinci monografii şi albume, tematic documentate: „Corbi – 
mândru plai ciobănesc” (1973), „Mărturii de suflet din Corbi-Argeş”(1997), „Corbi-Argeş, 
tradiţie şi contemporaneitate”(2004), „Corbi-Argeş, străbună vatră românească”(2005) şi „Corbi-
Argeş. Album de suflet”(2008). 

Printr-o cercetare riguroasă şi permanentă, în lucrările monografice, am inventariat şi 
consemnat tot ce înseamnă rural, în ampla şi complexa tranziţie de la tradiţional către noile valori 
europene, de la evoluţia materială şi până la cea spirituală. 

Pentru întreaga activitate (profesională, folclorică, publicistică, cultural-artistică şi 
edilitar-gospodărească) desfăşurată de-a lungul a peste 40 de ani în comuna Corbi, apreciem 
îndreptăţită acordarea, în anul 2008, a titlului onorific de „Cetăţean de onoare al judeţului 
Argeş”sau „Fiu al Argeşului”. 



IONESCU, ALEXANDRU 
 
 
Informaţii personale: 
Adresă: Str. Exerciţiu, Bl.A4, Sc.B, Ap.14, Piteşti, Argeş 
Telefon.: 0248211580, mobil: 0744142732 
E-mail: agi1953@zahoo.com 
Naţionalitate: română 
Data naşterii: 05.08.1953 
 
Experienţa profesională: 
 01.09.2002–29.05.2008: director al Liceului Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti; 
 01.09.1995-31.08.2002: director adjunct al Liceului Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti; 
 01.09.1987-31.08.1995: antrenor al echipei de handbal Dacia, Piteşti; 
 01.09.1983-31.08.1987: director, Şcoala Sămara, Argeş; 
 2003-2008: responsabil cerc directori; 
 2001-2008: metodist, Inspectoratul Şcolar Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 05.08 – 06.2008: Internaţional Conference- „Education Facing Contemporary World 

Issues”- cu lucrarea „The physical preparation improvement insisde the school 
representative handball tearn”, organizată de Universitatea din Piteşti; 

 2008: Curs postuniversitar mentori, organizat de Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic, Universitatea din Piteşti; 

 2007: Stagiul de formare „Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale”, 
organizat de Casa Corpului Didactic Argeş, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean Argeş 
şi Unitatea Regională POS DRU Sud; 

 2007: Certificate of attendance; 
                       Conferinţa „ICT Strategies in European Schools”, organizată de Universitatea din  
                        Piteşti; 
 2006: Stagiul „Consiliere şi orientare”, organizat de Casa Corpului Didactic, Argeş; 
 2006: Certificate of attendance; 

                       Manageri fără frontiere – Paralia Katerini; 
 2006: Diplomă de master: Administraţie publică şi servicii, Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu”; 
 18.02.2004 – 17.07.2004 : Formarea liderilor educaţionali; 
 2001: Management şi finanţare – Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul regional 

Craiova; 
 1992: Profesor de educaţie fizică şi sport; antrenor – specializarea handbal, Academia 

Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Bucureşti; 
 1991: Curs perfecţionare handbal – „Solidaritatea Olimpică” – organizat sub egida 

Comitetului Olimpic Internaţional, la Eforie Nord; 
 1972 – 1975: Diplomă de licenţă – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Piteşti. 

 
Aptitudini şi competenţe personale : 
Limba maternă: română. 

mailto:agi1953@zahoo.com�


Limbi străine cunoscute : Limba engleză – înţelegere, vorbire, scriere; 
                                          Limba franceză – înţelegere, vorbire, scriere; 
Competenţe şi abilităţi sociale :  
 Disponibilitate la program prelungit; 
 Lucru în echipă; 
 Bun comunicator; 
 Capacitate de a lucra sub presiune; 

Competenţe şi aptitudini organizatorice : 
 Leadership; 
 Spirit organizatoric; 
 Capacitatea de a mobiliza subordonaţii în vederea rezolvării sarcinilor; 
 Experienţă în managementul proiectelor – obţinută prin participarea la proiecte 

Comenius. 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului :  
 O bună stăpânire a sistemelor de operare Windows şi a suitei de productivitate Microsoft 

office; 
Permis de conducere: categoria B.  



IONESCU, ION 
 
 

Stabilit în America, unde mi-am continuat studiile la Manhattan School of Music, apoi 
am urmat cursurile Long Island City Hing School, Universităţii de Artă din La Guardia şi la 
„Mannes College of Music” - secţia compoziţie. 

În România, am studiat la Liceul de Muzică din Piteşti, perioadă în care m-am remarcat 
prin calităţile deosebite la toate concursurile la care am participat (Moise Mitulescu „Monografia 
Liceului de Artă Dinu Lipatti Piteşti”- personalităţi ale artei şi culturii româneşti). 

La vârsta de 5 ani, concertam, deja, pe scenele din Piteşti şi am susţinut şi un concert la 
casa lui Dinu Lipatti din Leordeni (ziarul „Jurnalul de Argeş”). 

La vârsta de 6 ani, am fost invitat la concursul de interpretare „Lira de Aur”, de la 
Suceava, şi am obţinut menţiune, iar cei ce m-au ascultat, m-au numit „micul Mozart”. 

În anul 1989, fiind elev în clasa a III-a, am participat, din partea Şcolii de Muzică din 
Piteşti, la Festivalul Naţional de Interpretare „Ciprian Porumbescu, Lira de Aur” de la Suceava, 
unde am obţinut premiul II pe ţară - acesta fiind cel mai important premiu adus în Argeş.  

Am urmat cursurile Liceului de Artă „Dinu Lipatti” din Piteşti până în clasa a X-a, după 
care am plecat în America, în 1995, unde am continuat studiile sub îndrumarea profesorilor 
Solomon Micowsky şi Alice Papazian - New York. 

În 1997, sunt premiat, în urma desfăşurării concursului numit „Tinere talente din 
America”, premiu materializat în oferirea a 500 de dolari.  

În articolul „Evenimentul muzical al New York”, publicat de Emilia P. Alexandrescu în 
„New York Magazine”, din 26 noiembrie 1999 (pag. 10), Ion Ionescu este elogiat ca o 
personalitate a vieţii muzicale americane, precizând că una din compoziţiile interpretate la 
concertul din sala Cami Hall, respectiv piesa „Hell and Paradise” a fost premiată cu locul II la 
concursul „Bertelsmann’ World of Expressions”. 

Referindu-mă la compoziţiile mele, se fac aprecieri la stilul meu „The New Age Music”, 
care este „îmbinat armonios cu frumuseţea folclorului românesc”, de aceea compoziţiile mele 
sunt considerate deosebit de valoroase în creaţia muzicală contemporană. 
În 2001, mi s-a acordat viza de talent extraordinar în muzică din partea Americii la Mannes, 
oferindu-mi şansa de a deveni rezident american. 

„După câteva apariţii în faţa unui public format din români americani, la Cami Hall, 
Stanway Hall, Centrul Cultural Român, Consulatul Român din New York, tânărul compozitor şi 
pianist voi concerta, pe 29 decembrie 2001, la prestigioasa Carnegie Hall din New York, am 
performat o suită de 12 compoziţii proprii, de această dată în faţa unui auditoriu american. La 
concertul pianistului român de la Carnegie Hall, vor fi prezenţi diplomaţi ai mai multor ţări, dar 
şi personalităţi din viaţa new yorkeză. 
(Cornelia Ciobănică, Evenimentul musical, numărul 10, 21-27 decembrie 2001, revista 
săptămânală de informaţii muzicale Bucureşti). 

Una din compoziţiile interpretate la Carnegie Hall este melodia Why (de ce?), creată în 
memoria victimelor atentatelor de la World Trade Center, pianistul fiind marcat de evenimentele 
de la 11 septembrie 2001. 

Evenimentele din 11 septembrie m-au prins la New York. Încă o dată, norocul s-a arătat a 
fi de partea piteşteanului. Am supravieţuit atacurilor ce au surprins întreaga lume. Timp de două 
zile, nu am avut nicio posibilitate să-mi anunţ părinţii, care nu sperau să mă mai audă vreodată. 
După 48 de ore, am reuşit să dau un telefon şi să-i liniştesc. În acest timp, nu am stat cu mâinile 



încrucişate. Mi-am adunat colegii de facultate şi, de data aceasta, s-au înrolat în echipele de 
voluntari ale Crucii Roşii. Timp de 10 zile, am rămas în  punctul 0 al New York-ului, pentru a 
căuta eventuali supravieţuitori. Maldăre de moloz şi de fiare contorsionate le-au îngreunat  
căutările, atât lor, cât şi pompierilor militari, care participau la această acţiune. (Argeşul Liber, 
24 septembrie 2001, M. Radomir). 

Între cei care participau la această acţiune de salvare s-au aflat 2 români, un pompier din 
New Jersey şi Ion Ionescu din New York. 

În timpul evenimentelor, Andreea Esca a avut o video convorbire cu Ion Ionescu la postul 
Pro TV. 

De asemenea, postul de televiziune Antena 1, în cadrul emisiunii „Cafeaua cu sare”, au 
prezentat un documentar cu evenimentele de la 11 septembrie 2001, în care sunt prezentaţi şi cei 
2 români care au participat la acţiunile de salvare. 

În 2001, am susţinut un recital în faţa Preşedintelui României, Ion Iliescu, şi a lui George 
Pataki, guvernator al New Yorkului. 

În 2004, la Carnegie Hall, mi-am lansat al doilea album „October requiem” dedicat 
morţii bunicii mele, educatoarea Cornelia Ionescu, căreia îi datorez arta pe care o fac acum. 

Am fost apreciat de mari personalităţi americane, ca Bono, Paul Newman, Mira Sorvino, 
dar şi de preşedintele României, Ion Iliescu, cu prilejul unei vizite de stat în SUA (Moise 
Mitulescu, Monografia Liceului de Artă Dinu Lipatti, Piteşti, ziarul Argeşul - Denis Meraru). 

În 2005, la Carnegie Hall, prezint concertul „Merchin Concert Hall”, unde am obţinut un 
succes remarcabil. 

Particip la diferite concerte de caritate, cum ar fi concertul umanitar al fundaţiei Sorvino 
Asthma, pentru copiii bolnavi de astm şi un concert de binefacere „The eden family of services”, 
pentru copiii bolnavi de autism. 

Am compus coloana sonoră pentru filmul „Long Story Short” şi, recent, am compus ca 
director muzical pentru producţii americane, ca Ragamuffins „Interaction, the fantastics”, sau 
„In tune with the Universe”, asta datorându-se faptului că, în urmă cu 3 ani, am început să 
compun melodii pentru show-urile muzicale pe Broadway. La început, am compus 2 show-uri 
Being born şi Time Being. 

Împreună cu prietena mea, Erika Stadtlander, am pornit o afacere, având ca temă aceste 
showuri. Compania se numeşte Fildwith company. Susţin diferite recitaluri la The national art 
club din New York, fiind şi membru în acest club. Pe plan componistic, muzica mea „new age” a 
fost inclusă în „Atribute to Sinatra and Swing”  (Tribeca performing Arts Center) şi în concertul 
lui Sorvino Asthma Foundation (the Veneţia, Las Vegas). 

Cu gândul la ţara mea de origine, nu am uitat să mă mândresc şi să declar: „Am studiat de 
la 6 ani la Şcoala de Muzică din Piteşti cu doamna Ileana Ropcea şi, în ultimii ani, cu doamna 
Ileana Miron”.  

Un vis şi o dorinţă a pianistului român este, ca într-un viitor cât mai apropiat, să poată 
concerta la 4 mâini, alături de fratele său, Alin, absolvent al Conservatorului din Bucureşti.  

Ion Ionescu este „acest tânăr talentat şi curajos, care a pornit să cucerească lumea 
muzicală şi care a cucerit-o, atât ca mare interpret pianist, cât şi în calitate de compozitor”. 
(Moise Mitulescu - opus - Monografia Liceului de Artă Dinu Lipatti, Piteşti). 

Actualmente, sunt profesor de muzică la The Dwight School din New York. 
 



 
 
 

IONESCU, MINIA-ELENA 
 
 
Adresă: Str. Ion Giurculescu nr. 35A, Câmpulung, judeţul Argeş. 
Telefon: 0744 364442. 
Data naşterii: 13 octombrie 1949. 
Starea civilă: căsătorită, 2 copii. 
 
Studii: 
 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” - absolvit în 1968; 
 Institutul Pedagogic de educatoare - Câmpulung - Muscel - absolvit în 1977; 

 
Grade didactice: 
 Definitiv-1980; 
 Gradul II-1986; 
 Gradul I-1990. 
 Cursuri de formare continuă (la intervale de 5 ani); 
 Cursuri de educaţie alternativă „Step by step” (modulul I şi II) - absolvite în perioada 

2002-2003; 
 Cursuri de „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor” în scopuri didactice, în 

perioada 2002-2003. 
 
Experienţă profesională: 
 Educatoare titulară în satul Slon, jud. Prahova – 1977-1981; 
 Directoare-educatoare la Grădiniţa nr. 12, Câmpulung - Muscel - 1981-1989; 
 Educatoare la Grădiniţa nr. 4, Câmpulung - Muscel - 1989-1990; 
 Educatoare la Casa de copii nr. 2, Câmpulung - Muscel - 1990-1998; 
 Educatoare la Grădiniţa Colegiului Pedagogic „Carol I”, Câmpulung - Muscel – 1998-

2008 (în perioada 1998-1999 directoare - educatoare); 
 Participare la stagiul de perfecţionare privind managementul activităţii preşcolare -

1998-1999; 
 Participare la Proiectul Naţional „Educaţia incluzivă” - 2000-2002; 
 Responsabil „Cerc pedagogic”, 2000-2004; 
 Responsabil „Comisie metodică” - 1998-2007; 
 Ca educatoare la Grădiniţa Colegiului Pedagogic „Carol I”, am îndeplinit şi funcţia de 

„mentor”; 



 Participare la seminarul internaţional „Tineret şi educaţie pentru toleranţă, strategii 
pentru prevenirea violenţei” - 29-30 martie 2003; 

 Organizarea „Schimbului de experienţă” între „Centrul de Resurse şi Perfecţionare” 
Vălenii de Munte, jud. Prahova şi Grădiniţa Şcolii de Aplicaţii a Colegiului Pedagogic 
„Carol I”, Câmpulung - Muscel, cu tema „Educaţia religioasă - necesitate a societăţii 
în continuă evoluţie” - 27 mai 2006; 

 Participarea la proiectul „Media Kinder magazine”, desfăşurat la nivel naţional pentru 
încurajarea lecturii prin intermediul benzilor desenate şi promovarea valorilor morale-
2007-2008; 

 Participarea la întocmirea unor auxiliare didactice (activităţi matematice şi sugestii de 
fişe interdisciplinare) - 2003-2007; 

 Participarea la elaborarea „Programei activităţilor instructiv educative în grădiniţa de 
copii” – 2003-2007; 

 Publicarea de articole în „Revista învăţământului preşcolar nr. 2 şi 3” – 1991; 
 Participarea la acţiunile organizate de Colegiul Pedagogic „Carol I” privind Zilele 

Şcolii (simpozioane, activităţi cultural-educative, lecţii deschise etc.), continuând cu 
evenimentele specifice sărbătorilor (Sf. Paşti, Crăciun, Ziua Pământului, Ziua 
Naţională, Ziua Unirii, 1-8 martie, 1 iunie etc. – 1989-2008; 

 Participarea la activităţile desfăşurate la nivel de municipiu (concursuri sportive, de 
pictură, muzicale etc.), precum şi concursuri judeţene şi naţionale, unde am obţinut 
premii - 1981-2008; 

 Am desfăşurat proiecte de parteneriat cu şcoala  (cls. I - IV), cu grădiniţele din oraş şi 
alte judeţe (Grădiniţele nr. 1 şi 3, Vălenii de Munte, Grădiniţa nr. 40 Ploieşti, Grădiniţa 
nr.1 Râmnicu - Sărat, Grădiniţa „Dumbrava minunată” Fieni) - 1991-2008; 

 Am desfăşurat proiecte de parteneriat cu instituţii din Câmpulung - Muscel (Unităţi 
militare, Poliţie, Pompieri, dispensar şi policlinică, Biserică) - 1991-2008; 

 Pentru activitatea desfăşurată, am fost premiată, de mai multe ori, cu „salariul de merit” 
şi de două ori, consecutiv, cu „gradaţia de merit”; 

Limbi străine: franceza şi rusa. 
Hobby: pictura, florile, literatura, abilităţi practice, teatrul, sportul. 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
IONESCU, I. NECULAE  

 
 
 

Născut la 2.I.1913 în satul Bădeşti, comuna Pietroşani, jud. Argeş. Tatăl a fost învăţător – 
revizor şcolar, iar mama casnică. Şcoala primară de V clase, în Bădeşti, Liceul “Dinicu Golescu” 
din C-lung-Muscel. Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1932 – 1938.  Din 1938 – 1941 intern 
prin concurs al Eforiei spitalelor civile Bucureşti, în care calitate am practicat medicina în diferite 
clinici din Bucureşti. 
 Între 1941 – 1944, mobilizat pe front ca medic-chirurg la ambulanţa sanitară, spital de 
campanie şi tren sanitar. Pe tren fiind, lângă atelierele Griviţa, am suferit primul bombardament 
al aviaţiei anglo-americane, la 4 aprilie 1944. Veteren de război Legitimaţia Nr. 233042. 
 Din aprilie 1945, medic secundar chirurg, prin concurs, la spitalul “I.C. Brătianu – 
Piteşti”, apoi medic primar chirurg prin concurs la Spitalul Judeţean Argeş. 
 În această calitate, am contribuit la formarea a noi cadre de medici chirurgi, distribuiţi la 
Curtea de Argeş, Călineşti, Costeşti, Racoviţa, Goleşti. 
 În 1950, curs de specializare în Ortopedie şi Traumatologie în Clinica de Ortopedie din 
Spitalul Brâncovenesc Bucureşti, după care am primit titlul de medic primar chirurg şi ortoped. 
În această calitate, am rezolvat şi cazurile de traumatologie şi ortopedie la copii, până la 
înfiinţarea Spitalului de Copii Piteşti. 
 Pe parcursul anilor de activitate chirurgicală, am efectuat peste 20000 de operaţii de 
diferite feluri, cu rezultate bune, similare cu cele din clinicile din capitală, expuse şi în şedinţele 
societăţii ştiinţelor medicale. 
 Cu prilejul zilei medicale a societăţii, din 7 aprilie 2007, mi s-a acordat diploma de 
excelenţă, pentru întreaga activitate, desfăşurată în slujba sănătăţii oamenilor. 
 Felul operaţiilor: 
- operaţii pe tubul digestiv subdiafragmatic şi pe anexele lui: ficat, pancreas, splină; 
- operaţii pentru chist hidatic-pulmonar şi pentru traumatismele cutiei toracice; 
- operaţii numeroase pentru guşi; 
- operaţii pentru traumatismele cutiei craniene;  
- operaţii pe sfera genital feminină: histerectomii totale, subtotale, operaţii pentru 

prolapsgenital cu incontinenţă urinară; 
- operaţii pentru sarcină uterină ruptă; 
- operaţii pe sistemul osos: osteosinteza cu tijă, centro-medulară sau cu plăci metalice cu şurub; 
- grefe osoase, grefon costal pentru mormul lui Pott; 



- grefon osos în lipsă mare, din tibie, după eliminarea de mare sechestru osos, după 
osteomielita acută. 



 
 

 
 
 

IORGA-SIMĂN, GEORGETA 
 
 
 

Data şi locul naşterii: 30.09.1949, Câmpulung Muscel; 
Domiciliul actual: Piteşti,str. Garoafelor, Bl. Q1, Sc. A, Ap. 5, jud. Argeş; 
Telefon: 0248/210042 
Formare:     -  1967 – examen bacalaureat, Liceul Teoretic Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş; 

- 1967-1972 – student la Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Filologie; 
- 1972-1974 – profesor  titular de limba franceză la Liceul Teoretic Vedea, judeţul 

Argeş; 
- 1974-1997 – profesor titular de limba franceză la Liceul Mecanic Nr. 3 CFR, Piteşti, 

judeţul Argeş; 
- 1987-1999 – Director adjunct, Liceul Mecanic nr. 3 CFR, Piteşti, judeţul Argeş; 
- 1997-2000 – profesor de limba franceză la Colegiul Naţional I.C. Brătianu, Piteşti, 

judeţul Argeş, detaşat; 
- 2000-prezent – profesor titular de limba franceză la Colegiul Naţional Zinca 

Golescu,Piteşti; 
- 1992-1999 – cadru didactic asociat la Universitatea din Piteşti; 
- 1993-1994 – perfecţionare profesională CCD, Piteşti; 
- 2000 – atestat de formare continuă DPPD, Universitatea din Piteşti; 
- 2001 – curs de abilitate curriculară CCD, Piteşti; 
- 2002 – atestat, Şcoala de vară ProEU, Universitatea din Piteşti; 
- 2002 – participant EUPECO PROG, educaţia adulţilor din programul SOCRATES, 

Universitatea Picardie, Jules Vernes, Amiens, Franţa; 
- 2003 – invitat la Universitatea Bordeaux, în cadrul programului Socrates; 
- 2004 – participarea la activitatea de cercetare educativă Proiect 

SOCRATES/COMENIUS – Using Dialogue to Connect Learning; 
- 2004 – participarea la activitatea de cercetare educativă Proiect 

SOCRATES/COMENIUS – DIVERMATITT – Training Materials for Secondary 
School Initial Teachers to cope with Diversity; 

- 2004 – certificat de atestare – Seminar internaţional Adult Learning in Environment 
Related The mes II (ALERTII). 

 
Grade didactice: - 1976 – definitivat; 

 - 1982 – gradul didactic II; 
 - 1983 – gradul didactic I. 



Stare civilă: căsătorită, 1 copil. 
 
Activitate didactică: - în toată activitatea didactică desfăşurată în perioada 1972-2008 am fost 

preocupată de atingerea următoarelor obiective: 
- asigurarea unui conţinut riguros ştiinţific al lecţiilor; 
- parcurgerea ritmică şi integrală a materiei prevăzute în programa şcolară, conform 

unităţilor de învăţare fixate; 
- asigurarea unui conţinut adecvat lecţiilor în concordanţă cu prevederile programei 

şcolare, a manualului şi a capacităţilor de cunoaştere ale elevilor, a realizării 
competenţei de comunicare, a valorificării valenţelor educative, a unităţilor de 
învăţare; 

- asigurarea corelaţiei cu viaţa socială, stabilind legături logice între conţinutul lecţiilor 
de vocabular şi conţinutul tehnic legat de profilul liceului; 

- utilizarea de metode şi tehnici de lucru menite să asigure participarea efectivă a 
elevilor la desfăşurarea orelor de curs, să asigure dezvoltarea capacităţilor de 
creativitate; 

- abordarea unor tematici de cercetare, a unor concepte didactico-pedagogice noi în 
procesul de predare, învăţare, evaluare; 

- procurarea materialului lingvistic necesar programelor de recuperare a elevilor cu o 
pregătire deficitară la limba franceză; 

- elaborarea de teste de evaluare iniţială, formativă şi sumativă; 
- elaborarea de subiecte pentru olimpiadele la limba franceză, faza pe şcoală în fiecare 

an şi propuneri pentru faza judeţeană, solicitate de MEN, în anul 2003; 
- elaborarea de teste de evaluare solicitate de MEN, în anul 1997, pentru întocmirea 

subiectelor de bacalaureat, iar, în anul 2006, elaborarea subiectelor pentru faza 
naţională  - clasa a X-a – franceză; 

- stabilirea strategiilor de pregătire orientată a elevilor cu rezultate deosebite, în 
vederea prezentării acestora la diversele faze ale concursurilor şcolare – programe 
speciale de pregătire; 

- obţinerea de rezultate foarte bune la olimpiada de limba franceză, faza judeţeană şi 
faza naţională; 

- obţinerea de rezultate foarte bune de către elevii claselor a XII-a la examenele de 
bacalaureat – promoţiile 2003 şi 2004 au promovat în procent de 98% cu nota 10, iar 
probele scrise au fost notate cu 8 şi 9; 

- stimularea elevilor de a participa la concursurile extraşcolare organizate de Alianţa 
Franceză cu ocazia zilelor Francofoniei (Visions d'Europe, Plumes d'or, Allons en 
France; 2003 - Brojboiu Oana - premiul I creaţie poezie Le printemps des poètes ; 
Nacu Manole Dan – premiul I creaţie literară proză Le printemps des poètes); 

- 2004 – eseul elevului Portaru Marius, participant la concursul Plumes d'or a fost 
premiat de specialiştii francezi (locul III); 

- 2005 – eseul elevei Tudose Ionica, participantă la concursul Plumes d'Or, selectat şi 
trimis în Franţa pentru corectură, a fost premiat. 

- 2007 – Păun Ioana şi Pătrăşcan Gabriela au participat la concursul pentru obţinerea 
atestatelor DELF-DALF prin Alianţa Franceză, reuşind să îl promoveze cu 64, 
respectiv 63 de puncte; 

- stimularea elevilor de a participa la concursul Cangurul Francofon, la ediţiile 2005-
2007, sub denumirea de Cangurul lingvistic (în 2007 au participat 500 de elevi); 

- admiterea, în învăţământul superior de profil, a absolvenţilor cu rezultate foarte bune; 



- stabilirea conţinuturilor programelor pentru disciplinele opţionale (C.D.Ş. Techniques 
d'ecrit); 

- stabilirea programului, confecţionarea şi introducerea în demersurile didactice a 
auxiliarelor didactice (fişe de lucru, planşe, hărţi, proiectul l'iconothéque); 

- am îndrumat activitatea metodică, ca profesor metodist, mentor, membru în Consiliul 
Consultativ al ISJ Argeş. 

 
Activitatea metodico-ştiinţifică:  

- în perioada 1978-1997, am fost şeful catedrei de limbi străine de la Liceul Industrial 
Nr. 3 CFR, Piteşti; 

- din anul 2002, până în prezent - şef de catedră de Limba Franceză la Colegiul naţional 
Liceal Zinca Golescu din Piteşti, desfăşurând următoarele activităţi: 

- organizarea şi coordonarea activităţii catedrei din şcolile amintite; 
- prezentarea, în cadrul comisiei metodice din şcoală, a unor referate şi lecţii 
metodice demonstrative, precum Les actes de langage, Techniques d'evaluation, 
La compétence de communication chey les élèves, Dossier pédagogique 
(l'aérotrain), L'exploitation des fiches de travailpendant les classes de français; 
- participarea şi prezentarea în cadrul cercurilor metodice de  limba franceză pe 
judeţ şi în cadrul schimbului de experienţă (referate şi lecţii demonstrative) 
Techniques d'évaluation – 1997 la Liceul CFR din Piteşti şi L'exploitation des 
actes de langage dans les classes de langue…cerc pedagogic pe oraş, Colegiul 
Naţional liceal Zinca Golescu din Piteşti, în anul 2006 ; 
- organizarea olimpiadelor locale şi participarea în comisia judeţeană a 
Olimpiadelor de franceză în calitate de corector şi rezolvarea contestaţiilor la 
nivel de judeţ; 
- participarea la comisiile de bacalaureat pentru evaluarea elevilor la probele 
scrise şi orale în fiecare an; 
- am încurajat, încă din anii 1980, elevii să facă abonamente la Biblioteca 
Franceză la revista Passe-partout, pentru elevi şi la revista Français dans le 
monde, pentru profesori; 
- am organizat cercul de limba franceză pentru elevi în liceul CFR din Piteşti şi 
am coordonat numeroase teme pentru elevi, cele mai reprezentative fiind: Le 
folklore roumain, Le jeunesse lutte pour le désarmement et pour la paix, le 
semtiment de nostalgie dans la litterature roumaine et française, D'Eugenie 
Grandet à Enigma Otiliei, Dossiers Les provinces françaises, Les châteaux, 
Fiches d'évaluation l'optionnel. 

 
Activitatea ştiinţifică: - 2 cărţi publicate: - Sciences économiques et sociales, E.U. Piteşti, 1999; 

- Pour lire. Pour rire, EUP 2004. 
 - 6 lucrări susţinute la sesiuni ştiinţifice, dintre care amintim: 

- L'enseignement des actes de parole sociaux – 
Sesiunea de Comunicări ştiinţifice, Universitatea 
din Oradea, 28-30 mai 1998; 
- De la o dialectică informativ-formativă la şcoala 
incluzivă II, în colaborare cu Iorga-Simăn I, 
Ezechil L, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice, 
Universitatea Ovidiu, Constanţa, 6-8 aprilie 2000. 

 - 2 lucrări publicate în buletine ştiinţifice; 
 - 2 lucrări susţinute la cercurile metodice pe oraş; 



 - 7 lucrări susţinute la cercuri metodice pe şcoală. 
 
Activitatea social-culturală:          - organizarea şi îndrumarea elevilor ca diriginte; 

- organizarea de excursii tematice în cadrul orelor de dirigenţie; 
- director adjunct în perioada 1987-1990; 
- membră a Consiliului de Conducere şi a Biroului executiv al 
şcolii; 
- şef catedră limbi străine; 
Metodist pentru limba franceză, mentor, membru în Consiliul 
Consultativ al ISJ Argeş; 
- şef comisie de cercetare; 
- membru în comisia de legătură cu Universitatea de Stat din 
Piteşti; 
- proiecte de parteneriat educaţional, Zilele limbilor străine; 
- participarea activă şi coordonarea activităţilor comisiei de limbi 
străine a liceului Zinca Golescu, cu ocazia sărbătoririi Zilelor 
liceului - 22-24 XI 2006 (Sesiune de comunicări România în U.E., 
Le XI-eme Sommet de la Francophonie, Concurs de recitări şi dans 
modern). 

 
Distincţii:    - 1997-prezent – gradaţie de merit; 

- 2006 – Diploma Gh. Lazăr II; 
- 2004 şi 2006 – Diploma din Partea Primăriei Piteşti şi ISJ, pentru rezultate 

excepţionale; 
- Membru fondator al Clubului de Ştiinţe Socio-Umane, Centrul Cultural Piteşti. 

 
 

 



IOSUB, SILVIA DORA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Iosub Silvia Dora 
Data naşterii                             10.08.1955 
Adresa:                                     Piteşti, Str. Maior Şonţu, Bl.D4, Sc.B, Ap.10, judeţul Argeş 
Telefon                                     0726307949 
E-mail:                                      silvia.iosub@gmail.com 
Naţionalitatea                           Română 
 
Activitate profesională: 
 15.02.2008-prezent: Inspector şcolar - specialitatea fizică – I. S. J. Argeş; 
 01.09.1995-15.02.2008: Profesor titular de fizică la Şcoala generală nr.11 „Mihai                  

Eminescu”, Piteşti;                          
 01.09.1990-01.09.1995: Profesor titular de fizică şi profesor diriginte la Şcoala 

generală nr.4, Piteşti; 
 01.09.1988-01.09.1990: Profesor titular de fizică la Şcoala generală nr. 7, Piteşti; 
 01.09.1978-01.09.1988: Profesor titular de fizică la Şcoala generală Hinţeşti, Argeş; 
 1995: Profesor gradul I, media 10, specializarea fizică. 

 
Studii:                                        
1999-2000: Masterat (diplomă de Studii Superioare Specializate în Administrarea şi 
Gestionarea Colectivităţilor Locale);                
1978-1982: Universitatea Bucureşti, Facultatea de fizică-chimie, licenţă; 
1975-1978: Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, Facultatea de chimie-fizică, specialitatea 
profesor. 
 
 Specializări: 

04.01.2008-17.02.2008: Atestat de formare continuă a personalului didactic – programul 
de formare continuă „Tehnici informaţionale computerizate”- 30 de credite profesionale 
transferabile;                  

14.04.2007-11.09.2007: Atestat de formare continuă a personalului didactic – programul 
de formare continuă „Management şi comunicare”, 30 credite profesionale transferabile, nr. 
0012682, eliberat la 28.01.2008; 

03.07.2006-15.09.2006: Program de perfecţionare a profesorilor din învăţământul    
preuniversitar – „Comdidact”, nr. 0019976, eliberat la 07.01.2006; 

0.05.2006-13.05.2006: Curs judeţean „AeL” şi „TIC”, cu specializarea formator AeL – 
Ministerul Educaţiei, CCD Argeş; 

2005-2006: Certificat de absolvire a cursurilor „Modulul Jean Monnet”, European 
Policies in the field of sustainable regional development, Universitatea din Piteşti; 

14.11.2005-21.11.2005: Diplomă de absolvire a cursurilor „Utilizare şi elaborare de 
materiale educaţionale Ael” – SIVECO România S.A. – specializarea management; 

09.2001-01.2002: Diplomă de absolvire a cursului „Formatori de mentori”, Bucureşti, M. 
E. C., Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, specializarea mentor; 



03-08.09.2001-etapa I: Diplomă de absolvire a cursurilor „Formator de mentori”- 
Ploieşti; 

10-25.01.2002-etapa II: Bucureşti - M.E.C., Consiliul Naţional pentru Pregătirea 
Profesorilor, specializarea mentor.              
 
Aptitudini şi competenţe:          
2003 Am făcut parte din echipa I. S. J. Argeş pentru acreditarea a   două 

şcoli din Argeş (Şcoala Sf. Iacob Câmpulung-Muscel şi Şcoala Gh. 
Lazăr, Piteşti);  
Am contribuit la elaborarea listei de conţinuturi şi note de 
observaţii asupra modificării programei de fizică – gimnaziu 2002-
2008;  
Am participat la testarea PISA, în martie 2006, din cadrul 
Programului Internaţional OECD pentru Evaluarea elevilor (Liceul 
nr. 4, Piteşti); 
Abilitatea de a citi, de a scrie şi de a vorbi limba franceză foarte 
bine. 
 

Alte activităţi: 
   Participare ca membru în proiecte internaţionale:  

- „Using Dialog to Connect Learning”- pilot project – înregistrare şi filmare a unor 
activităţi la clasă cu elevii, a experimentelor şi lecţiilor aferente, metode moderne 
de predare a fizicii – 2004-2007; 

- „Integrating Subject Science Understanding in Europe - ISSUE” – am participat 
la întâlnirile de lucru care au avut loc la Piteşti, Varşovia şi la Alicante; 

- „Heritage as an Outdoor Laboratory for Innovative Science Teacher Education – 
OutLAB Europe”; 

- „Science AS A Tool For Live: Conceptual Change CON-SCIENCE ” – am 
participat la întâlnirea organizată de Universitatea Sassari, între 21-22.09.2007, la 
Alghero, Italia; 

- „European Trening for student teachers in sciences EU-TRAIN”. 
 

Aptitudini şi competenţe:  
 Responsabil al cercului de fizică pe municipiul Piteşti şi teritoriu, din anul 1991, până 

în prezent; 
 Am făcut parte din Comisia de evaluare la Olimpiada naţională de fizică – Brăila şi 

Sibiu; 
 Am făcut parte din Comisia de organizare a Olimpiadei de fizică şi astronomie – faza 

judeţeană, în calitate de vicepreşedinte, membru, secretar comisie, profesor evaluator, 
din 1990 şi până în prezent; 

 Am participat ca preşedinte de Comisie teste naţionale în fiecare an şcolar; 
 Am participat la examenul de bacalaureat ca secretar de comisie; 
 Cunoscător programe calculator,cunoştinţe de operare (Word, Excel, Power Point, 

Internet, tehnoredactare, utilizare AeL în integrarea în lecţii, proiectarea şi producerea 
materialelor educaţionale: filme, animaţii pentru predarea interdisciplinară; 

 Permis de conducere categoria B; 



 Participări la acţiuni organizate în cadrul ARACIP- Bucureşti; 
 Participări cu lucrări şi prezentarea lor la conferinţe naţionale şi internaţionale, 

congrese, participări la Work-shopuri şi la seminarii internaţionale. 
 
Diplome: 
 Diploma „Gh. Lazăr” Clasa I – 2006; 
 Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de cavaler – M.O.13.12.2004. 

 
Lucrări publicate: 
 „Electromechemical Studies of Di-p-tolyl-selenide by ciclic voltammetry”- Anul IV 

(serie nouă) 1998, I. Iosub, S. Iosub, C. Mandravel, Analele Universităţii, Bucureşti; 
 „The study of the Acceptor in the some Quinonas Series WhichForm Charge-Transfer 

Complexes with Donor Di-p-tolyl-selenide”, I. Iosub, C. Mandravel, S. Iosub, 
Congresul al XXIV-lea al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte, 21-
25.07.1999, Liege – Belgia;  

 „Caracterizarea compuşilor cu transfer de sarcină prin diferite metode selective”, I. 
Iosub, S. Iosub, V. Chiosa, Beguin D. J., C. Mandravel, a II-a Conferinţă Internaţională 
de Chimie a ţărilor din sud estul Europei, 6-9.06.2000, Halkidiki, Grecia; 

 „Caracterizarea prin microscopie optică şi de forţă atomică a purităţii compusului de 
sinteză di-p-tolil-seleniură cu importanţă în complexarea cu transfer de sarcină”, I. 
Iosub, J. D. Beguin, S. Iosub, N. Arsenescu, C. Mandravel; 

 „Model de operaţionalizare a obiectivelor pedagogice în activitatea de instruire”, 
Viorel Malinovschi,Ion Iosub, Silvia Iosub, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe, 
Universitatea Piteşti, 2002; 

 „Consideraţii metodico-ştiinţifice privind predarea – învăţarea opticii în liceu”, V. 
Malinovschi, I. Iosub, S. Iosub, Buletinul Ştiinţific al Facultăţii de Ştiinţe, Universitatea 
Piteşti, 2002; 

 „Studiul spectral al unor derivaţi chinonici-parteneri acceptori în complecşi cu 
transfer de sarcină realizaţi cu donorul di-p-tolil-seleniura (DPTSe)”, I. Iosub, C. 
Mandravel, S. Iosub, V. Malinovschi,  Buletinul Ştiinţific al facultăţii de Ştiinţe din 
Universitatea Piteşti, 2002; 

 „Impactul mijloacelor didactice în activitatea de instruire la fizică”, Ana Moşteanu, S. 
Iosub, Delia Davidescu, Popescu Ionel,  International Conference EDU-WORLD 2004, 
Articol ISBN 973-690-248-X; 

 „Ghid pentru aplicarea criteriilor de notare la clasa a VIII-a”, ISBN, 2005, Silvia 
Iosub Şcoala nr.11 Piteşti şi Diaconescu Delia, Colegiul Naţional „I. Brătianu”, Piteşti.   



 
 
 

IRIMIA, VICTORIA 
 
 
Data şi locul naşterii: 12 octombrie 1945, Piteşti, Argeş. 
Mobil: 0722 270900. 
E-mail: victoria.irimia@dirmedical.ro. 
Stare civilă: căsătorită din anul 1971, doi copii. 
 
Studii: 
 Doctor în Ştiinţe Medicale – 2005; 
 Medic primar psihiatru – 1980 - prin concurs naţional; 
 Medic specialist psihiatru – U.M.F. Bucureşti - 1974; 
 Medic intern – U.M.F. Cluj - Napoca – 1969-1971; 
 Facultatea de Medicină Generală U.M.F. Cluj - Napoca – 1969; 
 Liceul „George Coşbuc” - Cluj Napoca – Bacalaureat - 1963. 

 
Rută profesională: 
 1969-1971: Medic intern – U.M.F. Cluj - Napoca; 
 1971-1974: Secundariat în specialitatea Psihiatrie – U.M.F., Bucureşti; 
 1975: Medic psihiatru, Spitalul Clinic de Psihiatrie, Bucureşti; 
 1976 - până în prezent: Medic Şef, Centrul de Sănătate Mintală, Piteşti - prin concurs 

republican; 
 1991: Director, Centrul Medical Self Control SRL, Piteşti; 
 2006: Medic psihiatru în Comisia Judeţeană pentru Programul 2.5; 
 2006: Expert pentru specialitatea de Psihiatrie (nominalizat în Monitorul Oficial). 

 
Ocupaţia: 
 Am fondat activitatea de sănătate mintală în Argeş, reorganizând întreaga activitate 

psihiatrică a judeţului. 
 1976-prezent: Medic Şef al Centrului de Sănătate Mintală, Piteşti, post ocupat prin concurs 

naţional. 
 Am realizat o alternativă pentru asistenţa medicală ambulatorie şi spitalicească în Piteşti, 

Argeş, creând 40 noi locuri de muncă. 
 din 1991: Director la Centrul Medical Self Control SRL, unitate medicală acreditată de 

M.S. pentru cercetare ştiinţifică. 
 
 

mailto:victoria.irimia@dirmedical.ro�


Asociaţii profesionale: 
 Membră a Asociaţiei Române de Psihiatrie; 
 Membră a Asociaţiei Europene de Psihiatrie. 

 
Lucrări publicate: 
 Peste 40 de lucrări ştiinţifice, publicate la sesiuni şi congrese de specialitate din ţară şi 

străinătate. 
 
Invenţii brevetate OSIM: 

 „Metodă şi aparat de psihobiocromatoterapie”, certificat de inventator nr. 
85636/10.09.1984, Bucureşti; 

 „Metodă şi tratament pentru bolnavii psihici”, certificat de inventator nr. 
85874/12.10.1984, Bucureşti. 

 
Organizarea, la Piteşti, de sesiuni ştiinţifice naţionale, cu prezenţă internaţională: 
 1979, 28-29 mai – „Aspecte psihopatologice cu implicaţii medico-legale ale 

comportamentului aberant; măsuri terapeutice şi sociale de prevenire a acestora”; 
 1983, 3-5 iunie – „Bolnavul psihic cronic - mijloace de resocializare”; 
 1989, 25-27 mai – „Locul şi rolul psihiatriei în societatea modernă”; 
 2001, 13-14 decembrie – „Asistenţa psihiatrică  - resurse, implicaţii, riscuri”; 
 2006, 8-9 decembrie – „Centrele de Sănătate Mintală - reabilitare şi reformă”. 

 
- Participare activă la acţiuni în mass-media (TV şi presa scrisă), pentru destigmatizarea 
bolnavilor psihici. 
- Predă cursuri de Psihopatologie la Facultatea de Psihologie, din cadrul Universităţii din 
Piteşti. 
- Participarea la Congrese Naţionale şi Internaţionale de Psihiatrie: 
 1989 – Atena – WCNP; 
 1998 – Zagreb – ECNP; 
 1999 – Hamburg – WCNP; 
 2000 – Paris – ECNP; 
 2001 – Napoli – ECNP; 
 2001 – Craiova - Congres Naţional; 
 2001 – Piteşti - Congres Jubiliar; 
 2002 – Bucureşti - Congres Naţional; 
 2002 – Stockholm – WCNP; 
 2002 – Sevilla – ECNP; 
 2002 – Barcelona - ECNP; 
 2003 – Veneţia – ECNP; 
 2005 – Munchen - ECNP; 
 2005 – Iaşi - Congres Naţional; 
 2006 – Nisa – ECNP; 
 2006 – Chicago – WCNP - APA; 
 2006 – Glasgow – ECNP; 
 2006 – Paris – ECNP; 
 2006 - Piteşti - Workshop aniversar; 



 2007 - Melbourne – WPA; 
 2007 – Brussels – EFNS; 
 2008 - Copenhaga - ECNP; 
 2008 – Nisa - ECNP; 
 2008 – Washington – APA; 
 2008 – Timişoara – APR. 

 
Doctorat: 
 2005 - Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, cu tema: „Studiu privind echilibrul 

lipoproteinelor serice la bolnavi de schizofrenie aflaţi sub tratament neuroleptic”. 
 
Lista lucrărilor publicate: 
 Teza de doctorat: „Studiu privind echilibrul lipoproteinelor serice la bolnavii de 

schizofrenie aflaţi sub tratament neuroleptic”; 
 Cărţi: 

1. Victoria Irimia, „Studiu privind echilibrul lipoproteinelor serice la bolnavii schizofreni 
aflaţi sub tratament antipsihotic”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007; 

2. Victoria Irimia, „Noţiuni de psihofiziologie, psihopatologie şi psihoterapie”, File de 
curs, Facultatea de Teologie – Asistenţă socială, 1993; 

 Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 
recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de CNCSIS: 
1. Victoria Irimia, „Echilibrul lipoproteinelor serice la bolnavi de schizofrenie”, Craiova 

Medicală, volumul VII/2/2005; 
2. Victoria Irimia, „Studiu privind echilibrul lipoproteinelor serice la bolnavii de 

schizofrenie aflaţi sub tratament neuroleptic”, Conferinţa ATP Timişoara, 21-23 aprilie 
2005, vol. rez. pag. 6-7; 

3. Victoria Irimia, „Relaţia psihiatru - pacient, de la suspiciune la parteneriat”, Sesiunea 
Ştiinţifică Naţională, Piteşti, 13-14 decembrie 2001; 

4. Victoria Irimia, „Le selenium et certains troubles de l affectivite”, VIII W.C.P., pag. 
387-388, 12-16 octombrie 1989, „Bolnavul psihic, între prejudecată şi opinii 
integratoare” - 1979, Piteşti; 

5. Victoria Irimia, „Aspecte statistice şi catagrafice privind evidenţa dispensarizată a 
bolnavilor psihici cu potenţial antisocial” – 1979 - Piteşti; 

6. Victoria Irimia, „Aspecte psihopatologie cu implicaţii medico-legale ale 
comportamentului aberant - măsuri terapeutice şi sociale de prevenire a acestora” - 
1979, Piteşti; 

7. Victoria Irimia, „Dificultăţi şi metode de antrenare ale bolnavului psihic în activităţile 
practice” - 1981, Piteşti; 

8. Victoria Irimia, „Locul şi rolul psihoterapiei în societatea modernă” - 1989, Piteşti; 
9. Victoria Irimia, „Rolul serviciului de asistenţă socială şi particularităţile 

dispensarizării bolnavilor psihici în judeţul Argeş” - 1989, Piteşti; 
10. Victoria Irimia, „Le selenium et certains troubles de l’ affectivite”, VIII W.C.P., pag. 

387-388, 12-16 octombrie 1989; 
11. Victoria Irimia, „Momentul religios în desfăşurarea procesului psihopatologic” -1995, 

Piteşti, sesiunea INERCM, Bucureşti; 



12. Victoria Irimia, „Relaţia psihiatru - pacient, de la suspiciune la parteneriat” - 2001, 
Piteşti; 

13. Victoria Irimia, „Centrele de sănătate mintală - reabilitare şi reformă” - 2006, Piteşti; 
14. Victoria Irimia, „Echilibrul lipoproteinelor serice la bolnavii de schizofrenie”, Craiova 

Medicală, volumul VIII/2/2005. 
 
 Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute, din ţară 

şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN): 21; 
 Proiecte de cercetare- dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; 
 Proiecte de cercetare internaţionale: 

1. Coordonator pentru România grantul de cercetare „The Intercontinental Schizophrenia 
Outpatient Health Outcomes Study”; 
2. Membru în grantul de cercetare „Is premorbid functioning a predictor of outcome in 
patients with early onset psychosis treated with Risperdal Costa?”; 
3. Membru în grantul de cercetare „12 – week open label trial on olanzapine 
orodispersable tablet vs. Oral olanzapine preference study”. 

 Proiecte de cercetare naţionale: 
1. Director grant de cercetare, „Studii clinice în studiul F1D-MC-HGLQ”, finanţator Eli 
Lilly România SRL; 
2. Membru în echipa de cercetare a proiectului CNCSIS, „Eficienţa psihoterapiei 
experienţiale expresive la copiii cu tulburări disruptive de comportament”, CNCSIS Tip A, 
2007-2008.  

 Invenţii:  
1. Victoria Irimia, „Metoda pentru tratarea bolnavilor psihici”, Certificat de inventator nr. 
85874/12 octombrie 1984; 
2. Victoria Irimia, „Metodă şi aparat de psihobiocromatoterapie”, Certificat de inventator 
nr. 85874/10 septembrie 1984. 

 
 

 



IRIMIA, VIOREL 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Irimia Viorel 
Data naşterii:                            17.02.1956 
Adresa:                                  Oraş Câmpulung-Muscel, Str. Şoseaua Naţională, nr.26, judeţul 

Argeş 
Telefon                                     0741 055 704, 0248 513 854, 0723 248 876 
Naţionalitatea                           Română 
 
 
Activitate profesională: 
01.09.1980                                   Profesor de istorie şi ştiinţe socio-umane; 
Prezent                                Profesor de istorie şi ştiinţe socio-umane la Colegiul Naţional    

Pedagogic „Carol I”, Câmpulung-Muscel. 
 
Studii:                                         
17-18.11.2001                      Seminar „Participarea şcolii la prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane”, organizat de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării şi Biroul din Bucureşti al Organizaţiei Internaţionale 
pentru Migraţiune; 

11-12.2001                            Cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, 
organizate de Proiectul de Reformă a Învăţământului 
Preuniversitar, componenta „Management şi Finanţare”; 

17-23.03.2002                      Seminarul de pregătire pe probleme de didactica disciplinei Istorie, 
organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Consiliul 
Naţional pentru Curriculum: 

                                                                  - Metodologia predării – învăţării pe baza noului 
Curriculum Naţional; 

                                                                  - Proiectarea de curriculum la decizia şcolii; 
                                                                  - Evaluare corectă; 
                                                                  - Inspecţie şcolară. 
18.02.2004-17.07.2004       „Formarea liderilor educaţionali” şi „Curriculum şi comunicare” 

– organizate de CCD Argeş; 
05.10-10.11.2006                 „Consiliere şi orientare”  - organizat de CCD Argeş; 
09.05 – 06.06.2008               „Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare 

ale cadrelor didactice” (DeCeR) – Centrul Naţional pentru 
Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
2001-2005                             - Inspector şcolar de specialitate – istorie şi ştiinţe socio-umane la 

ISJ Argeş; 
                                                - Vicepreşedinte al Comisiei Judeţene pentru organizarea 

examenului de capacitate – teste naţionale; 
                                            - Secretar şi coordonator al Admiterii computerizate la clasa a IX-a; 



                                               - Vicepreşedinte al Comisiilor Judeţene pentru organizarea 
concursurilor şcolare pe discipline de învăţământ; 

                                               - Membru al Grupului de lucru la disciplina istorie din cadrul 
proiectului de Reformă a Învăţământului Preuniversitar din 
România – unitatea de coordonare: componenta evaluare şi 
examinare, începând cu 1998; 

                                               - Membru al Comisiei naţionale de Istorie a Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării 2001-2005; 

                                              - Participare cu lucrări metodice şi ştiinţifice la simpozioane 
judeţene şi interjudeţene, naţionale şi internaţionale, precum şi la 
sesiuni de comunicări.   

 
Publicaţii: 
                                            - Teste grilă de istorie, Ed. Polirom, 1997; 
                                            - Istorie-geografie, Sinteze şi teste, Ed. Carminis, 1998; 
                                            - Teste de istorie pentru examenul de capacitate, Ed.Carminis, 
1999; 
                                            - Istoria românilor – clasa a IV-a, Ed. Carminis, 2000; 
                                            - Istorie – caiet pentru clasa a V-a, Ed. Carminis, 2000;  
                                            - Istoria românilor, Teste pentru bacalaureat şi admiterea la 

Academia de Poliţie, Ed. Carminis, 2001; 
                                            - Istoria comunităţii locale Câmpulung Muscel, Ed. Carminis, 2003;   
                                            - Istoria românilor pentru Testarea naţională, Ed. Europroduct,   

2004; 
                                            - „Comunitatea de viaţă şi muncă a moşnenilor dragosloveni”, 

„Ghid metodologic pentru dirijarea învăţării la istorie, clasa a IV-
a” – în curs de apariţie. 

 
                                                

 
 
 



 
 
 

IVAN, V. ANA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Ivan V. Ana 
Data naşterii                             05.12.1954 
Adresa:                                     Piteşti, Str. N. Grigorescu,nr.6, judeţul Argeş 
Telefon                                     0248/253415; 0744319591 
Adresa e-mail:                          anaivan5@yahoo.com 
Naţionalitatea                           Română 
 
Activitate profesională: 
05.2008-prezent                     Educatoare la Grădiniţa cu program prelungit nr.5, Piteşti; 
1988-2008            Director, Grădiniţa cu program prelungit nr.5- Piteşti, Centrul                            

bugetar nr.2 grădiniţe, Piteşti; 
1974-1988                               Educatoare la Grădiniţa cu program prelungit nr.5 – Piteşti. 
 
Studii:                                        
1969-1974                              Absolventă a Liceului Pedagogic Câmpulung Muscel, diplomă     de 

educatoare; 
1999-2000                             Obţinerea unui certificat de formator alternativă educaţională „Step 

by step”, Centrul de Dezvoltare Profesională, Bucureşti; 
2007-2008                                 Obţinerea atestatului de formator îndrumător practică pedagogică. 
 
Alte activităţi: 
 Coordonarea întregii activităţi a Grădiniţei cu program prelungit nr.5 – Piteşti; 
 Membru în Comisia consultativă a I. S. J. Argeş; 
 Am marcat fiecare eveniment important din viaţa copilului şi a grădiniţei, organizând 

acţiuni deosebite – serbări, concursuri, aniversări; 
 Organizator concursuri şi festivaluri la nivel local şi judeţean;  
 Autor şi coautor auxiliare didactice pentru învăţământul preşcolar, membru fondator al 

revistei de specialitate laborator metodic, autor al unui număr semnificativ de articole de 
specialitate publicate în reviste naţionale şi în publicaţii internaţionale; 

 Am participat la numeroase conferinţe, seminarii, simpozioane naţionale şi internaţionale; 
 Am derulat o serie de programe sociale pe grupuri defavorizate, colaborând cu o serie de 

fundaţii şi asociaţii.  



 
Competenţe şi aptitudini: 
 Operator PC – curs de formare -2000; 
 Cunoaştere Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet; 
 Bună capacitate de comunicare, perseverenţă, spirit de echipă, iniţiativă, adaptabilitate, 

seriozitate. 



 
 
 

IVANOVICI, MARIUS VIOREL 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Ivanovici Marius Viorel 
Data naşterii                             15.08.1975 
Adresa:                                     Atelier de creaţie Str. Tg. Din Vale, nr.20, judeţul Argeş 
Telefon:                                     07400487447 ; 0724891480 
Naţionalitatea:                          Română 
 
 
Studii:                                         
Promoţia 1994                      Liceul de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti, secţia Sculptură, clasa profesor                       

Nicolae Georgescu; 
Promoţia 1999              Facultatea de Arte Plastice, secţia Sculptură, clasa profesor Paul 

Vasilescu, lector Gheorghe Marcu, membru al U. A. P. din România, 
2001. 

 
Expoziţii personale: 
1995 Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti; 
1996                                        Palatul Cultural, Satu-Mare;  
                                                Galeria „Metopa”, Piteşti; 
2000 Primăria oraşului Topoloveni. 
 
Expoziţii de grup: 
1994 Teatrul Naţional, Bucureşti; 
1995 „Metamorfoze”, Centrul Cultural Maghiar, Bucureşti; 

Casa Diplomaţilor, Herăstrău, Bucureşti; 
1997                                        Palatul Cultural, Reşiţa; 
                                               „40 de ani de la înfiinţarea Liceului de Artă din Piteşti” , Centrul 

Cultural „Casa Cărţii”, Piteşti;   
                                               „Structuri”, Galeria Metopa, Piteşti; 
1998                                      „Prospecţiune”, Centrul Cultural „Casa Cărţii”, Piteşti;   
1999                                       Expoziţia  secţiilor de sculptură ale Academiei de Artă Bucureşti,               

Galeria „Gala”, Bucureşti;     
                                               Expoziţia absolvenţilor secţiei de sculptură a Universităţii 

de Artă Bucureşti, Institutul Slovac, Bucureşti; 



2000 „Natural born artist”, Galeria Metopa, Piteşti; 
                                                „Execuţia”, Galeria Metopa, Piteşti; 
2001 Tineri sculptori, Centrul Cultural, Piteşti; 

                                          Galeria U. A. P., Deva; 
2002    „În cutii”, Galeria Metopa, Piteşti; 
2003    Expoziţie naţională, Galaţi;   

                                          „Credinţă şi semn”, Galeria Metopa, Piteşti;   
2004 „Simfonia culorii”, Galeria Metopa, Piteşti;   

Târgul de artă, Galeria Metopa, Piteşti;     
„Dialog între generaţii”, Muzeul Judeţean Piteşti, expoziţie 
jubiliară „35 de ani de la înfiinţarea U. A. P. Piteşti”;    
„Dialog”, Galeria de Artă, Rm. Vâlcea; 
„November…”, Galeria Municipală Metopa, Piteşti; 

2005                                     „Confirmare”, Galeria Municipală Metopa, Piteşti;     
                                                   „Formă şi culoare”, Galeria de Artă, Câmpulung;   

                                                 Sculptori Români Contemporani, Galeriile Apollo şi Artis, Bucureşti; 
                                           „Arta ca viaţa”, Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană, Galaţi;     
                                           „4 x Piteşti”, Galerie voor romemeense kunst, Hamme, Belgia;   
                                           Sculptură mică, Galeria Apollo, Bucureşti;  

                                                 Salonul Tinerilor Artişti Plastici din Piteşti, Galeria Metopa, Piteşti;        
2006                                         „Volum, Desen, Culoare”, Muzeul  Judeţean de Artă;                       
2007                                         „Desene de plăcere”, Galeria de Artă a U. A. P., Bistriţa; 
                                                 „Credinţa în libertatea alegerii multiple” – turneu european Malta, 

Italia, Spania;    
                                                 „Geneze”, Casa de Cultură, Mioveni;          
                                                 Bienala de sculptură mică, Piatra Neamţ;    
 Din 1999                                 Am participat la toate saloanele de artă ale U. A. P., Piteşti. 
 
Simpozioane naţionale şi internaţionale: 
1996-2007                                 Satu Mare, Hunedoara, Reşiţa („Crivaia” 2000), Topoloveni - Argeş, 

Galaţi („Arta ca viaţă”), Piteşti („Gh. Iliescu Călineşti”), Iaşi (Cucuteni – 
„Arta şi sacralitatea”), Sulina, Bistriţa Năsăud („Ion Irimescu”), 
Drăgăşani.               



JINGA, VIOREL 
 
 
Data şi locul naşterii: 24.03.1962, Poenarii de Muscel. 
Cetăţenie: română. 
Stare civilă: căsătorit, un copil. 
 
Studii: 
 1982-1988: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, licenţiat în 

Medicină Generală; 
 2002-2003: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Master în 

Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate. 
Titlul ştiinţific: Conf. Dr. 
Doctor în medicină - Specialitatea Urologie – 2000. 
 
Experienţa profesională: 
 1988-1990: Bucureşti, Spitalul Colentina, medic stagiar, Stagii de Chirurgie, Medicina 

Internă; 
 1990-1994: Bucureşti, Spitalul Clinic „Th. Burghele”, medic rezident, Urologie; 
 1995-2000: Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, asistent 

universitar, Activ. Didactică, medicală şi cercetare; 
 2000-2004: Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Şef de 

Lucrări, Activ. Didactică, medicală şi cercetare; 
 2004 – prezent: Bucureşti: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 

conferenţiar, Activ. Didactică, medicală şi cercetare. 
 
Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, 
Catedra de Urologie din cadrul Spitalului Clinic „Th. Burghele” - Conferenţiar Universitar, 
medic primar urolog, Doctor în Medicină, şef de secţie. 
Vechime la locul de muncă actual: 18 ani. 
 
Lucrări elaborate şi /sau publicate: 
De-a lungul activităţii de cercetare, am publicat un număr 174 de articole/comunicări 
orale/postere în reviste de specialitate recunoscute şi în volumele unor manifestări ştiinţifice 
internaţionale/naţionale recunoscute, ca prim autor şi co-autor: 
 articole publicate în reviste de specialitate recunoscute - 38; 
 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute - 20; 
 comunicări orale la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute - 2; 
 comunicări sub formă de poster la manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute - 18; 
 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute - 88; 
 comunicări orale la manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute – 8; 
 comunicări sub formă de poster la manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute -80; 
 investigator principal în studii clinice multicentrice internaţionale - 8; 
 subinvestigator în studii clinice multicentrice internaţionale - 6; 
 partener la contracte de cercetare internaţionale - 2. 

 



Cărţi: 
1. „Urologie - Lucrări practice”, Litografia U.M.F. „Carol Davila”, 1993; 
2. „Prostata şi tumorile ei”, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 1997; 
3. „Ecografia clinică, diagnostică şi intervenţională”, Editura Medicală, Bucureşti, 1998; 
4. „Infecţiile urinare”, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 1999; 
5. „Curs de Urologie, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2001; 
6. Investigaţia imagistică a cancerului renal”, Editura Universitară „Carol Davila”, 

Bucureşti, 2001; 
7. „Ureterul normal şi patologic”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002; 
8. „Metode moderne de investigaţie şi tratament în urologie”, Editura Etna 2003; 
9. „Urologie pentru rezidenţi”, Editura Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2007; 
10. „Tratat de Urologie”- sub redacţia Prof. Dr. Ioanel Sinescu, Editura Medicală 2008. 

 
Membru al asociaţiilor profesionale: 

 Asociaţia Română de Urologie; 
 Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie; 
 Asociaţia Europeană de Urologie; 
 Asociaţia Central Europeană de Urologie; 
 Federaţia Europeană de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie; 
 Uniunea Medicală Balcanică; 
 Societatea Internaţională de Urologie; 
 Societatea de Endourologie. 

 
Limbi străine cunoscute: engleza. 
 
Alte competenţe:  

 ecografie;  
 management medical. 

 
Specializări şi calificări: 

1. 1st Annual European Course in Urology, Rome, 4-9 Nov. 1996; 
2. Advanced training urology – St. Maarten Hospital Kortrijk, Belgia, 21 april. - 21 

may, 1997; 
3. Advanced training urology – Kantonsspital Luzern, Elveţia, 31 aug. - 14 sept. 1998; 
4. Workshop „EAU - EUF Symposium of the European Association of Urology”, 16-17 

may 1997, Brussels; 
5. „Rigid and flexible ureterorenoscopy hands-on-training” - EAU, Stockholm, 7-11 apr. 

1999; 
6. „Renal Cancer” - European School of Urology, Stockholm, 10 apr. 1999; 
7. „Urethral Surgery” - European School of Urology, Stockholm, 9 apr. 1999; 
8. „The difficult Stone Case - Indications and management” - European School of 

Urology, Stockholm, 9 apr. 1999; 
9. „Management and Outcome in Invasive and Locally Advanced Bladded Cancer” - 

European School of Urology, Stockholm, 9 apr. 1999; 
10. „Stone Disease – Diagnosis and medical Management” - European School of 

Urology, Stockholm, 8 apr. 1999; 



11. „Early Diagnosis and Treatment of Prostate cancer” - European School of Urology, 
Stockholm, 8 apr. 1999; 

12. „Female Incontinence” - European School of Urology, Stockholm, 10 apr. 1999; 
13. „Bladder replacement and urinary Diversion” - European School of Urology, 

Stockholm, 8 apr. 1999; 
14. „Diagnosis and management of Erectile Dysfunction”- European School of Urology, 

Stochkolm, 9 apr. 1999; 
15. EAU/EBU East – West Programme Symposion on Urology, Rm. Vâlcea, 7. oct. 

1995; 
16. „European School of Urology (ESU) - Symposium on Urology, Iaşi, 3 oct. 1998; 
17. BPH Therapy for the Next Millenium - Sinaia, 15-17 oct. 1999; 
18. Laparoscopic surgery - Cluj 15 - 19.11.1999; 
19. Laparoscopic radical prostatectomy – Prof. Vallancien Paris 2000; 
20. Renal cancer - European School of Urology, 14 apr. 2000, Brussels; 
21. Practical Urodynamics; Diagnosis and treatment - European School of Urology, 14 

apr. 2000, Brussels; 
22. Advanced Prostate Cancer - European School of Urology, Stochkolm, 13 apr. 2000, 

Brussels; 
23. Radical Prostatectomy; Tehnical aspects and management of complications - 

European School of Urology, 13 apr. 2000, Brussels; 
24. Urology in transition: contemporary management issues-course ESU -Bucharest, 30 

sept. 2000. 
 
Experienţă managerială: 
 Şef de secţie – Spitalul Clinic „Th. Burghele” – 2001-2003 şi 2006 – prezent; 
 Secretar - Filiala Bucureşti a Societăţii Române de Urologie - 1996-2002; 
 Trezorier - Fundaţia Medicală „Prof. Dr. Th. Burghele” - 2000 – prezent; 
 Membru în Adunarea Generală a Consiliului Medicilor din România – 2002-2007; 
 Vicepreşedinte - Filiala Bucureşti a Societăţii Române de Urologie - 2006 -prezent. 

 
Experienţa acumulată (inclusiv experienţa managerială) în alte programe/proiecte 
naţionale/internaţionale: 
 2007-2010: Responsabil proiect partener - programul/proiectul „FP7 – HEALTH - 2007 - 

A - ProMark -”; 
 2007-2008: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 

FE200486CS18”; 
 2007-2009: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 

FE200486CS21A”; 
 2007-2008: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric 

internaţional BCSK/05/ProBPH/001”; 
 2007-2009: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric 

internaţional 06762004”; 
 2006-2008: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 

TV3/001/06” (TRIST); 
 2006-2007: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric 

internaţional KMD3213 – IT - CL0215”; 



 2005-2006: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 
FE200486CS15”; 

 2006-2009: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 
FE200686CS15A”; 

 2005: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 617 
- EC - 008”; 

 2005: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 850 
– 1016 - 1562”; 

 2004 - prezent: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 
FE200486CS7A”; 

 2004 - prezent: Investigator principal - programul/proiectul „Studiu multicentric 
internaţional ARI 40005”; 

 2003-2004: Subinvestigator - programul/proiectul „Studiu multicentric internaţional 
FE200486CS7”; 

 2001-2003: Partener - programul/proiectul „Interrelaţia receptori androgenici-TGF în 
evoluţia biologică a cancerului prostatic” Proiect Viasan; 

 2000: Investigator principal - programul/proiectul „Study of the renal cancer cases for the 
observation of the relations with professional and non-professional risk factors in 
Romania”. 

 
 
 

 
 



JOIŢA, NICOLAE - EUGENIU 
 
 
Data şi locul naşterii: 16.08.1945, Ştefăneşti, Argeş. 
Domiciliul: Mioveni, Argeş, Bl. L3, Sc. D, Ap. 6. 
Starea civilă: căsătorit, doi copii. 
Locul de muncă: Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu” Mioveni, în calitate de profesor de 
matematică cu gradul I. 
 
Experienţă profesională: 
 După absolvirea Facultăţii de matematică, în anul 1970, am fost repartizat ca profesor 

titular la Şcoala Generală Şerbăneşti - Olt, unde am funcţionat până în anul 1979; 
 Între anii 1979-1981, am fost detaşat la Şcoala Generală Negreşti – Argeş; 
 În anul şcolar 1981-1982, am obţinut transferul la Şcoala Generală Rociu, Argeş; 
 Din anul 1982-1983, am fost transferat pe catedra de matematică de la Şcoala Generală 

Racoviţa, Colibaşi, unde am funcţionat până în anul 1990; 
 Între anii 1986-1990, am avut funcţia de director al acestei şcoli; 
 Din anul 1990 şi până în 2006, am funcţionat ca profesor de matematică la Şcoala „Liviu 

Rebreanu”, Mioveni, unde am fost membru al „Consiliului de Administraţie” şi 
preşedintele „Comisiei de disciplină”;  

 Din anul şcolar 2006-2007, am fost transferat la Liceul teoretic „Iulia Zamfirescu”, 
Mioveni, Argeş, unde funcţionez în prezent; 

 Menţionez că anul şcolar 2008-2009 este ultimul an de activitate, deoarece voi ieşi la 
pensie. 

În cadrul comisiilor metodice şi cercurilor pedagogice de specialitate, am susţinut activităţi 
demonstrative şi referate metodico-ştiinţifice şi am avut, de fiecare dată, intervenţii şi propuneri 
de eficientizare. 

Am colaborat cu diferite reviste, unde am publicat mai multe articole de profil şi diferite 
exerciţii şi probleme (Tribuna învăţământului, Gazeta Matematică, Penta). 

Am participat cu diferite referate la mai multe simpozioane, precum şi cu elevi la aceste 
concursuri, unde s-au obţinut diferite premii şi menţiuni. 

Am participat, în calitate de corector, la toate examenele şi olimpiadele organizate cu elevii. 
Am obţinut, în anul 2006, distincţia „Gheorghe Lazăr”, clasa I, pentru rezultate remarcabile 

în educarea şi formarea elevilor. 
Am obţinut diferite diplome la simpozioanele la care am participat (Sorin Simion - Piteşti, 

Grigore Moisil - Ploieşti). Am obţinut o diplomă pentru rezultate şi merite deosebite, în 
activitatea desfăşurată, din partea Primăriei oraşului Topoloveni, Argeş, cu ocazia aniversării a 
581 ani de la atestarea documentară a localităţii. 

Închei, prin a spune că: 
- îmi iubesc profesia şi elevii; 
- mă pregătesc permanent şi acţionez, pentru a obţine performanţe şcolare; 
- menţin relaţii cordiale cu colegii, familiile elevilor; 
- mă străduiesc, prin activitatea mea profesională, să ridic prestigiul şi imaginea şcolii 
unde lucrez. 



 
 
 

LAZĂR, I. NICOLAE 
 
 
Locul şi data naşterii: 19.11.1950, Valea Danului, judeţul Argeş. 
Domiciliul: Str. Banu Mărăcine, Bl. E11, Sc. B, ap 15, Curtea de Argeş. 
 
Studii: 
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geologie – Geografie, secţia Geografie, promoţia 1973. 
Profesia: profesor Geografie, grad didactic I. 
Locul de muncă: Colegiul Naţional „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş, membru al Grupului de 
lucru Geografie din cadrul S.N.E.E., M.E.C.T. 
 
Activitate profesională: 

Autor şi co-autor la următoarele lucrări: 
1. Ghid de evaluare în Geografie, elaborat de S.N.E.E., 1999; 
2. Programele şi modelele de subiecte pentru examenele de Capacitate, în anul 1999, 

elaborată de M.E.N., S.N.E.E.; 
3. Teste pentru examenul de Capacitate, 1999, editura Omnia Grup; 
4. Capacitate 1999, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
5. Bacalaureat 1999, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
6. Geografia pentru examenul de Capacitate 2000, Editura Cuart; 
7. Bacalaureat 2000, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
8. Capacitate 2000, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
9. Geografia României, pentru examenul de Capacitate 2001, Editura Cuart; 
10. Bacalaureat 2001, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
11. Capacitate 2001, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, 

Editura Humanitas; 
12. Geografie, bacalaureat, subiecte propuse – 2001, în colaborare cu Octavian Mândruţ, 

Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, Editura Humanitas; 
13. Geografia României pentru examenul de Capacitate 2002, Editura Art; 
14. Geografia mediului şi probleme ale lumii contemporane – metodică, Editura Prognosis, 

2001; 



15. Recapitulare rapidă pentru examenul de Capacitate, prin 51 teste, 2002, Ed. Art; 
16. Geografia României pentru examenul de Capacitate 2002, în colaborare cu Octavian 

Mândruţ, Cristina Pârvu, Nicolae Ilinca, Editura Humanitas; 
17. Adulţi, daţi o lume mai curată copiilor voştri!, Editura Universităţii Piteşti, 2002, în 

cadrul Programului „Socrates”; 
18. Geografia României pentru examenul de Capacitate 2003, Editura Art; 
19. Teste de geografia României, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, 

Capacitate 2003, Editura Humanitas; 
20. Geografia României. Probleme fundamentale, pentru examenul de bacalaureat şi 

admiterea A.S.E., Ed. Art; 
21. Geografiei României pentru Teste naţionale 2004, Ed. Art; 
22. Teste de geografia României, în colaborare cu Octavian Mândruţ, Cristina Pârvu, 2004, 

Editura Humanitas; 
23. Geografia României pentru examenul de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior 

economic, 2004, Ed. Art, Bucureşti; 
24. Geografia României pentru teste naţionale 2005, Ed. Art; 
25. Geografia României, Probleme fundamentale, pentru examenul de bacalaureat şi 

admiterea A.S.E., 2005, Ed. Art, Bucureşti; 
26. Geografiei României pentru Teste naţionale 2006, Ed. Art; 
27. Geografia României. Probleme fundamentale, pentru examenul de bacalaureat şi 

admiterea A.S.E., 2006, Ed. Art, Bucureşti; 
28. Geografiei României pentru Teste naţionale 2007, Ed. Art; 
29. Geografia României, Probleme fundamentale, pentru examenul de bacalaureat şi 

admiterea A.S.E., 2007, Ed. Art, Bucureşti. 
 

A. Premii şi menţiuni la concursurile de geografie – etapele judeţeană şi naţională; 
B. Premii şi menţiuni la concursurile judeţene şi naţionale Ştiinţele Pământului; 
C. Premii la etapele judeţene şi naţionale ale Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice şi 

referate ale elevilor. 
 
 1999, 2003, gradaţia de merit în învăţământ; 
 consilier educativ Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, perioada 1999-2002; 
 metodist al I.S.J. Argeş; 
 responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de geografie, teritoriul Curtea de 

Argeş; 
 membru al Comisiei Naţionale de Geografie pentru concursurile naţionale de 

geografie; 
 membru al grupului de lucru Geografie, din cadrul S.N.E.E. al M.E.C.T.; 
 membru în Comisia Naţională de Geografie, din cadrul M.E.C.T.; 
 diploma „Gheorghe Lazăr” I în învăţământ. 

 
Activitate ONG: 
 Membru fondator al Asociaţiei de prietenie Curtea de Argeş – „Nevers”, din Curtea de 

Argeş (fondată în 1990) şi membru al Consiliului de Administraţie al asociaţiei, în 
perioada 1992-2000; 



 Membru fondator al A.T.E.A.E. Călţun din Curtea de Argeş (fondată la 8 mai 1998), 
având drept scop principal derularea de programe pentru protecţia mediului înconjurător, 
promovarea turismului şi, nu în ultimul rând, educaţia ecologică şi artistică; în iulie 2000, 
asociaţia îşi modifică statutul şi numele, devenind Asociaţia de Turism şi Ecologie Călţun 
– club UNESCO, Curtea de Argeş; 

 Preşedinte al A.T.E.A.E. Călţun şi apoi A.T.E. Călţun – Club UNESCO, Curtea de Argeş 
– vicepreşedinte al Federaţiei Centrelor şi Cluburilor UNESCO din România; 

 Coordonator al acţiunilor de reconstrucţie ecologică a zonelor geografice degradate şi de 
igienizare a parcurilor şi spaţiilor verzi din Curtea de Argeş şi Valea Argeşului; 

 Realizator şi coordonator de proiecte, în folosul comunităţii şi al asociaţiei, realizator text 
şi fotografie pentru pliantele de cunoaştere; 

 Iniţiator şi organizator al expoziţiilor fotografice şi de afiş ecologic Art Eco (iunie 1998, 
decembrie 1998 – finanţată de M.T.S., iunie 1999 şi septembrie 1999, iunie, decembrie 
2000); 

 Organizator al taberei internaţionale de iniţiere în sporturi de munte şi orientare turistică 
Moviliş 1999; 

 Coordonator al taberei „Piscu Negru 1998”, organizată cu scopul marcării traseului 
turistic Piscu Negru – Pârâul Lespezi – Vârful Lespezi, cu finanţare M.T.S. prin D.T.S.J. 
Argeş;  

 Coordonator al proiectului bilateral Eco Alpin 99, proiect realizat împreună cu Aalborg 
Ungdomsskole – Danemarca, la Curtea de Argeş, iulie 1999 – finanţat de către 
EUROTIN Bucureşti, în cadrul programului „Tineret pentru Europa”; 

 Coordonator al proiectului „Tineretul şi Ecologia, în Democraţiile Europei”, desfăşurat la 
Aalborg – Danemarca, împreună cu Aalborg Ungdomsskole – Danemarca şi Celisea – 
Tulcea, 15 – 25 august 1999, proiect finanţat de către Eurotin Bucureşti, în cadrul 
programului „Tineret pentru Europa”; 

 Am participat la proiectul „Cupa Castanelor Maramureş 2000”, organizat la Mogoşa, 
Baia-Mare, octombrie 2000 (finanţat de M.T.S.); 

 Coordonator al S.S.V. pentru tineri din România, Spania, Franţa, Italia, Grecia şi Polonia, 
în proiectul Art Eco Mont 2000 (finanţat de Eurotin), desfăşurat la Curtea de Argeş şi în 
munţii Făgăraş, la cabana Pârâul Capra; 

 Coordonator al activităţilor cuprinse în proiectele Tabăra de Schi 2000, de la Izvorul 
Mureşului, în colaborare cu Asociaţia de Prietenie Curtea de Argeş – Nevers; 

 Expediţie ecologică în Depresiunea Haţeg – Munţii Banatului – Defileul Dunării, august 
2000,  cu finanţare D.J.T.S. Argeş; 

 Elaborare de pliante de prezentare a Asociaţiei de Turism şi Ecologie Călţun – Club 
UNESCO, C. de Argeş şi pliant de prezentare a oraşului Curtea de Argeş, Văii Argeşului 
şi împrejurimilor în limba engleză; finanţare Eurotin; 

 Coordonator proiect multilateral, cu participarea unor asociaţii din Italia, Portugalia, 
Polonia şi România, „Christmas European Traditions”, în decembrie 2000 şi decembrie 
2001, finanţat de Agenţia pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (Eurotin), 
în cadrul programului Youth; 

 Participant la proiectul Program de sport, sănătate şi viaţă asociativă, care s-a derulat în 
perioada 1 februarie – 2 aprilie 2001, cu sprijin financiar M.T.S.; 



 Participant la proiectul european multinaţional „Folosirea mediului local, ca instrument 
pedagogic, în schimburile internaţionale de tineret”, Curtea de Argeş – iulie 2001, 
organizat de agenţiile naţionale de tineret din România, Franţa, Ungaria, Norvegia; 

 Participant la proiectul multilateral „To tomorrow for Europe”, 31 iulie – 9 august 2001, 
C. de Argeş, cu participarea unor tineri din Italia, Polonia, Franţa, Norvegia şi România; 

 Coordonator proiect internaţional „Together for Europe”, 10 – 19 august 2001, Curtea de 
Argeş, cu participarea unor grupuri de tineri din Italia, Suedia, Spania şi Romania; 

 Coordonator tabăra anuală de schi alpin, organizată la Buşteni, în perioada 2 – 7 ianuarie 
1998 – 2008. 

 Expoziţie de fotografie, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, „Peisaje argeşene”, mai 
2002; 

 Coordonator al proiectului multilateral „Bringing together What is far apart”, din cadrul 
programului „Socrates – Comenius”, împreună cu licee din Norvegia şi Portugalia; 

 Coordonator al grupului român participant la proiectul european, din programul Youth 
„The other side of the moon”, derulat la Boncuore, Italia, în perioada 2 – 12 septembrie 
2002; 

 Coordonator proiect internaţional „Ecologia resurselor de apă”, 4 – 14 august 2003, 
Curtea de Argeş, cu participarea unor grupuri de tineri din Polonia, Italia, Norvegia, 
Belgia, Franţa şi România; 

 Coordonator proiect „Prin tineri, spre o natură curată”, august – noiembrie 2007; 
 Expoziţii de fotografie „Farmecul naturii”, în Curtea de Argeş, Călăraşi, Zalău, Braşov, 

Bucureşti (Palatul Şuţu), Baia Mare; 
 Coordonator proiect internaţional, în programul Youth, „Descoperind Europa, prin 

legende”, august 2007. 



 
 
 

LAZĂRESCU, IOANA LIZICA 
 

 
 
Data naşterii: 6 aprilie 1958. 
Locul naşterii: Comuna Izvoru, jud. Argeş, România. 
 
Profesia: 
 Medic Primar Oftalmolog; 
 Şef de secţie Oftalmologie, Spitalul Judeţean Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 1965-1973: Şcoala Generală Izvoru, jud. Argeş; 
 1973-1977: Colegiul Liceal „Zinca Golescu”, clasa specială „Chimie”; 
 1977: Am promovat admiterea la Facultatea de Medicină Generală, Timişoara, cu media 

generală 10; 
 1977-1983: Facultatea de Medicină Generală, Timişoara; 
 1983: Am absolvit Facultatea de Medicină Generală, Timişoara, cu media generală 9.96; 

Am fost repartizată la Spitalul Judeţean, Piteşti, alegând, prima pe ţară, acest post; 
 1983-1986: Stagiatura, Spitalul Judeţean, Piteşti; 
 1986-1987: Practicarea profesiei de medic de Medicină Generală, Dispensarul Negreşti, 

jud. Argeş; 
 1988: Medic de Medicină Generală, com. Bradu, jud. Argeş; 
 1988-1991: Rezidenţiat pe Oftalmologie, Spitalul Clinic Universitar, Bucureşti, Spitalul 

Clinic de Urgenţe, Oftalmologie, Bucureşti; 
 1991-2000: Policlinica Judeţeană Nr. 2, Piteşti, Cabinet de Oftalmologie; 
 2000-2008: Spitalul Judeţean, Piteşti, secţia Oftalmologie; 
 2008: Şef de secţie Oftalmologie, Spitalul Judeţean, Piteşti. 

 
Cursuri, stagii de perfecţionare: 
 2008: Masterat în Managementul Serviciilor de Sănătate Publică; 
 Participări anuale la Sesiunile Societăţii Române de Chirurgie a Cataractei şi Societăţii 

Române de Glaucom. 
 
 
 



Manifestări ştiinţifice: Participări/lucrări prezentate în străinătate: 
 1999: Participarea la Congresul de Chirurgia Cataractei şi Chirurgia Refractivă, în cadrul 

Societăţii Europene, Viena; 
 2001: Participarea la Congresul de Chirurgia Cataractei şi Chirurgia Refractivă, în cadrul 

Societăţii Europene, Amsterdam; 
 2004: Participarea la Congresul de Chirurgia Cataractei şi Chirurgia Refractivă, în cadrul 

Societăţii Europene, Madrid; 
 2006: Participarea la Congresul de Chirurgia Cataractei şi Chirurgia Refractivă, în cadrul 

Societăţii Europene, Londra; 
 2007: Participarea la Congresul de Chirurgia Cataractei şi Chirurgia Refractivă, în cadrul 

Societăţii Europene, Stockholm. 
 
Rezumat: 

Activez, ca medic primar oftalmolog, în cadrul Secţiei de Oftalmologie a Spitalului 
Judeţean, Piteşti şi în cabinetul particular pe care îl deţin. 

Sunt devotată meseriei mele şi consider că specialitatea pe care o practic mă reprezintă în 
totalitate. De-a lungul anilor, datorită progresului şi accesului la aparatura de înaltă performanţă 
profesională, metodele de tehnică chirurgicală şi diagnostic avansate, fac ca operaţiile pe globii 
oculari să permită o refacere rapidă şi o recuperare totală a pacienţilor, care, în câteva zile, revin 
la activitatea profesională pe care o practică. 

Nu sunt rare cazurile când, datorită lipsurilor materiale, a spaimei, a conjuncturilor 
familiale, pacienţii să ajungă în stadii avansate cu cecitate bilaterale, fiind dependenţi de cei din 
jur. Recuparearea vederii în aceste situaţii face ca lacrimile de bucurie ale pacientului şi ale 
familiei să-mi răsplătească orele şi anii de muncă, renunţările la activităţile recreative şi 
neglijarea familiei. 

Sper ca fiul meu, care, în acest an, finalizează cursurile Facultăţii de Medicină Generală, 
Bucureşti, să-mi continue munca cu acelaşi devotament şi să fie răsplătit cu aceeaşi satisfacţie. 

 
 

 
 
 



LEFTER, EMILIAN 
 
 
Funcţia în cadrul Programului: Director Consorţiu. 
Data şi locul naşterii: 21.07.1948, Deleni - Huşi, jud. Vaslui. 
Cetăţenie: română. 
Stare civilă: căsătorit, un copil. 
 
Studii: 
 septembrie 1966 - iunie 1971: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, 

secţia Electroenergetică, inginer; 
 1991-1997: Universitatea din Braşov, profesor doctor inginer. 

 
Titlul ştiinţific: Prof. univ. dr. ing. 
 
Experienţa profesională: 
 1971-1976: Piteşti, U.A.P., Secţia Energetică şi Neferoase, inginer. Am lucrat în 

proiectare-realizare şi tehnologie; 
 1976-1982: Piteşti, Catedra Automobile, Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, asist. 

univ. Am activat la disciplinele: Electrotehnică, măsurări şi maşini electrice (S, L), 
Echipament electric şi electronic (L) - pentru facultăţile cu profil mecanic; Dispozitive şi 
circuite electronice (L); Atelier de radiotehnică (L) - pentru secţiile de Matematică-Fizică 
şi Fizică-Chimie din cadrul fostului Institut Pedagogic din Piteşti; 

 1982-1989: Piteşti, Catedra Automobile I.I.S. Piteşti, şef lucrări. Am susţinut activităţi 
didactice la disciplina: Echipament electric şi electronic pentru autovehicule şi la 
Electronica automobilului. Am mai activat la disciplinele: Teoria traficului rutier şi 
siguranţa circulaţiei (C), Electronica industrială (L), Materiale electronice (S şi L); 

 1989-1998: Piteşti, Catedra Electronică, Univ. din Piteşti, şef lucrări. Am susţinut 
activităţi didactice la disciplina: Echipament electric şi electronic pentru autovehicule şi 
la Electronica automobilului şi electrotehnică şi acţionări electrice. 

 1998-1999: Piteşti, Catedra de Electrotehnică, Univ. din Piteşti, conf. dr. Am susţinut 
activităţi la disciplina: Echipament electric şi electronic pentru autovehicule şi la 
disciplina Electrotehnică. 

 01.01.2000-prezent: Piteşti, Catedra de Electrotehnică şi Electromecanică, Univ. din 
Piteşti, prof. dr. Activez, în principal, la disciplina: Echipament electric şi electronic 
pentru autovehicule, dar şi la disciplina Electrotehnică. 

 
Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea din Piteşti: profesor universitar doctor inginer. 
Vechime la locul de muncă actual: 30 de ani. 
Membru al asociaţiilor profesionale: SIAR, SAE, AGIR. 
Limbi străine cunoscute: engleză, rusă. 
Alte competenţe: echipamente electrice şi electronice auto, informatică, automobilul electric şi 
hibrid, achiziţii de date, automatizarea proceselor. 
Specializări şi calificări: două specializări în echipamente electrice la Universităţi din Hull şi 
Preston - Anglia. 



Alte menţiuni: fondator şi coordonator al Catedrei de Electronică, prodecan la Facultatea de 
Inginerie a Universităţii din Piteşti, fondator, membru şi coordonator al Catedrei de 
Electrotehnică, şef Catedră interimar la Catedra de Electrotehnică, şef al catedrei de 
Electrotehnică şi Electromecanică, director al Centrului de Cercetare ELECTROMET - certificat 
de CNCSIS, evaluator RELANSIN, şef al catedrei de Inginerie Electrică. 
 
Lista de lucrări publicate: 
 Cărţi: 12. 
 Lista lucrărilor publicate în periodice cu ISSN: 22. 
 Lucrări la simpozioane, conferinţe şi congrese internaţionale: 60. 
 Lista lucrărilor de la sesiunile şi conferinţele naţionale: 30. 
 Lucrări publicate în volume ale sesiunilor locale: 26. 
 Contracte de cercetare: 27. 



LEFTER, IONELA 
 
 
Studii: Universitatea Bucureşti, Filologie: Limba Română - Limba Latină. 
 
Locuri de muncă: 
 Şcoala generală Scurtu - Mare, Teleorman; 
 Şcoala Nr. 11, Piteşti; 
 Şcoala Nr. 13, Piteşti; 
 Şcoala Nr. 16 „I. L. Caragiale”, Piteşti. 

 
Profesia: 
Profesoară de Limba Română. 
 
Distincţii: 
 Diplomă de Merit pentru activitatea desfăşurată în cadrul Cenaclului „Luceafărul”; 
 Premiul de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul Cenaclului „Luceafărul”; 
 Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I, pentru activitatea didactică ; 
 Diplomă de Excelenţă, pentru activitatea didactică. 

 
Iniţiative: 
 Înfiinţarea Cenaclului literar „Luceafărul”; 
 Înfiinţarea unei trupe de teatru, care a obţinut premiul I, II şi III la faza judeţeană; 
 Organizarea de parteneriate judeţene şi interjudeţene; 
 Organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

 
Funcţii: 
 Responsabila Cercului profesorilor de Limba Română; 
 Profesor-metodist al Inspectoratului Şcolar, Argeş; 
 Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Şcolar, Argeş; 
 Profesor-mentor al Universităţii din Piteşti; 
 Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, Filiala Piteşti. 

 
Activitatea la clasă: 
 Peste 100 de premii şi menţiuni obţinute la Olimpiadele şcolare, faza judeţeană şi 

naţională. 
 
Realizări ca îndrumător al Cenaclului „Luceafărul”: 
 Peste 100 de publicaţii în ziare şi reviste de specialitate; 
 Două volume poezie-proză, autori elevi, membri ai cenaclului. 

 
Publicaţii: 
 10 articole de specialitate;   
 15 cărţi de specialitate (limba şi literatura română). 



LOGEL, DUMITRU 
 
 
Adresa: Str. Calea Bucureşti, bl. 16, sc. C, ap. 13, Piteşti, Argeş. 
Telefon: 0248 217772,  0745 054099. 
Cetăţenia: română. 
Data naşterii: 24.10.1954. 
Sex: masculin. 
 
Experienţă profesională:  
 01.09.2003 - prezent: Institutor titular - Liceul de Artă „Dinu Lipatti” Piteşti; 
 01.09.1997 - 31.08.2003: Şcoala Nr. 2 „I. Minulescu”;  
 01.09.1981 - 31.08.1997: Şcoala „Valea Rea”, Piteşti; 
 01.09.1974 - 31.08.1981: Şcoala Nr. 1, Bradu; 
 01.04.1991 - 09.07.2001: Inspectoratul Şcolar I.S.J., Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii Piteşti. 

Absolvire şi licenţă – 2004; 
 Liceul Pedagogic Câmpulung. Absolvire – 1974; 
 Definitivat – 1979; 
 Gradul II – 1984; 
 Gradul I – 1989. 

 
Cursuri de formare şi instruiri organizate de M.E.C.: Craiova, Târgovişte, Buzău, Satu-Mare, 
Năvodari, Bucureşti, Baia-Mare etc.; 
- Program de informare şi explicare a strategiei de reformă şi etapele de implementare, desfăşurat 
în cadrul Centrului Regional pentru reforma învăţământului – Craiova, 22-24 iunie 1998; 
- Evaluarea în învăţământul primar - introducerea noului sistem de evaluare – Bucureşti, 1998. 
 
Cursuri de formare organizate de C.C.D. şi Universitatea Piteşti: 
 „Creare de pagini web” – 2006; 
 „Consiliere şi orientare” – 2006; 
 „Educaţie pentru sănătate” – 2006; 
 „Valori culturale europene” – 2007; 
 „Educaţia la timpul viitor” – 2007; 
 „Tehnici informaţionale computerizate” – 2007 (ultimele a câte 30 credite). 

 
Aptitudini şi competenţe: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: franceză-vorbit.  
 
Competenţe şi aptitudini: 
 Inspector şcolar – 1991-2001; 
 Metodist al I.S.J. Argeş; 
 Mentor practică pedagogică; 



 Responsabil al comisiei metodice; 
 Membru al Consiliului consultativ. 

 
Publicaţii: Auxiliare didactice pentru învăţământul primar: 
 „Exerciţii pentru dezvoltarea vocabularului - cls. I - II – Larisa, 2007; 
 „Exerciţii aplicative pentru limba română – cls. III - IV – Larisa, 2007; 
 „Exerciţii de iniţiere în taina elaborării de compuneri – Larisa, 2007 - Matematică cls. a 

III-a, Ed. „Carminis”. 
 
Îndrumătoare:  
 „Sinteze de metodica predării limbii şi literaturii române” – Ed. „Carminis”; 
 „Metodica predării matematicii la clasele I-IV” – Ed. „Carminis”. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizarea calculatorului. 
 
Aptitudini şi competenţe artistice: muzica corală - membru al Coralei „D. G. Kiriac”. 
Permis de conducere: B. 
 
 



 
 
 

LUCA, ANATOLIE 
 
 

În graiul răvăşit al lumii contemporane, voi încerca să dau veşmânt gândurilor care mă 
duc la vremea pe când eram copil, undeva la margine de ţară. Astfel, încerc să mă prezint. 

Sunt născut în ziua de 06.03.1931, în comuna Dereneu, judeţul Orhei, pe plaiuri 
basarabene. Părinţii mei, oameni obişnuiţi, tata, Nicanor, fost învăţător şi mama, Maria, casnică, 
au încercat să-şi croiască un drum în viaţă, punând bazele unei familii, din care s-a născut mai 
sus numitul. 

Primii ani de viaţă şi cei mai frumoşi, i-am petrecut în Dereneu, un sat mirific ascuns 
între dealuri acoperite de vii şi livezi cu mori de vânt pe culme şi lacuri cu peşti. Numai că acest 
început de poveste minunată de viaţă nu a ţinut prea mult, deoarece a început războiul. Tata a 
fost deportat în Siberia, eu, elev la Liceul Militar Regele Ferdinand din Chişinău, am fost evacuat 
cu liceul în martie 1944, la Craiova, iar mama s-a refugiat mai târziu, astfel că, o perioadă de 
timp, n-am ştiut nimic de ea. În aceste condiţii, am avut o copilărie mai tristă, fiind un copil 
maturizat precoce. Am fost un copil bun, cuminte, cu frica lui Dumnezeu, dus de mama la 
biserică de mic. Ştiu să-mi fac cruce cum trebuie, adică largă, ţărănească, nu mică şi meschină, 
cum fac orăşenii în autobuz, când trec pe lângă biserică. Mamei i-am moştenit firea iubitoare de 
viaţă şi armonie. În refugiu fiind, fără posibilităţi materiale, duceam o viaţă modestă. Am fost 
acea generaţie de copii, cărora li se cumpărau pantofii cu două numere mai mari, ca să le ţină mai 
mult. Eu, dacă primeam o pereche de pantofi noi, dormeam cu ei sub pernă şi, apoi, mă înduram 
să-i încalţ. 

Am continuat liceul la Curtea de Argeş, pe care l-am absolvit în 1951, când am dat 
examen la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Aceasta, am absolvit-o în 1957, sesiunea iunie 
şi, astfel, am devenit medic de medicină generală. În perioada facultăţii, am locuit cu mama în 
comuna Pătroaia Vale, regiunea Argeş şi, astfel, am devenit, prin adopţie, începând cu anul 1945 
şi, până în prezent, cetăţean argeşean. 

În prezent, am o familie normală, cu o soţie devotată, profesoară de limba română, 
pensionară, şi doi copii frumoşi şi cuminţi, un băiat medic la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate şi o fată jurnalist, redactor la TVR. 

În plan profesional, am fost încadrat ca medic medicină generală, în luna octombrie 1957, 
la Circa sanitară Urluieni, raionul Potcoava, regiunea Argeş, unde am lucrat o perioadă de 4 ani. 
Fiind Circa nou înfiinţată, cu condiţii grele de muncă, izolată, întinsă pe mai multe sate, 
subsemnatului, fiind primul medic angajat în acest teritoriu, mi-a revenit sarcina amenajării de la 
zero a dispensarului şi a organizării activităţii sanitare, cu greutăţile inerente fiecărui început de 



activitate. Am reuşit, împreună cu colectivul din subordine, ajutat şi de autorităţile locale, să 
desfăşurăm o activitate bună managerial, cât şi social-obştească. 

Ziarul judeţean, din 18.06.1958, „Secera şi ciocanul” (ziarul „Argeşul” de astăzi), la 
rubrica „Portrete de cărturari ai satelor”, sub titlul „Un tânăr foarte căutat”, face aprecieri 
elogioase, privind activitatea subsemnatului, ca medic şi cetăţean. 

Din anul 1961 şi până la pensionare (1994), am lucrat ca medic la dispensarul nr. 1 din 
Piteşti, parcurgând mai multe trepte de promovare profesională, după cum urmează: 
 În anul 1961, am susţinut concurs pentru medic medicină generală urban; 
 În 1963, am dat concurs pentru medic principal medicină generală; 
 În 1968, concurs pentru medic primar M.G., obţinând calificativul 18,33; 
 În 1971, am urmat un curs de Boli de nutriţie la Spitalul Clinic Cantacuzino din 

Bucureşti; 
 În anii 1972, 1974, 1976, 1977, am urmat cursuri de reciclare şi perfecţionare 

profesională, la Spitalul Judeţean Argeş. 
În decursul activităţii la dispensarul nr. 1, din oraşul Piteşti, pe raza căruia locuiau 

aproximativ 11. 000 de cetăţeni şi cu numărul cel mai mare de instituţii şi obiective de 
alimentaţie publică din oraş, am avut o activitate susţinută de combatere a bolilor transmisibile, 
urmărind realizarea ritmică a programului de vaccinări în teritoriu şi în colectivităţile vizate din 
sectorul alimentar. 

În cadrul programelor speciale iniţiate de Ministerul Sănătăţii, în perioada 1958-1959, la 
Urluieni, am susţinut programul de combatere a epidemiei de poliomielită. În aceeaşi perioadă, 
am susţinut şi programul de eradicare a malariei din zona Urluieni-Ciolceşti. 

În 1972, am participat la acţiunea de prevenire şi combatere a consumului excesiv de alcool 
din judeţul Argeş. 

De asemenea, am avut o participare activă, susţinând numeroase referate ştiinţifice, în cadrul 
U.S.S.M., filiala Argeş, având şi calitatea de preşedinte al acestei societăţi ştiinţifice medicale 
până la pensionare. 

În prezent, desfăşor activitate medicală în cadrul C.M.I. Dr. Luca şi particip, în continuare, la 
numeroase manifestări ştiinţifice de educaţie medicală continuă, sub patronajul Colegiului 
Medicilor din judeţul Argeş, al cărui membru sunt. De asemenea, sunt membru al A.R.S.D. 
(Asociaţia Română pentru Studiul Durerii), unde am participat la toate manifestările naţionale 
(conferinţe, congrese).  

Ca membru al Sfatului Bătrânilor din municipiul Piteşti, mă preocupă starea igienico-sanitară 
a cartierului în care locuiesc şi informez Primăria, când este cazul, pentru măsuri în consecinţă. 
Făcând un arc peste timp, dacă, în ziua de 18.06.1958, ziarul „Argeşul” al acelor timpuri 
consemna „un tânăr foarte căutat”, la rubrica „Portrete de cărturari ai satelor”, astăzi, 08.08.2008, 
acelaşi cotidian mă nominalizează în lista cu Fiii Argeşului, la numărul 113, ca cetăţean de 
onoare – fiu al Argeşului. 



 
 
 

LUPŞE, NICOLAE 
 
 
Adresa: jud. Argeş, Piteşti, str. Eroilor, nr. 53. 
Tel.: 0248 219729. 
Locul şi data naşterii: Sebeş, jud. Alba, 30 noiembrie 1933. 
 
Studii: 
 Facultatea de Medicină Veterinară, începută la Arad şi terminată la Bucureşti, la Institutul 

Agronomic „N. Bălcescu” (1954-1960); 
 Cursurile liceale, la Liceul Teoretic din Alba-Iulia (1949-1953); 
 Cursurile primare şi gimnaziale, în Sebeş - jud. Alba (1941-1949); 

 
Ocupaţia actuală: medic veterinar – pensionar, din anul 1996. 
 
Activitate profesională şi socială: 
 1988-1996: Medic veterinar şef, la Circumscripţia Sanitar-Veterinară a municipiului 

Piteşti; 
• 1989: am primit gradaţie de merit; 
• 1996: am primit „Medalia pentru progresul medicinii veterinare, acordată de 

Asociaţia Medicilor Veterinari din România; 
• 1980-1989: Preşedinte al Societăţii de Medicină Veterinară, filiala Argeş; 
• 1989-2006: Preşedinte al Asociaţiei Medicilor Veterinari din România, filiala 

Argeş; 
 Aprilie 1987 - februarie 1988: cercetător la Institutul de Biologie şi Nutriţie Animală – 

Baloteşti - Bucureşti; 
 Noiembrie 1985 - martie 1987: Director al Direcţiei Generale pentru Agricultură şi 

Industrie Alimentară, Argeş; 
 Martie 1984 – noiembrie 1985: Inspector veterinar şef, la Inspectoratul Sanitar - 

Veterinar al judeţului Argeş; 
 Februarie 1980 – martie 1984: Medic veterinar principal, la Direcţia Generală pentru 

Agricultură şi Industrie Alimentară, Argeş; 
 Decembrie 1975 – februarie 1980: medic veterinar la Policlinica Veterinară, Piteşti; 
 1976-1980: Secretar al Societăţii de Medicină Veterinară, filiala Argeş; 
 Ianuarie 1965 – noiembrie 1975: Medic veterinar la Circumscripţia Sanitar - Veterinară 

Poiana Lacului, jud. Argeş; 



 Deputat în Consiliul Popular al jud. Argeş; 
 1960 – decembrie 1964: Medic veterinar şef al raionului Vedea-Argeş. 

 



 
 
 

LUPŞE, VIORICA-ANA 
 
 
Adresa: str. Eroilor, nr. 53, Piteşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248 219729. 
Studii:  
 Univ. „C. I. Parhon”, Bucureşti, Facultatea de Filologie, secţia Limba şi Literatura română, 

între anii 1955-1960; 
 Cursurile primare, gimnaziale şi liceale în Caracal - jud. Olt, la Liceul Teoretic de Fete 

(1944-1955). 
Locul şi data naşterii: Caracal, jud. Olt, 7 august 1937. 
Ocupaţia actuală: profesoară pensionară din anul 1994. 
 
Activitate didactică şi profesională:  
 1972-1997 - Grupul Şcolar Industrial „Dacia” Piteşti, profesor titular; 

• În 1979: am devenit profesor gradul I; 
• În 1974: am devenit profesor gradul al II-lea; 

 1967-1972: profesor titular la Şcoala Ştefăneşti 2 - cursuri serale; 
 1966-1967: profesor titular în Piteşti - Liceul „Alexandru Odobescu”; 
 1960-1966: profesor titular la Liceul Teoretic Vedea, jud. Argeş; 

• În anul 1964, am promovat examenul de definitivat în învăţământ 
 În perioada 1960-1997, am absolvit toate cursurile de perfecţionare existente, cu nota 10. 
 În perioada 1964-1966, am fost lector la cursurile de perfecţionare ale cadrelor de 

conducere din jud. Argeş. 
Activităţi permanente în comisia metodică a profesorilor de limba şi literatura română, atât la 

nivelul cercului de specialitate din Piteşti, cât şi la nivelul şcolii. 
Am fost coautor la programele şcolare de limba şi literatura română - clasele a IX-a - a XII-a, 

în perioada 1990-1994 şi, de asemenea, profesor-metodist al I.S.J. Argeş. 
Am avut activităţi extraşcolare cu elevii (excursii, vizionări de spectacole de teatru, concursuri 

de muzică, teatru, poezie şi alte formaţii artistice). 
În perioada 1967-1997, am coordonat comisiile de efectuare a orelor în toate unităţile şcolare 

în care am funcţionat. 



MACARIE, GABRIELA 
 

 
Adresa: 13, strada Gen. Simomescu, bl. A3, Sc. C, Ap. 14, Cod : 110115, Câmpulung, România 
Telefon: 0248 531343/0740 080176. 
E-Mail: macariegabriela@yahoo.fr. 
Naţionalitatea: Română. 
Data naşterii: 5 iunie 1950. 
Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de limbi străine, secţia Limba şi literatura franceză 
Grad didactic I, 1989. 
 
Experienţa profesională: 
Şcoala generală „Nanu Muscel”, Câmpulung, 01.09.2000 şi în prezent: 
 comunicare ştiinţifică „Limbă, cultură şi civilizaţie”, în cadrul simpozionului „Anul 

european al limbilor”, organizată de Universitatea Piteşti şi I.S.J., Argeş, 2001/2002; 
 comunicare metodică şi oră deschisă, în cadrul cercului pedagogic cu directorii, 2000; 
 activitate metodică în cadrul cercurilor pedagogice, 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007; 
 şeful cercului pedagogic de limba franceză gimnaziu, 

2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007; 
 metodist al I.S.J. Argeş, 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007; 
 mentor al I.S.J. Argeş, 2006/2007; 
 comunicare ştiinţifică „Educaţie şi cultură prin intermediul limbilor străine”, în cadrul 

conferinţei internaţionale Edu-world, 2004, Universitatea din Piteşti; 
 administrator test studiul „Pirls”, 24.07.2006, 2007; 
 activităţi în cadrul FIPS, CIEP, SEVRES, FRANCE; 
 simpozioane: „Clasic şi modern în procesul de învăţământ” – Buhuşi, 17 martie 2007, 

„Metode interactive de predare-învăţare-evaluare”; 
 Sesiunea internaţională „Şcoala-centrul cultural comunitar” – Orşova; „Şcoala – izvor al 

împlinirilor”; 
 Simpozionul internaţional: „Educaţia în context european”, Târgu Jiu, 5 mai 2007; 

„Modalităţi de rezolvare a educaţiei ecologice la clasele V-VIII”. 
 
Inspectoratul şcolar judeţean, Vâlcea, 1.09.1989 – 1.09.2000: 
 perfecţionare Universitatea Caen-Basse Normandie, Franţa; 
 formator regional – stagiu Sibiu, 1999; 
 metodist al Inspectoratului judeţean, 1993-2000; 
 membru al Consiliului Consultativ – I.J. Vâlcea; 
 activitate în cadrul acţiunii „Comenius 1 – Socrates” Setubal, Portugalia, 1999; 
 coautor al programei şcolare, limba franceză – ciclul primar. 

 
Şcoala  normală – Rm. Vâlcea 01.09.1973 – 1.09.1989: 
 profesor metodist; 
 membru al consiliului de administraţie; 
 responsabil catedra de limbi străine; 
 autor culegere de exerciţii „Limba franceză – ortografie uzuală şi gramaticală”, Ed. 

Corint, 1998. 

mailto:macariegabriela@yahoo.fr�


Profesor titular la Şcoala Generală nr. 3 „Nanu Muscel”, Câmpulung - Muscel, jud. Argeş. 
 
Educaţie şi formare: 
 I.S.J. Sibiu 14 – 16.04.1999 – formator regional; 
 22 - 27.10.1999 – Headteacher in Escola secundaria de bocage – Setubal, Portugalia; 
 Animator pedagogic pentru franceză limba străină – Ministerul Educaţiei Naţionale, Centru 

internaţional de studii pedagogice, 4-29 iulie 1995, Ministerul afacerilor străine şi 
Ministerul cooperării şi dezvoltării prin Belc, la Universitatea din CAEN Basse – 
Normandie – Franţa. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limbi străine: limba franceză, limba engleză. 



 
 

 
 
 

MACARIE, TIBERIU 
 
 
Adresa: 14, Calea Bucureşti, 11041, Piteşti, România. 
Telefon: 0745-21-30-80. 
Fax: 0248-212-773. 
E-mail: tmacarie@upit.ro, tiberiumacarie@yahoo.com. 
Cetăţenia: Română. 
Data naşterii: 13.06.1950. 
Sex: Masculin. 
Starea civilă: Căsătorit, 2 copii. 
 
Experienţa profesională: 
 2004-2008: Director Departament de Formare Continuă, Universitatea din Piteşti; 
 2000-2004: Director Departament Relaţii Internaţionale, Universitatea din Piteşti; 
 1998-2000: Director Departament de Formare Continuă, Universitatea din Piteşti; 
 2000-2008: Profesor universitar la Catedra Automobile, Universitatea din Piteşti; 
 1995-2000: Conferenţiar universitar la Catedra Automobile, Universitatea din Piteşti; 
 1990-1995: Şef lucrări la Catedra Automobile, Universitatea din Piteşti; 
 1980-1990: Asistent universitar la Catedra Automobile, Universitatea din Piteşti; 
 1974-1980: Inginer la Serviciul Control Tehnic de Calitate, la Întreprinderea de Autoturisme 

Piteşti; 
 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea din Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti, 
România. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ. 
Funcţia sau postul ocupat:  
 Director, Centrul de Formare Continuă Muntenia, Universitatea din Piteşti; 
 Profesor la catedra Automobile, Universitatea din Piteşti. 

 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
 Activităţi de management şi activităţi didactice, la Centrul de Formare Continuă Muntenia; 
 Activităţi didactice la catedra Automobile, Universitatea din Piteşti. 

 
Educaţie şi formare: 
2000-2001 - Curs postuniversitar 2 ani, Educaţie Tehnologică, Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti; Stagii TEMPUS, ERASMUS, GRUNDTWIG.  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională: 
 2006: Spania Badajoz,  formator, Stagiu Grundtwig, Şcoala pentru părinţi; 
 2006: Olanda, Amsterdam, Formator, Stagiu Grundtwig, Şcoala pentru părinţi; 
 2005: Franţa, Univ. Bordeaux I, Formator, Stagiu Erasmus, Comunicare; 
 2004: Grecia, Technological Educational Institute of Patras, Formator, Stagiu Erasmus, 

Manag. relaţii intenaţionale; 
 2003: Germania, Educational Institute of Ulm, Formator, Stagiu Grundtvig, Formare 

Continuă ; 
 2001: Spania, Univ. Politehn. Catalunya – Barcelona, Formator, Stagiu Tempus, Formare 

Continuă ; 
 2000: Franţa, Univ. Bordeaux III, Formator, Stagiu Tempus, Comunicare; 
 1999: Franţa, Univ. Bordeaux III, Formator, Stagiu Tempus, Comunicare; 
 1999 : Anglia, Univ. Birmingham, Formator, Stagiu Tempus, Formare continuă; 
 1998: Franţa Univ. Bordeaux III, Formator, Stagiu Tempus, Comunicare; 
 1998: Franţa Univ. Bordeaux III, Formator, Stagiu Tempus, Formare continuă; 
 1997: Franţa, GRETA Bourges, Formator, Stagiu Tempus, Formare continuă; 
 1997: Franţa, GRETA Bourges, Formator, Stagiu Tempus, Formare continuă; 
 1990-1994: Doctorat în specializarea Automobile, domeniul Inginerie Mecanică, 

Universitatea Transilvania Braşov; 
 1969-1974: student, specializarea Automobile şi Tractoare, Institutul Politehnic Braşov. 

 
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Transmisii de automobile. Dinamica automobilului.  
Comunicare organizaţională şi interumană. 
Tipul calificării/diploma obţinută: Doctorat în Automobile - diploma doctor nr. 512, din 15 mai 
1995, Universitatea Transilvania, Braşov; 
Formator pentru formarea continuă - atestate de participare si finalizare programe de formare 
continuă pentru adulţi în domeniul managementului educaţional. Sunt managerul de proiect Phare 
MEDURUR, destinat directorilor de licee din mediul rural şi coautor al masterului "Management 
educaţional preuniversitar", cu durata de 3 semestre, destinat cadrelor didactice cu funcţii 
manageriale în învăţământul preuniversitar. 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: Universitar şi postuniversitar.  
 
      
 



 
 
 

MĂNAC, AURELIA 
 
 

Sunt învăţătoare pensionară şi locuiesc pe strada Ion Mihalache nr. 80, în oraşul 
Topoloveni, judeţul Argeş. 

M-am născut în comuna Crângurile, judeţul Dâmboviţa, în anul 1936, septembrie, 9. 
Şcoala primară am urmat-o în comuna natală. 
Am absolvit, apoi, Liceul Pedagogic, în anul 1954, ca şefă de promoţie, cu media maximă. 
În ianuarie 1957, am continuat activitatea didactică în Topoloveni, unde am venit prin 

căsătorie. 
Am fost numită directoare la Şcoala cu clasele I-IV, Ţigăneşti-Linie şi, apoi, la Şcoala 

Goleştii Badii din Topoloveni. 
Găsind, aici, un local vechi şi insalubru, am cerut Primăriei să aprobe dărâmarea acestuia şi 

construirea unei şcoli moderne, aşa cum arată azi şcoala Goleştii-Badii. 
Localul nou s-a terminat în anul 1975. La lucrări, şi-a adus contribuţia Primăria, părinţii 

elevilor, elevii, cadrele didactice, dar şi eu ca directoare. 
Am continuat munca la Şcoala Generală din Topoloveni. 
În activitatea didactică, am obţinut premii la olimpiadele judeţene şi am avut rezolvitori de 

probleme în Gazeta Matematicii. 
La faza naţională, care a avut loc la Piteşti, în concursul „Cântarea României”, am obţinut, 

cu formaţia de teatru a şcolii Generale Topoloveni, premiul III pe ţară. 
Am fost membră activă a corului din Topoloveni. Mi s-a acordat titlul de Învăţător 

evidenţiat, prin Ministerul Învăţământului şi Culturii nr. 510, din 14 ianuarie 1974. 
După 45 de ani de activitate în Topoloveni, m-am pensionat. 
Am continuat, însă, legătura cu societatea, cu şcoala şi cu foştii mei elevi. 
Am activat în cadrul acţiunii de voluntariat în folosul copiilor de la Centrul de zi „Şi 

copiilor le pasă”. 
Pentru această activitate, oraşul şi şcoala din Topoloveni au fost premiate în cadrul 

concursului „Biserica, şcoala şi comunitatea locală, împreună pentru viitor”. 
Realizarea vieţii mele o prezintă cei doi copii: Marinescu Luminiţa, medic primar în 

Bucureşti şi Mănac Eugen - inginer electro-mecanic, care lucrează  la o firmă navală în 
Germania. 



 
 
 

MANU, ION 
 
 
Domiciliul actual:  Câmpulung Muscel, str. I. Teodorescu nr. 2, bl. A 10, sc. C, ap. 8. 
Telefon: 0248 512272/0248 510570. 
Data şi locul naşterii: 01.11.1948, localitatea Vlădeşti, jud. Argeş. 
Naţionalitatea: română. 
Starea civilă: căsătorit. 
Numele şi prenumele soţiei: Manu Maria. 
Profesia soţiei: farmacist. 
Numele şi prenumele copilului: Manu Ion Robert, născut la data de 01.01.1976, în Câmpulung, 
medic manager. 
 
Experienţă profesională: 
 profesor titular pe catedra de geografie, la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, de la 

15.09.1985 şi în prezent; 
 profesor titular la Liceul Industrial Nr. 1 Aro, Câmpulung: 01.09.1979-15.09.1985; 
 profesor titular la Casa Pionierilor Câmpulung, Cercul de Turism: 01.09.1972-

01.09.1979; 
 profesor asociat (lector) la Facultatea de Istorie - Geografie (filiala Câmpulung) a Univ. 

„Spiru Haret”: 01.10.1992-01.10.1995; 
 prodecan al Facultăţii menţionate anterior, între 01.10.1994-01.10.1995; 
 profesor asociat la Univ. Piteşti, Fac. de Ştiinţe Economice şi Colegiul de Institutori 

(1996-1998) şi profesor titular (lector), în perioada 1998-2002. Titulatura a fost obţinută 
prin concurs. 

 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 Şeful Comisiei metodice a profesorilor de geografie din Colegiul Naţional „Dinicu 

Golescu”; 
 Responsabilul Cercului de Geografie al profesorilor din zona Muscel; 1985-1997 şi din 

2003, până în prezent; 
 Membru al Consiliului consultativ al profesorilor de geografie, I.S.J., Argeş; 
 Responsabilul comisiei de turism din cadrul U. Studenţilor, din Universitatea Bucureşti 

(1970-1972). 
 
Studii şi cursuri de specialitate: 
 Cursul de „Tehnologia informaţiei şi al comunicaţiilor în scopuri didactice” – 2001; 



 Stagiul de doctorat, 1978-1987, (fără scoatere din producţie), unde au fost prezentate trei 
referate şi am dat trei examene (Univ. Bucureşti); 

 Susţinerea tezei de doctorat, în 1987, şi, ulterior, 1988, confirmarea titlului de doctor în 
Ştiinţe geografice ale Univ. Bucureşti; 

 Cursul de perfecţionare - Facultatea de Geografie - Geologie, Univ. Bucureşti (1980-
1983); 

 Examenul pentru definitivat, 1975 (IPPCD Bucureşti); 
 Examen pentru gradul didactic II, Univ. Bucureşti - 1980; 
 Examen pentru gradul didactic I, Univ. Bucureşti – 1984; 
 Examenul pentru cadre militare specializate în domeniul transmisiilor radio (1968); 
 Facultatea de Geologie - Geografie, secţia Geografie, Univ. Bucureşti – 1968-1972, 

având la examenul de licenţă calificativul maxim. 
 

Titluri didactice şi ştiinţifice: 
Doctor în Ştiinţe Geografice (1987). 
 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute - franceză: bine - citit şi scris; 

      - rusă: bine - citit şi scris. 
Ambele sunt stăpânite bine, în a fi vorbite. 

 
Lucrări ştiinţifice publicate: 
 „Geografia turismului: în colaborare cu Ed. Univ. Piteşti, 1999”; 
 „Metodica predării geografiei în ciclul primar”. Editura Univ. Piteşti (2000); 
 „Geografia României”, Ed. Univ. Piteşti, 2003; 
 „Probleme fundamentale ale geologiei”, în colaborare cu Ed. Paralela 45, 2005; 
 Articole de specialitate publicate în revistele Terra, Hidrotehnica etc.; 
 Peste 15 lucrări ştiinţifice prezentate la sesiunile S.S.G., Piteşti; 
 Teză de doctorat: „Studiul geomorfologic al văii superioare a Dâmboviţei cu privire 

specială la amenajarea teritoriului”. Ed. Univ., Bucureşti (1987). 
 

Aptitudini şi competenţe sociale:  
 Am activat în echipa Salvamont şi Speoturism a oraşului Câmpulung, până în anul 1990; 
 Activitate în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”; 
 Activitate deosebită în domeniul turismului din zona oraşului Câmpulung (reforme de 

teoria turismului, cabane, refugii); 
 Activitate ştiinţifică şi metodico-didactică în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de 

geografie din zona Muscel; 
 Activitate în cadrul comitetului de părinţi al clasei, unde sunt diriginte al liceului. 
 

Aptitudini tehnice se referă la:  
 aptitudini pentru: alpinism, speologie şi drumeţie montană; 
 utilizarea calculatorului, transmisiune radio în domeniul telegrafiei (clasa a II-a militară), 

utilizarea tuturor tipurilor de aparate video şi audio specifice lecţiilor de geografie; 
 Stăpânesc foarte bine arta fotografică, pentru fotografie ştiinţifică (specifică geografiei). 

 



Aptitudinile şi competenţele artistice:  
 fotografie artistică, aptitudine dobândită în cadrul cursurilor de profil din facultate şi în 

practica de cercetare geografică; 
 aptitudine în domeniul literar (am în lucru două romane privitoare la lumea satului şi a 

cadrelor didactice), la care se adaugă proză scurtă prezentată în cadrul unor cenacluri 
literare. 

Posed permis de conducere. 



MARDARI, IOAN 
 
 
Colonel, medic, pensionar, 31 ani vechime.  
Data şi locul naşterii: 23 septembrie 1924, în comuna Micleşti, judeţul Orhei. 
Adresă: Piteşti, str. Popa Şapcă, nr. 4, bl. D3, sc. B, ap. 1. 
Stare civilă: Căsătorit - soţie medic, pensionară, cu doi copii. 

          Băiatul - inginer mecanic  
          Fata - doctor în Ştiinţe medicale. 

Ambii au doi copii minori; cu domiciliul şi serviciul în Bucureşti. 
 
Studii: 
Şcoala militară, în Piteşti, 1947. 
Sunt medic principal de medicină generală. 
Preocupări literare scrise:  

a) cartea „Micleşti din Ţinutul Orheiului”. Este o monografie istorisită a localităţii natale, 170 
de pagini; 
- ediţia I – 2003, Ed. Universităţii din Piteşti; 
- ediţia a II-a – 2005, Ed. „Pantos”, din Chişinău, 500 de exemplare, din care:  
 34 exemplare în comuna natală şi în vecini; 
 2 exemplare la Biblioteca „Dinicu Golescu”, Piteşti; 
 2 exemplare la Biblioteca Casei Sindicatelor, Piteşti; 
 2 exemplare, la Moscova şi 2 exemplare, în Transnistria; 
 4 exemplare la Biblioteca Naţională din Crimleni; 
 456 exemplare răspândite la bibliotecile din Chişinău, celelalte oraşe din Basarabia. 

Publicistică la presa centrală din Bucureşti şi din Piteşti. Ultimul articol publicat în ziarul 
„Argeşul”, din 21.07.08, intitulat „Fraudele din învăţământ sunt normale?” 

a) Publicistică medicală: 
- 22 lucrări ştiinţifice prezentate în şedinţele Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale – 
USSM, Secţia Militară, Argeş, în perioada 1962-1977, din care:  
- 4 cercetări publiciste, în „Revista Sanitară Militară”; 
- 2 cercetări publiciste, cercetări originale de pionierat în medicină, de autor, astfel: 
- „Incidenţa reumatismului Sokolski-Bouilland la copiii preşcolari”, publicată în revista 
„Pediatria”, vol. XII, nr. 4, anul 1963, Bucureşti şi recenzată în revista de răspândire 
mondială „Curier Centre Internationale de L’Enfant”, vol. II, din anul 1964, Paris; 
- „Răul de tanc”, în „Revista Sanitară Militară”, Bucureşti, anul 1972, nr. 1, pag. 87, şi 
recenzată în „Revue Internationale des Services de Sante des Armées de Terre, de Mer 
et de L’Air”, anul 1973, nr. 5, pag. 458. 

Sunt singurul medic militar din lume, care a efectuat astfel de cercetare. 
Mai am o lucrare cu specific militar, publicată în „Revista Trupelor de Uscat”, nr. 2/1977 (anul 
XXIV), editată de M.A.P.N. Se numeşte „Scoaterea răniţilor din tanc sub focul inamic”. 
În prezent, am pregătit, pentru tipar, două lucrări medicale scrise la calculator şi CD.  
- „Fumatul şi efectele sale asupra omului” şi „Vă cunoaşteţi corpul?” 
 membru în conducerea Organizaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Basarab I - 

Cercul Militar Piteşti şi în Asociaţia Culturală ProBasarabia şi Bucovina (cenzor), filiala 
Argeş; 



 Fost membru în U.S.S.M., Secţia Militară Argeş. 
 
Distincţii:  
 21.09.1951 – Insigna „Gata pentru apărarea patriei”, acordată de Comitetul de Cultură 

Fizică şi Sport din Consiliul de Miniştri – Bucureşti, cu brevet nr. 4328; 
 19.09.1956 - Medalia „Meritul militar” clasa a II-a, acordată de Ministerul de Război – 

Bucureşti; 
 24.12.1958 – Insigna „Prieten al cărţii”, cu carnetul nr. 169.404; 
 20.09.1961 – Medalia „Meritul militar”, clasa I, acordată de Ministerul de Război – 

Bucureşti; 
 Ordinul „Meritul militar” clasa a III-a, prin Decret Prezidenţial nr. 629/10.10.1964; 
 Ordinul „Meritul militar” clasa a II-a, prin Decret Prezidenţial nr. 500/01.07.1969; 
 Ordinul „Meritul militar” clasa I, prin Decret Prezidenţial nr. 115/8.07.1974; 
 Medalia „A 30-a aniversare a Zilei Armatei”, prin Decret Prezidenţial nr. 214/18.10.1974. 
 



MĂRGĂRIT, MARIANA 
 

 
Data naşterii: 9 septembrie 1956, în oraşul Săbeni, jud. Botoşani, fiind al şaptelea copil al lui 
Grigore şi Tinca Irimia. 
 
Studii: 
 Am urmat, între anii 1971-1975, cursurile Liceului Teoretic „Ioan Slavici”, din oraşul 

Arad. 
 1975-1980: Facultatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti. 

În timpul facultăţii, în anul 1979, am dat viaţă singurului nostru copil, Mărgărit Graţian, care m-a 
urmat în profesie, fiind tot farmacist şi absolvent al aceleaşi Facultăţi de Medicină  şi Farmacie 
„Carol Davila”, Bucureşti, promoţia 2003. 
 1990: am luat concursul de farmacist pentru mediul urban şi pe cel de farmacist principal. 
 1992: m-am privatizat, înfiinţând Farmacia „Medeea” Piteşti; 
 2005: am înfiinţat a doua farmacie „Medeea”, Vedea. 

 



 
 
 

MARINESCU, TEODOR 
 
 
Adresă: B-dul Constructorilor nr. 12, ap. 37, sector 6, Bucureşti. 
Tel.: 0311 048.563. 
Mobil: 0372 629165. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 9 decembrie 1935. 
Locul naşterii: comuna Mozăceni, jud. Argeş. 
Starea civilă: căsătorit, doi copii. 
 
Experienţa profesională: 
Perioada: 1996-2004. 
Funcţia sau postul ocupat: Conferenţiar universitar, doctor în filosofie. 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 
Facultatea de Istorie, titularul Cursului general de Istorie modernă universală, Curs special - 
Napoleon şi primul Imperiu Francez, seminarii speciale: Doctrine politice în România în 
perioada interbelică, Doctrine politice în Europa, în perioada modernă şi contemporană. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior. 
Perioada: 1981-2003. 
Funcţia sau postul ocupat: Conferenţiar universitar, doctor în filosofie. 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea „Politehnica” Bucureşti – Catedra de 
Politologie şi Istorie, Departamentul de Ştiinţe socio-umane. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior. 
Perioada: 1994-1996. 
Funcţia sau postul ocupat: Conferenţiar universitar, doctor în filosofie 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Istorie, 
titularul Cursului general de Istorie modernă, universală. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior. 
Perioada: 1971-1981. 
Funcţia sau postul ocupat: Lector universitar, doctor în filosofie. 
Numele şi adresa angajatorului: Institutul Politehnic Bucureşti-Catedra de Socialism 
ştiinţific şi Istoric, Departamentul de Ştiinţe socio-umane. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior 
Perioada: 1961-1971. 
Funcţia sau postul ocupat: Şef de cabinet, preparator principal, preparator. 



Numele şi adresa angajatorului: Institutul Politehnic Bucureşti-Catedra de Socialism 
ştiinţific şi Istoric, Departamentul de Ştiinţe socio-umane. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ superior. 
Educaţie şi formare: 
Perioada: 1965-1970. 
Calificarea/diplomă obţinută: diplomă de licenţă în Filosofie - specialitatea Filosofie. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie - 
secţia Filosofie generală - cursuri de zi. 
Perioada: 1964-1965 - curs de perfecţionare pentru profesorii de ştiinţe socio-umane din 
învăţământul superior. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Ministerul Educaţiei şi Învăţământului. 
Perioada: 1955-1960. 
Calificarea/diploma obţinută: diplomat universitar în specialitatea – Istorie generală, 
modernă şi contemporană 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - 
cursuri de zi 
Titluri obţinute: doctor în filosofie - cu teza: „Tehnocraţie-democraţie în capitalismul 
contemporan”- 1978; 
Conferenţiar universitar evidenţiat, acordat prin ordinul nr. 7666/21.06.1988 al Ministerului 
Educaţiei şi Învăţământului. 
Cetăţean de onoare al comunei Mozăceni, jud. Argeş, conferit de Primăria comunei Mozăceni, 
pe 10 mai 2008, însoţit de „Medalia aniversară cetăţean de onoare” al comunei Mozăceni, 
Argeş. 
 
Lucrări publicate: 
 62 de lucrări publicate, din care mai importante:  
 „Tehnocraţie – democraţie în capitalismul contemporan”; 
 „Confruntări în problemele gândirii politice contemporane”; 
 „Lecţiile publicate în manualele de politologie”, editate de Catedra de Politologie şi 

Istorie, departamentul de ştiinţe socio-umane - Universitatea Politehnică Bucureşti, din 
care:  

 „Momente principale ale gândirii politice. De la antichitate la orientările politice ale 
secolului XX în Politologie”; 

 „Conducerea democratică şi competenţă. Democraţie şi tehnocraţie”; 
 „Cultură spirituală a societăţii contemporane”; 
 „Ştiinţa şi tehnica în procesualitatea politicului”;  
 „Despre corelaţia dintre ştiinţă şi puterea politică”; 
 „Historia - magistra vitae”; 
 „80 de ani de la unirea Basarabiei cu patria-mamă”; 
 „1 decembrie 1918 - eveniment istoric de importanţă majoră în viaţa poporului 

nostru”; 
 „Zamolxis - mesajul nemuririi şi rolul sacrificiului”; 
 „Prima apariţie a românilor în istorie”. 

 
 
 



Comunicări ştiinţifice: 
- 118 comunicări, din care 65 prezentate la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate pe 
teritoriul judeţului Argeş; 
- 24, la Muzeul Municipal Curtea de Argeş, 19, la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, 
13, la Muzeul Judeţean Argeş (Piteşti), 9, la Muzeul Municipal Câmpulung. 
 
Limbi străine cunoscute: franceză, engleză, rusă. 
 
Informaţii suplimentare: 20 de conferinţe pe teme de Istorie şi Doctrine politice în judeţele: 
Argeş, Constanţa, Buzău, Tulcea, Dolj, Gorj, Suceava, Caraş-Severin, Bihor, Bistriţa-Năsăud, 
Harghita, Iaşi şi Bucureşti. 
1973-până în prezent – preşedinte în 47 de sesiuni de bacalaureat. 
 



MARINESCU, M. ŞERBAN 
 
 
 
Data naşterii: 11 martie 1947. 
Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 
Adresă: Bucureşti, Str. Av. Vasile Traian nr. 45, ap. 1, sector 1. 
 
Poziţia actuală: Director general, Spitalul Universitar de Urgenţă “Elias”, Gral. Profesor 
universitar dr. la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – Bucureşti. 
 
Activitatea ştiinţifică: 
 Cărţi publicate sau capitole – 17; 
 Articole/studii publicate în ţară sau străinătate – 321; 
 Proiecte cercetare/dezvoltare – 15. 

 
Titluri ştiinţifice: 
 Doctor în medicină – 1997; 
 Academician al Academiei Europene de Anesteziologie;   
 Membru în societăţi ştiinţifice naţionale; 
- Societatea Română de Anestezie Terapie Intensivă; 
- Societatea Română de tratament al durerii; 
- Societatea Română  de Nutriţie enterală şi parenterală;  
- Societatea Română de Acupunctură; 
- Societatea Română de Anti-Aging; 
 Membru în societăţi ştiinţifice internaţionale: 
- Societatea Europeană de Anesteziologie; 
- Societatea Europeană de terapie intensivă; 
- Societatea Europeană  de Nutriţie enterală şi parenterală;  
- Asociaţia Internaţională pentru studiul durerii; 
 Membru de onoare al Societăţii Belgiene de Anesteziologie şi Resuscitare; 
 Academician al Academiei Europene de Anesteziologie; 
 Preşedinte al Societăţii Române de Anestezie Terapie Intensivă. 

 
Funcţii de conducere deţinute: 
 Şef secţie Anestezie Terapie Intensivă (Spitalul Militar Central) - 1992-2008; 
 Prodecan şi secretar ştiinţific al Facultăţii de Perfecţionare şi Specializare – Institutul 

Medico-Militar – Bucureşti – 1997-2002; 
 Decan al Facultăţii de Perfecţionare şi Specializare - Institutul Medico-Militar – 2003-

2005; 
 Director general al Spitalului Militar Central – 2002-2004; 
 Şef al Direcţiei Medicale a M.Ap.N. – 2003-2006; 
 Director general, Institutul Clinic Fundeni – 2005-2006. 

 
Titluri şi distincţii: 
 Decorat cu Ordinul Naţional “Steaua României”, în grad de cavaler; 



 Decorat cu Ordinul Militar Clasa I. 
 Decorat cu “Virtutea Militară”. 

 
 



 
 
 

MATACHE, ELENA 
 
 
Adresa: Curtea de Argeş, str. Mihai Eminescu, nr. 34 N. 
Telefon: 0248 721276. 
Mobil: 0721 557059. 
E-mail: dudycosty@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 13 ianuarie 1950. 
Sex: feminin. 
 
Experienţă profesională: 
 Profesor de Ştiinţe socio-umane la Colegiul Naţional “Vlaicu-Vodă”, Curtea de Argeş, în 

perioada 1973-2008; 
 Director adjunct, în perioada 1998-2008; 
 Responsabil de cerc pedagogic; 
 Metodist, I.S.J. Argeş; 
 Membru al Consiliului consultativ de specialitate; 
 Formator psihologie; 
 Membru al comisiei judeţene de specialitate. 

 
Educaţie şi formare: 
 Absolventă a Facultăţii de Filozofie, Univ. Bucureşti, 1973; 
 Gradul didactic I, din 1989; 
 Curs formator psihologie – 2000; 
 Curs formare managerială directori de unităţi şcolare, 2001; 
 Curs asistenţă tehnică şi extinderea sistemului de informaţie pentru managementul 

învăţământului preuniversitar; 
 Curs perfecţionare pe problema copiilor în dificultate şi seminar, pe tema “Relaţii 

precoce” Nevers, Franţa; 
 Participare la proiectul de parteneriat educaţional “Bringing together what is far apart”, 

desfăşurat sub coordonarea programului Socrates Commenius. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Competenţe psihopedagogice; 
Aptitudini de comunicare, empatice, de persuasiune. 
Limba maternă: română. 

mailto:dudycosty@yahoo.com�


Limbă străină cunoscută: franceză. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: 
 Sociabilitate, uşurinţa în comunicarea cu oamenii, spirit de iniţiativă câştigate de-a lungul 

întregii activităţi didactice. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
 Capacitate de înţelegere a celor cu care lucrez, spirit de echipă, colaborare, tact şi 

diplomaţie, capacitatea de a coordona. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: cunoştinţe de nivel mediu. 
 
Competenţe şi aptitudini artistice: gust estetic cultivat, poezie, artă dramatică. 
Permis de conducere: B. 



MATEESCU, ION 
 
 
Adresa: sat Vultureşti, comuna Vultureşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248 296292. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 14.07.1949. 
 
Exeprienţă profesională: 
 1990-prezent: Institutor la Şcoala Vultureşti şi am predat, prin cumul, orele de muzică, 

fiind licenţiat în muzică. Prin experienţa acumulată de-a lungul anilor şi prin preocuparea 
privind perfecţionarea continuă, m-am impus prin calitatea actului didactic, dând generaţii 
bune şi foarte bine pregătite. 

 1978-1990: Profesor de muzică - desen la şcolile Davideşti, Conteşti şi Vultureşti. 
Având responsabilitatea vieţii artistice a acestor şcoli, am instruit formaţii artistice de prestigiu: 
„Taraful Şcolii Conţeşti”, „Grupul Vocal Folcloric al Şcolii Vultureşti şi al Şcolii Davideşti”. În 
această perioadă, am avut preocupări prin ridicarea calităţii învăţământului argeşean, publicând în 
revista „Şcoala Argeşului” o serie de materiale de specialitate. 
 1975-1978: Învăţător la Şcoala Mănăstirii, comuna Ţiţeşti. Jud. Argeş. 

Fiind o şcoală care şcolariza 100% fii de rromi, m-a preocupat, în primul rând, socializarea 
acestora. 
 1974-1975: Învăţător la Şcoala Cocu din judeţul Argeş, unde am pus bazele vieţii artistice a 

şcolii, predând, în mod benevol, muzica la ciclul gimnazial. 
 1968-1974: Învăţător la Şcoala Adânca, judeţul Dâmboviţa. În această perioadă, m-a 

preocupat calitatea învăţământului, cu precădere a educaţiei artistice prin muzică. 
 
Studii şi cursuri de specialitate: 
 2008: cursuri de perfecţionare didactică; 
 2005-2007: Universitatea „Spiru-Haret” - Facultatea de Muzică - specialitatea profesor; 
 2003: cursuri operator calculator; 
 2000-2003: Universitatea „Spiru-Haret”, Colegiul Universitar Pedagogic; 
 1963-1968: Liceul Pedagogic - Câmpulung Muscel - specialitatea învăţător. 

 
Aptitudini şi competenţe profesionale: 
Am avut multiple preocupări privind cunoaşterea şcolii pe plan judeţean, naţional şi internaţional. 
În acest sens, am organizat activităţi care au fost mediatizate pe canalul TV Muscel, în ziarul 
„Argeşul”,  în revista „Satul Natal” şi în revista fundaţiei Gir, Franţa. 
În calitate de consilier cu probleme educative pe şcoală, am organizat activităţi care au constituit 
subiecte pentru realizarea „Paginile şcolii” în judeţul Argeş. Am înfiinţat, în cadrul şcolii 
Vultureşti, prima asociaţie - Asociaţia culturală - Tinerele talente – Vultureşti. 
Atât corul şcolii, cât şi grupul vocal folcloric, au participat la toate concursurile judeţene, clasându-
se, mereu, pe primul loc. Printr-o activitate permanentă şi perseverenţă, am reuşit să înfiinţez, 
împreună cu colectivul de redacţie, revista şcolară „Gândiri vultureştene”, al cărei redactor sunt. 
Activitatea cercului de pictură din Vultureşti am făcut-o cunoscută pe plan internaţional, prin 
deschiderea unei expoziţii la Grenoble, Franţa. 



Activitatea administrativ-gospodărească din şcoală s-a concretizat prin atragerea de sponsori, 
reuşind să lambrisez singura sală de clasă din şcoală. 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: franceză: abilitatea de a scrie, a vorbi şi a citi - nivel mediu. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Lider de sindicat, 1992-2004, Şcoala Vultureşti; 
 Membru al Consiliului de conducere al Obştii Bârzeşti-Vultureşti; 
 Membru al Consiliului Parohial al Parohiei Vultureştii de Sus-secretar al Obştii Bârzeşti; 
 Membru al Consiliului de Administraţie al Şcolii Vultureşti 1996-2004; 
 Consilier educativ, Şcoala Vultureşti, 2003-2005, 2007-2008. 

 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 Director al Şcolii Conţeşti, Olteanca; 
 Director al Căminului Cultural Adânca; 
 Director coordonator al căminelor culturale - comuna Davideşti; 
 Director al Căminului Cultural Vultureşti; 
 Director al Centrului pentru Bolnavi Neuropsihici şi Locomotori, Vultureşti; 
 Membru al Comisiei de subproiect „Granduri Şcoala Comunitate”; 
 Responsabil comisie de evaluare, 2005-2006; 
 Consilier educativ. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: operare calculator. 
 
Distincţii şi premii obţinute:  
Diploma de onoare a Consiliului Naţional al Pionierilor pentru merite deosebite în muncă – 1971; 
 Locul II cu corul şcolii Adânca, la Concursul Judeţean din Dâmboviţa-1972; 
 Locul I pe ţară cu taraful Şcolii Conţeşti – 1989; 
 Locul I pe ţară cu Grupul Vocal Folcloric al Şcolii Vultureşti şi Dâmboviţa-1989; 
 Locul I la Festivalul de datini şi obiceiuri „Florile dalbe”, Piteşti, decembrie 2003; 
 Locul I la Festivalul de datini şi obiceiuri „Florile dalbe”, Piteşti, decembrie 2004; 
 Premiul anului 2004 pentru cel mai bun animator artistic-decembrie 2004; 
 Locul I la concursul artistic de muzică populară – faza judeţeană - mai 2005; 
 Trofeul festivalului „Brâul de la Boteni” - 31 iulie 2005; 
 Trofeul festivalului „Zilele comunei Hârtieşti” – 3-4 septembrie 2005; 
 Locul I la concursul judeţean al formaţiilor artistice, grup vocal  folcloric, 2006; 
 Locul I la concursul artistic „Cântecele Argeşului” – Boteni, 2007; 
 Locul I la Festivalul de muzică populară – Mioveni, 2008. 

 
Publicaţii: 
 „Educaţia muzicală la copiii de 4-6 ani, în Gazeta învăţământului” – 1972; 
 „Muzica de la periferia programei şcolare”, în Opinii Pedagogice – revista Corpului 

didactic al judeţului Dâmboviţa; 
 „Corul Şcolar, factor educativ” şi piesa muzicală „Imnul şcolii”, în revista „Şcoala 

Argeşului”, ISBN; 
 „Corul din Vultureşti” în revista Cultura, Argeş, ISBN; 



 „Morile şi morăritul în Vultureşti”, în revista „Satul natal”, ISBN; 
 „Etnografie şi folclor în Vultureşti”, în revista „Cultura Argeş”, ISBN; 
 „Tradiţii şi obiceiuri în Vultureşti”, în „Caiete folclorice Argeş”; 
 „Itinerar cultural – pe urmele valorilor”, în Buletin de informare cultural Argeş, ISBN. 

 
Alte aptitudini şi competenţe: 
 Buna colaborare în cadrul unităţii de învăţământ şi cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
 Receptivitate la nou, conştiinciozitate; 
 Redactor coordonator al revistei „Gânduri Vultureştene”, premiată la concursul judeţean al 

revistelor şcolare, locul al III-lea; 
 Şef de Comisie metodică al învăţătorilor, 2005-2006; 
 Metodist al I.S.J. Argeş - 2005-2006; 
 Responsabil al cercului pedagogic, 2006-2007; 
 Culegere creaţii folclorice şi obiceiuri populare.  

Permis de conducere: B. 
 
Informaţii suplimentare 
Recomandări:  
 Prof. univ. dr., prorector al Universităţii „Spiru Haret” - Constantin Ciotei, tel. 512284; 
 Directorul Centrului Judeţean pentru Cultivarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Argeş 

- prof. Costin Alexandrescu, tel. 219080; 
 Preşedintele Asociaţiei Folcloriştilor Argeşeni „C. Rădulescu Codin”, conf. dr. Univ. 

Adriana Rujan, tel. 219080; 
 Prof. univ. dr. Ştefan Găitănaru, decanul Facultăţii de litere din cadrul Univ. Piteşti; 
 Prof. Gheorghe Gomoiu - dirijorul Corului de Cameră „Ars Nova”. 

 



MATROZI, MARIA 
 

 
M-am născut în Iteşti, pe data pe 23 decembrie 1947. Am urmat cursurile Şcolii nr. 5, iar, 

apoi, am absolvit Liceul de fete nr. 2, actualul Colegiu Naţional „Zinca Golescu”. Între anii 
1967-1973, am urmat cursurile Facultăţii de Medicină Generală din Bucureşti. După terminarea 
facultăţii, am profesat, timp de un an, ca medic de Medicină Generală în judeţul Olt, după care 
m-am transferat la Dispensarul medical Băbana, unde am rămas până în anul 1980. 

Între anii 1980-1983, m-am specializat în domeniul Obstetrică - Ginecologie, fiind medic 
secundar în Bucureşti. 

Din anul 1983, am funcţionat ca medic obstetrician la Spitalul Costeşti. În cadrul acestui 
spital, am îndeplinit funcţia de medic-şef de secţie, între anii 1984-1987, şi medic director timp 
de un an (1995). 

Începând din data de 1 iulie 1998, ocup funcţia de medic Obstetrică - Ginecologie la 
Centrul de Diagnostic şi Tratament (CDT), judeţul Argeş. 



 
 
 

MATROZI, ALEXANDRU 
 
 
M-am născut la Bucureşti, la Spitalul Militar Central, în 17 septembrie 1945. La vârsta de 1 an, 
m-am mutat cu familia la Piteşti. 
Am urmat şcoala şi liceul „Nicolae Bălcescu”, în Piteşti. 
 doi ani de medicină civilă la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara; 
 patru ani la Facultatea de Medicină Militară la Bucureşti; 
 patru ani, medic de medicină militară la o unitate de grăniceri din Iaşi; 
 trei ani specializare în epidemiologie şi boli infecţioase, la Bucureşti; 
 cinci ani, medic în unitatea în care m-am născut, Spitalul Militar Central Bucureşti; 
 14 ani, angajatul Spitalului Militar Piteşti; 
 doi ani şi jumătate, comandantul Spitalului Militar Piteşti; 
 Deşi medic militar, am lucrat la Secţia de Boli infecţioase a Spitalului Judeţean Argeş; 
 De peste zece ani, sunt medic primar Şef de Secţie; 
 Din 2001, am fost pensionat militar, devenind medic civil. 

- 38 de ani de medicină. 
Provin din cea mai bună generaţie de absolvenţi ai Facultăţii de Medicină Militară (a dat patru 
generali, cinci profesori universitari şi trei comandanţi de spitale). 
Căsătorit cu doctor ginecolog Maria Matrozi, pe care o cunosc de când mă ştiu. 
Am ajuns la Medicină la dorinţa mamei, care a vrut ca singurul copil să fie medic, şi nu orice fel, 
ci medic militar: „Îi port recunoştinţă, pentru că a avut această intenţie şi inspiraţie. Tot parcursul 
meu profesional i se datorează în totalitate, la fel şi educaţia şi creşterea. 
M-am dedicat meseriei şi am fost generos cu pacienţii, ceea ce mi-a creat o stare de bună 
dispoziţie, de încredere în forţele proprii. 
Nu am pentru toţi pacienţii soluţii medicale, dar o vorbă bună, o încurajare, o îndrumare, un 
telefon către o clinică de specialitate, la Bucureşti, la colegii mei, îi ajută. Găsim soluţii măcar 
sub formă de suport moral, sufletesc, chiar în cazurile disperate, mai presus de posibilităţile 
noastre terapeutice. Mulţi mi-au spus că, dacă nu eram medic, trebuia să fiu preot, pentru că am 
deschidere pentru comunicarea cu persoanele din jur. 
În muncă sunt ca un dirijor, eu dau tonul, iar, în funcţie de comportamentul meu, reacţionează şi 
ceilalţi. Încerc să fiu cât mai calm, cât mai înţelegător cu fiecare persoană, cu particularităţile ei. 
Chiar dacă mai există derapaje în comportament, pentru că suntem oameni şi e firesc aşa, nu iau 
măsuri, ci încerc să rezolv problemele subordonaţilor sau cunoştinţelor, apelând la relaţiile pe 
care le am în plan local. Satisfacţia e legată de faptul că reuşesc să-i ajut. Orice lucru bun se 



întoarce înzecit la cel care l-a făcut. Nu suntem aşa cum ar trebui să fim, mai buni, mai toleranţi, 
mai înţelegători, mai binevoitori. 
Sunt căsătorit cu dr. ginecolog, Maria Matrozi, iar povestea noastră de viaţă este impresionantă. 
Aveam doi ani când s-a născut ea şi am fost de nedespărţit. Părinţii erau vecini, aşa că am stat în 
aceeaşi curte, am fost colegi la grădiniţă, la şcoală şi la facultate. 
Avem împreună o fiică, Adina, asistent universitar la catedra de limba engleză a Universităţii din 
Piteşti”. 



 
 
 

MECU, MARIAN 
 
 

Data şi locul naşterii: 30 ianuarie 1938, satul Gordan, comuna Călineşti, Argeş. Părinţi: 
Virgiliu şi Filofteia Mecu.  

1952-1956: Şcoala Pedagogică din Câmpulung, Facultatea de Compoziţie – dirijat -
pedagogie a Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, devenind, la absolvire, în anul 1965, profesor 
de muzică.  

Întreaga carieră este încadrată la Şcoala Generală şi la Liceul Domneşti, ca profesor de 
muzică. 

Activitatea mea cuprinde, atât viaţa la catedră, cât şi o bogată activitate extraşcolară. Pentru 
munca la clasă, mi se conferă titlul de Profesor Evidenţiat. Mai întâi, îmi dau definitivatul, apoi, 
gradele didactice II şi I. 

Pe toată perioada 1956-1988, când mă pensionez, mă ocup şi de formaţiile şcolare şi de cele 
de adulţi, atât în localitate, cât şi în alte localităţi ale judeţului Argeş, unde obţin numeroase premii 
judeţene şi naţionale. 

Cu orchestra de muzică populară a şcolii, cuprinzând până la 35 de elevi instrumentişti şi 
solişti între anii 1958-1970, particip la diferite festivaluri şi mi se acordă premiul special al 
Ministerului Învăţământului pentru orchestra „Mugur Mugurel” (1969); în cadrul Liceului 
Domneşti, înfiinţez orchestra de muzică uşoară „Farmec Brio”, cu acompaniament instrumental 
specific şi solişti din liceu. 

Din 1977 şi până 1985, continuu activitatea dirijorală la pupitrul corului de adulţi al 
Căminului Cultural Domneşti, prezentând formaţia la festivalurile „DG Kiriac”, „Ion Vidu”, de la 
Lugoj, 1984, la Craiova şi Bucureşti (TIR) şi obţin premiul III la Tg. Mureş, atât pentru cor, cât şi 
pentru compoziţie, cu suita corală „Lângă turme sus pe Zârna”. 

Punctul forte al activităţii mele, între anii 1970-1985, mă focalizez pe creaţia de revistă şi 
regia acesteia, în toată această perioadă formaţiei mele binecunoscute şi apreciate la nivel judeţean, 
mereu cu premiul I, i se conferă, din doi în doi ani premiul I pe ţară. Drept recompensă, cei 70-80 
de elevi membri ai formaţiei sunt, trimişi, gratuit pe litoral, unde prezintă spectacole în toate 
staţiunile. 

Profesorul Mecu scrie pentru teatrul „Alexandru Davila” textul de revistă „Trei lucruri 
minunate”, care se joacă sub regia artistului Constantin Zărnescu, în interpretarea actorilor 
piteşteni. Ca o recunoaştere a valorii formaţiei de revistă domneştene, acesta este invitată să 
prezinte un spectacol la Teatrul „Constantin Tănase” din Bucureşti, unde, cei peste 60 de mici 
artişti evoluează cu mare succes de public şi de presă (11 octombrie 1987). 

Continuu să scriu umor, pe care îl şi public, în colaborare cu marele caricaturist Ştefan Popa 
„Popa’ s Mecultism” (2001), particip la Festivalul de Umor din Slatina, Olt, ca invitat de onoare, 



public, periodic, umor în ziarul „Pietrele doamnei”, conduc şi azi un colectiv umoristic 
„Minibomba zilei”, ale cărei producţii sunt televizate prin TV cablu în întreaga zonă argeşeană. 

Între anii 1970-1972, sunt dirijor al corului de adulţi Muşeteşti al Ansamblului Folcloric din 
Galeş, dirijor al Corului de elevi al Liceului „Electro”, Curtea de Argeş. 

În 1960, compun şi regizez un vodevil de succes, „nuntă ţigănească”, lăsând să se întrevadă 
chemarea mea spre spectacolul revuistic. 

În 1970, scriu şi regizez spectacolul Semicentenarului Liceului „Vlaicu-Vodă”, Curtea de 
Argeş, precum şi spectacolul prezentat la întâlnirea cu fiii oraşului Curtea de Argeş. 

În 1973, orchestra „Mugur Mugurel” câştigă „Scoica purpurie”, la Constanţa. În 1978, corul 
mixt din Domneşti primeşte cupa pentru „cel mai bun cor mixt de la sate (D. G. Kiriac)”. 

În 1979, estrada condusă de Mecu obţine, la Drobeta Turnu Severin, premiul I pe ţară. Tot în 
1979, orchestra „Mugur Mugurel” concurează la Sibiu şi obţine locul III pe ţară. 

În 1981, formaţia de estradă Domneşti obţine premiul I pe ţară, cu programul „Soseşte 
circul”. 

În 1983, compoziţia „Lângă turme sus pe Zârnă” se publică în Culegerea „Cântece 
patriotice”. 

În 1973, ministrul învăţământului de la Bucureşti vizitează Şcoala Domneşti, împreună cu 
omologul său din Venezuela, în faţa cărora se prezintă orchestra Şcolii „Mugur Mugurel”. 

În întreaga carieră, activitatea artistică a profesorului Mecu aduce şcolii un deosebit renume, 
iar multe mii de spectatori devin beneficiarii eforturilor sale. 

Pentru activitatea sa, profesorul Mecu Marian este decorat cu „Medalia muncii”, ordinul 
„Meritul cultural clasa a V-a” şi ordinul „Meritul cultural clasa a III-a”. 



 
 
 

MEDELEŢ, EMIL-PARASCHIV 
 
 
Data  şi locul naşterii: 12 decembrie 1938, Turnu Măgurele, jud. Teleorman. 
Domiciliul: Piteşti, str. Calea Bucureşti, bl. 2, sc. D, ap. 4, căsătorit. 
Stare civilă: Soţia este medic pediatru, iar copilul – o fată, farmacist specialist. 
 
Studii: 
Cursurile primare - Bucureşti, la şcoala nr. 16, iar liceul, la Colegiul Naţional „Sfântul Sava”. 
Facultatea de Medicină, Institutul Medico-Militar, absolvit cu media 9, 25 în 1962, cu gradul de 
locotenent major, după care am desfăşurat activitatea de medic militar la diferite unităţi militare, 
cu rezultate foarte bune. 
1971-1974:  secundar de oftalmologie, având norocul şi cinstea să fiu elev al generalului, 
profesor, Dr. Mircea Olteanu.  

În noiembrie 1974, la terminarea secundariatului, am optat pentru Spitalul Militar Piteşti, 
ca medic specialist oftalmolog. Cu entuziasm şi cu dragoste de specialitate, am reuşit, într-un 
timp foarte scurt, să organizez şi să dotez, cu aparatură modernă, noua secţie de oftalmologie. 
Treptat, am abordat o patologie tot mai complexă, în special cu profil chirurgical. Astfel, am 
efectuat operaţii de cataractă, de strabism, glaucom, dezlipire de retină şi operaţii plastice. 
Menţionez faptul că am fost printre primii oftalmologi din ţară care au efectuat operaţii 
combinate de glaucom şi cataractă, sau operaţii de cataractă cu implant de cristalin artificial. 

În 1980, am obţinut gradul de medic primar, cu media 9, 60.  
Rezultatele tratamentelor medicale şi chirurgicale le-am comunicat în numeroase lucrări de 
specialitate la Consfătuirile şi Congresele de Oftalmologie din ţară, multe cu participare 
internaţională.  

Am făcut parte din colectivul de medici care au scris capitolul de terapie în afecţiunile 
oculare din Tratamentul de Oftalmologie, publicat în 1989, sub redacţia prof. dr. Mircea Olteanu. 

În 1993, am participat la Frankfurt, ca invitat, împreună cu alţi medici militari 
oftalmologi, la un schimb de experienţă cu medicii militari americani din cadrul Armatei a 7-a 
Americane dislocate în Germania.  
În 1986, am fost înaintat la gradul de colonel, continuând să ocup funcţia de şef secţie 
Oftalmologie până în 1998, când am fost trecut în rezervă la limită de vârstă. 

În cursul anilor, m-am străduit să acord asistenţă medicală de specialitate militarilor din 
unităţile arondate Spitalului Militar Piteşti şi bolnavilor civili din judeţul Argeş, dar şi din alte 
judeţe din ţară care au solicitat ajutorul.  

În prezent, îmi continui activitatea profesională în sistem privat şi particip, cu aceeaşi 
pasiune, la şedinţele de comunicări ştiinţifice. 



MIHĂESCU, ELENA 
 
 
Data naşterii: 23.11.1952. 
Adresa: Bibescu Vodă, bl. P3 b, sc. 2, ap. 6, Piteşti, Argeş. 
Telefon: 0248 641233. 
Starea civilă: căsătorită. 
 
Studii:  
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filosofie, promoţia 1977; 
 Colegiul Pedagogic Câmpulung - Învăţători - 1972. 

 
Limbi străine: franceza. 
Locul desfăşurării activităţii didactice: Grup Şcolar „Astra”, Piteşti: 1984 - prezent (profesor 
titular, gr. 2). 
Funcţia actuală: profesor titular, şef catedră, fost director educativ, evaluator bacalaureat, 
olimpiade. 
Vechime în învăţământ: 30 de ani – numai în judeţul Argeş. 
Grade didactice: 
 1980 – definitivat; 
 1986 - gradul II. 

 
Experienţă profesională: 
 1971-1972: Tigveni, Argeş, Şcoala Primară, învăţător; 
 1977-1984: Piteşti, Liceul „N. Bălcescu”, profesor suplinitor, observaţii - ştiinţe socio-

umane; 
 1984-1986, Piteşti, Grup Şcolar Chimie, profesor suplinitor, observaţii - socio-umane; 
 1986 - Piteşti, Grup Şcolar „Astra”, profesor titular, observaţii - socio-umane şi educaţie 

antreprenorială. 
 
Abilităţi şi competenţe sociale: temperament sangvinic, caracterizat prin: 
 Uşurinţă în exprimare şi în comunicare; 
 Ambiţie, perseverenţă; 
 Capacitatea de a acţiona rapid, profesionalism. 

 
Abilităţi şi competenţe organizatorice: 
 Bun coordonator, corectitudine, amabilitate; 
 Capacitatea de a stabili şi menţine relaţii interpersonale bune; 
 Orgaizator baluri de absolvire şi de premiere; 
 Coordonator elaborare programe; 
 Reviste şcolare. 

 



 
 

 
MIHĂILESCU, ION 

 
 
 

Nume şi prenume: Mihăilescu Ion. 
Adresă: Bd. Republicii, bl. D5a, sc. D, ap. 19, Piteşti, judeţul Argeş, România. 
Telefon: 0248/221430, 0722247501 
Fax: 0248/221430 
E-mail: ionmihailescu@yahoo.com 
Data naşterii: 01.02.1942 
 
Experienţă profesională: 
 2004 – prezent: Funcţia sau postul ocupat: preşedinte. Activităţi şi responsabilităţi 

principale: aprobarea documentelor emise de Cameră în vederea publicării, elaborarea şi 
supravegherea, împreună cu ceilalţi membri ai Biroului Permanent, a bugetului de 
venituri şi cheltuieli, examinarea şi propunerea spre aprobare Consiliului Camerei a 
programului de activitate al Camerei. Numele şi adresa angajatorului: Camera Auditorilor 
Financiari din România, Strada Sirenelor, Nr. 67-69, Sectorul 5, Bucureşti, România. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: dezvoltarea susţinută a profesiei de auditor 
financiar şi întărirea acesteia; 

 2004 – prezent: Funcţia sau postul ocupat: Prof. univ. dr., Şef catedră Finanţe-
Contabilitate şi Calcul Economic. Activităţi şi responsabilităţi principale: elaborarea 
programelor didactice, organizarea manifestărilor ştiinţifice, evaluarea activităţii 
didactice, programarea activităţii de editare a materialelor didactice, propuneri privind 
cadre didactice asociate, profesori consultanţi, propuneri pentru îmbunătăţirea 
programelor de licenţă, masterat. Numele şi adresa angajatorului:Universitatea 
„Constantin Brâncoveanu”, Piteşti, Facultatea Finanţe-Contabilitate, Str. Calea Bascov, 
2A, Piteşti, Argeş. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: învăţământ superior 
universitar; 

 mai 2004 – august 2004: Funcţia sau postul ocupat: Senator. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: formularea de amendamente, adoptarea de legi, hotărâri şi moţiuni simple, 
exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă. Numele şi adresa angajatorului: Parlamentul 
României – Senat. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: sectorul public; 

 2002 – 2004: Funcţia sau postul ocupat: preşedinte. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: convocarea, coordonarea, pregătirea şi conducerea şedinţelor Consiliului, 
aprobarea proiectului ordinii de zi, semnarea rapoartelor semestriale, precum şi raportul 

mailto:ionmihailescu@yahoo.com�


anual de activitate ale Consiliului, reprezentarea Regiunii şi Consiliului în relaţiile cu alte 
regiuni din ţară şi din străinătate, precum şi cu orice alte entităţi. Numele şi adresa 
angajatorului: Regiunea de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate: sectorul public; 

 2000 – 2002: Funcţia sau postul ocupat: preşedinte. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: asigurarea conducerii operative a Uniunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
AGA şi a deciziilor Consiliului Director, emiterea de dispoziţii. Numele angajatorului: 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: sectorul public; 

 1996 – 2004: Funcţia sau postul ocupat: preşedinte. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: asigurarea respectării prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, 
exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite, coordonarea şi controlul activităţii 
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, urmărirea 
modului de realizare a veniturilor bugetare, dispunerea măsurilor necesare pentru 
pregătirea şi desfăşurarea, în bune condiţii, a lucrărilor consiliului judeţean. Numele 
angajatorului: Consiliul Judeţean Argeş. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: 
sectorul public; 

 1994 – 1996: Funcţia sau postul ocupat: preşedinte – filiala Argeş. Activităţi şi 
responsabilităţi principale: aprobarea angajării şi efectuării cheltuielilor în cadrul 
bugetului, convocarea şi conducerea şedinţelor, conducerea şi coordonarea dezbaterilor. 
Numele şi adresa angajatorului: Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 
România. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: dezvoltarea profesiei contabile şi 
întâlnirea acesteia; 

 1991 – 1996: Funcţia sau postul ocupat: director general. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: organizarea, conducerea şi controlul întregii activităţi a instituţiei, îndeplinirea 
obiectivelor strategice ce-i revin din Planul de performanţă al ANAF, transpunerea la 
nivelul aparatului propriu a măsurilor dispuse de către ANAF, reprezentarea intereselor 
statului legat de activitatea pe care o desfăşoară, participarea potrivit actelor normative în 
vigoare sau a mandatului primit din partea MFP şi/sau a ANAF ca reprezentant al 
acestuia. Numele angajatorului: Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul 
Financiar de Stat Argeş. Tipul activităţii sau sectorul de activitate: sectorul public; 

 1987 – 1991: Funcţia sau postul ocupat: Inspector financiar. Activităţi şi responsabilităţi 
principale: constatarea şi investigarea actelor şi faptelor ce rezultă din activitatea 
contribuabilului supus inspecţiei, verificarea modului de respectare a prevederilor legale 
privind administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al statului, alocaţiile 
bugetare şi ajutoarele de stat; sancţionarea, potrivit legii, a faptelor constatate, dispunerea 
de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei. Numele 
angajatorului: Administraţia Financiară a Judeţului Argeş. Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: sectorul public; 

 1978 – 1986: Funcţia sau postul ocupat: Contabil Şef, Director. Activităţi şi 
responsabilităţi principale: analiza eficienţei fondurilor, evoluţia acumulărilor băneşti, a 
structurii cheltuielilor materiale, a stocurilor de valori materiale şi a altor indicatori 
financiari, asigurarea efectuării, la termen şi în cuantumul stabilit, a vărsămintelor curente 
bugetului de stat; asigurarea îndeplinirii, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile locale, 
a balanţelor de verificare, bilanţurilor anuale şi trimestriale, precum şi a situaţiilor lunare 



privind principalii indicatori economico-financiari. Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate: sectorul public. 

 
Educaţie şi formare:  
 octombrie 2007: Calificarea/diploma obţinută: consultant fiscal. Disciplinele principale 

studiate/competenţe profesionale dobândite: Fiscalitate-Contabilitate. Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Camera Consultanţilor Fiscali. Nivelul 
în clasificarea naţională sau internaţională: clasificare naţională; 

 octombrie 2000: Calificarea/diploma obţinută: auditor financiar. Disciplinele principale 
studiate/competenţe profesionale dobândite: Audit financiar, Audit statutar, Alte 
angajamente şi servicii conexe, Contabilitate. Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare: Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: clasificare naţională; 

 1996 – 2000: Calificarea/diploma obţinută: doctor în contabilitate. Disciplinele principale 
studiate/competenţe profesionale dobândite: Contabilitate, Fiscalitate. Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea din Craiova. Nivelul în 
clasificarea naţională sau internaţională: clasificare naţională; 

 Octombrie 1996: Calificarea/diploma obţinută: expert contabil. Disciplinele principale 
studiate/competenţe profesionale dobândite: Contabilitate, Analiză economico-financiară, 
Fiscalitate, Drept. Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare: 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Nivelul în 
clasificarea naţională sau internaţională: clasificare naţională; 

 1968 – 1972: Calificarea/diploma obţinută: economist. Disciplinele principale 
studiate/competenţe profesionale dobândite: Contabilitate, Analiză economico-financiară, 
Fiscalitate, Drept, Management, Economie. Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea 
de Ştiinţe Economice. Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: clasificare 
naţională. 

 
Aptitudini şi competenţe personale:  
 Limbi străine cunoscute: franceză şi engleză; 
 Competenţe şi abilităţi sociale:  

• aptitudini de rezolvare şi aplanare a conflictelor în mediul profesional; 
• abilităţi de comunicare cu oameni la diferite niveluri; 
• capacitatea de a lucra în echipă; 
• mobilitate, energie, corectitudine, disponibilitate; 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
• aptitudinile organizatorice au fost dezvoltate ca urmare a funcţiilor deţinute, 

respectiv director, preşedinte, şef de catedră; 
• participarea în colectivul de organizare a unor manifestări cu caracter ştiinţific 

şi educativ, cercuri ştiinţifice studenţeşti, în derularea unor proiecte de 
consultanţă; 

 Competenţe şi aptitudini tehnice: tehnoredactare şi operare PC; 
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: utilizarea calculatorului, a 

instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet; 
 Permis de conducere: categoria B. 



 
Informaţii suplimentare: 
 participări la simpozioane, conferinţe şi mese rotunde, naţionale şi internaţionale; 
 activitate publicistică; 
 cursuri, manuale universitare şi cărţi de specialitate; 
 comunicări şi studii publicate în volumele unor manifestări; 
 articole publicate în presa de specialitate; 
 articole şi studii indexate în bazele de date internaţionale; 
 culegeri; 
 participări la derularea unor proiecte de cercetare în calitate de membru al colectivului de 

cercetare. 



 
 
 

MIHALCEA, GABRIEL LUCIAN 
 
 
Data naşterii: 23.11.1960. 
Stare civilă: căsătorit din anul 1984, 2 copii. 
 
Studii: 
 1967-1975: Şcoala generală nr. 10, Piteşti; 
 1975-1979: Liceul Militar, Breaza; 
 1979-1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Auto, Piteşti; 
 1981-1987: Facultatea de Medicină Militară, Bucureşti. 

 
Activitate profesională:  
 2000 - prezent: şeful Centrului Medical, jud. Argeş; 
 1994-2000: Medic şef, Cabinet Medical Poliţie; 
 1991- 1994: Medic Cabinet Medical Poliţie; 
 1989 – 1991: Medic, Batalionul de Jandarmi Târgovişte; 
 1987 – 1989: Medic, Spitalul Militar Piteşti. 

 
Cursuri şi specializări: 
 1998: Medic specialist, medicină internă; 
 2000: Curs competenţă ecografie cord; 
 2001: Curs competenţă expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; 
 2007: Congres de hipertensiune arterială la Milano; 
 Participări anuale la Congresul Naţional de Cardiologie şi Congresul Naţional de 

Medicină internă;  
 Prezentări anuale de noutăţi în cadrul conferinţelor de specialitate. 

 
Articole, referate, teze prezentate cu diverse ocazii: 
 Prezentări anuale de noutăţi în cadrul conferinţelor de specialitate;  
 Publicaţii în revista „Alerta”, editată de I.P.J. Argeş.  

 
    



MINCĂ, MARIAN 
 
 
Data şi locul naşterii: 30.04.1957, Piteşti. 
Adresă: Piteşti, Libertăţii, P7, sc. D, ap. 10. 
 
Studii: 
 Liceul „Nicolae Bălcescu” – 1976; 
 I.M.F. Bucureşti, 1982, având ca profesori somităţi, ca: profesor dr. I. Bruckner, profesor 

dr. A. Andronescu, prof. dr. M. Voiculescu, prof. dr. P. Simici, prof. dr. I. I. Costică, 
prof. dr. M. Pitiş, prof. dr. Ioan Pop D. Popa.  

 După perioada de stagiu (1982-1985), medic la Dispensarul comasat Trivale (1986-
1990). Din 1990, medic la D. M. T. Ştefăneşti şi Goleşti, unde am fost numit medic 
coordonator, între 1994-1999.  

 Medic primar Medicină Generală, din 1996. 
 Din 1999 - prezent, titular la C. M. I. Dr. M. Mincă, cu cabinete în Ştefăneşti şi Goleşti, 

având în îngrijire peste 2900 de pacienţi, pe un teritoriu ce cuprinde Ştefăneşti, Goleşti, 
Valea Mare, Călineşti, Mioveni. 

 Activitate în serviciile de urgenţă ale Spitalului Judeţean Argeş (1986-2001) şi Ştefăneşti 
(1991-2001). 



 
 
 

MITRACHE, MARIN 
 
 
Data şi locul naşterii: 28 februarie 1932, în comuna Schitu, judeţul Olt.  
 
Studii: 
 Şcoala primară în com. Schitu - satul Lisa; 
 Liceul „Radu Greceanu” din Slatina – Olt, în perioada 1946-1952 - promoţia 1952; 
 Facultatea de Mecanică - secţia Maşini termice de la Institutul Politehnic Bucureşti - 

1952-1957, promoţia 1957, cu calificativul „F. bine”.  
 
Experienţă profesională: 
În perioada august 1957 - decembrie 1966, am lucrat la Uzina „Vasile Tudose” Colibaşi, 

Piteşti. 
Am lucrat un an în Laboratorul de încercare motoare, unde s-au pus la punct primele 

carburatoare de fabricaţie românească ce au echipat motoarele autoturismelor ARO – M461, 
camioanelor SR101 şi a primului autobuz românesc, carburatoare ce s-au fabricat la uzina „Vasile 
Tudose”, Colibaşi 

În perioada 1958-1961, am lucrat ca proiectant în cadrul Biroului de Studii (Serviciul 
Constructor Şef), proiectând cutiile de viteză pentru camioanele Carpaţi şi Bucegi, fabricate de 
uzina „Steagul roşu” Braşov şi cutia de viteză pentru autobuzele fabricate de Autobuzul Bucureşti, 
cutii de viteză fabricate de uzina „Vasile Tudose”, Colibaşi. 

În perioada 1961-1966, am fost şeful Biroului de Studii al uzinei „V. Tudose”, Colibaşi, 
(constructor şef), când am coordonat activitatea de proiectare şi încercare a produselor fabricate de 
aceasta. 

În decembrie 1966, am fost primul om transferat de către Ministerul Industriilor Construcţiei 
de Maşini la uzina nou înfiinţată „Uzina de Autoturisme Piteşti”, în funcţia de şef Birou de Studii - 
constructor şef. 

La „Uzina de Autoturisme Piteşti”, în paralel cu preluarea şi însuşirea documentaţiei necesare 
pentru montaj şi înlocuirea pieselor venite de la Renault - Franţa ale autoturismului Dacia 1100, 
fabricaţie demarată în august 1968, am selectat şi organizat Biroul de Studii cu personal calificat. 

După iunie 1969, când cele două uzine vecine: uzina „V. Tudose” Colibaşi şi „Uzina de 
Autoturisme Piteşti” s-au unificat, am rămas, în continuare, şef Birou Studii al celor două colective 
unite. 

În continuare, am coordonat inventarierea şi prelucrarea documentaţiilor de definire a 
autoturismelor, am colaborat la alegerea şi atestarea fabricilor din industria orizontală care urmau 
să conlucreze la fabricarea autoturismelor. 



Am iniţiat dezvoltarea atelierului de prototipuri şi înfiinţarea laboratoarelor de încercări, care 
şi-au adus o însemnată contribuţie la reducerea timpului şi a cheltuielilor materiale în promovarea 
pieselor şi a subansamblelor fabricate în România, în locul celor expediate din Franţa. 

În anul 1971, s-a înfiinţat Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru 
Autoturisme Piteşti (ICSITA), ca unitate cu personalitate juridică, preluând sarcinile de 
„constructor şef” al uzinelor din Centrala Industrială de Autoturisme. 

ICSITA avea filiale la Câmpulung-Muscel, pe lângă uzinele Aro, la Timişoara, pe lângă 
Întreprinderea de Autoturisme Timişoara, la Craiova, pe lângă Societatea mixtă „Oltcit” S.A. şi la 
Oradea, pe lângă Întreprinderea de subansamble şi piese pentru mijloace de transport. 

ICSITA, având ca director pe inginer Mitrache Marin, şi-a adus contribuţia la introducerea, 
în fabricaţie de serie, a familiilor  „Aro 24”, „Aro 10”, la însuşirea, în fabricaţie, a licenţei pentru 
autoturismele „Dacia 1300”  berlină şi break a fost realizată diversificarea fabricaţiei de 
autoturisme, prin crearea autoturismelor Dacia 1310, autosanitară, autocamioneta 1302 şi 
autocamioneta 1304. 

Colaborarea cu reprezentanţii Regiei Renault pe linie de documentaţie de definire a 
produselor, pe linie de calitate şi a recunoaşterii reciproce a omologării, pe durata celor 15 ani de 
licenţă s-a desfăşurat în condiţii excelente. 

Pe baza celor văzute cu ocazia diverselor vizite făcute la Regia Renault, la uzinele Citroen, 
Wolkswagen, Fiat, o mare atenţie am acordat-o creării condiţiilor de proiectare şi dotare a 
laboratoarelor ICSITA. 

Graţie acestui fapt şi a competenţei profesionale a cercetătorilor şi a inginerilor, ICSITA-
Institutul a fost recunoscut internaţional. 

În luna noiembrie 1977, România a aderat la Convenţia de la Geneva privind adoptarea de 
condiţii uniforme de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor 
de vehicule cu motor. În aceste condiţii, s-au putut atesta, internaţional, autoturismele „Dacia 
berlină” şi break, autocamionetele 1302 şi 1304, automobilele Aro 24 şi Aro 10, la regulamentele 
E.C.E. - ONU. 

Marin Mitrache a avut drept de semnătură din partea României şi a semnat toate certificatele 
de conformitate cu regulamentele E.C.E. – ONU până după 1992, când Ministerul Transporturilor, 
prin Registrul Auro Român, a preluat această sarcină. 

Recunoaşterea certificatelor emise de laboratoarele româneşti a permis reducerea timpului de 
atestare pe diferite piese şi o reducere substanţială a fondului valutar, dar ar fi fost necesară  
încercarea automobilelor româneşti în laboratoarele din străinătate. Atestatele emise de 
laboratoarele româneşti au fost recunoscute de organismele pieţei comune Canadei şi Emiratelor 
Arabe Unite. 

Pentru a fi la curent cu toate noutăţile tehnice, am ţinut o strânsă legătură cu Universităţile 
Tehnice şi Institutele de Cercetare. În primii ani de învăţământ tehnic la Piteşti, ca asociat, am 
predat cursul de Rezistenţa materialelor viitorilor specialişti.  

În anul 1983, în urma susţinerii tezei de doctorat intitulate „Contribuţii la optimizarea 
mecanismelor de transmisie la autovehicule din punct de vedere al comportării la vibraţii”, am 
obţinut titlul de doctor inginer. Am publicat în reviste de specialitate, ca: „Studii şi Cercetări de 
Mecanică Aplicată” în Construcţia de maşini etc., numeroase studii referitoare la autovehicule, 
componentele acestora. 

În 1991, moştenind o casă la Câmpulung-Muscel, m-am retras la filiala din cadrul acestui 
oraş ca „cercetător principal I”. 



În 1994, am fost coautor la cartea „Automobilul în România - istorie şi tehnică” - redactată 
sub coordonarea regretatului profesor universitar dr. inginer Chiriac Vasiliu. 

M-am retras la pensie, în 1996. 
 
 



 
 
 

MITULESCU, GABRIEL 
 
 
 

E-mail: gmitulescu@gmail.com. 
Născut: 31 octombrie 1957, com. Domneşti, jud. Argeş. 
 Din 1993 – Medic specialist Chirurgie Generală şi din 1998, medic primar Chirurgie 

Generală la Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic Fundeni, Bucureşti. 
 Din 1994 - Asistent  universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 

Bucureşti. 
 Din 2005 – Lector (faculty member) la International School of Surgical Oncology. 
 Din 2005 – membru fondator al International Postgraduate School of the International 

Association of Surgeons and Gastroenterologists. 
 Din 2006 – Doctor în Ştiinţe Medicale, cu teza: Exenteraţia pelvină totală în tratamentul 

cancerului pelvin avansat (Prioritate naţională). 
 Între 1998-2006 – Medic şef al Clinicii proctologice „Proctoline” România. 
 Din 2007 – Medic şef al Clinicii proctologice „Proctoclinic” România. 
 Din 2007 – Profesor onorific al Şcolii Internaţionale de Chirurgie Oncologică (The 

Internaţional School of Surgical Oncology) şi al Facultăţii de Medicină „Carol Davila” 
Bucureşti, 2007. 

 
Supraspecializări şi competenţe:  
 2000 – Supraspecializare în Chirurgie oncologică; 
 2000 – Competenţă în Chirurgie laparoscopică; 
 2004 – Supraspecializare în Chirurgie hepatică şi transplant hepatic; 
 1998 şi 2002 – Cursuri de specializare în Proctologie, Israel şi Tunisia; 
 2007 – Curs de specializare în Proctologie, Austria. 

 
Cursuri postuniversitare: 
 Curs de Chirurgie Plastică – Iaşi, România, 1993; 
 Endomechanical Stapling Course, General Hospital Fundeni, Medicarom and 

Johnson&Johnson – Bucureşti, România, 1995; 
 Actualităţi în chirurgia ficatului – Bucureşti, România, 1995; 
 Curs de Chirurgie laparoscopică– Bucureşti, România, 1996; 
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 The International Gastro-Surgical Club with the Cooperation of World Health Organization 
(WHO) Collaborating Center for Gastric Cancer, The 4th International Postgraduate Course 
in Hepatobiliary, Pancreatic and Gastric Disease – Athens, Greece, 1996; 

 Actualităţi în chirurgia ulcerului gastric şi duodenal – Bucureşti, România, 1997; 
 The International Postgraduate School of the International Gastro-Surgical Club and The 

Laparoscopic School of the Association of Hospital Surgeons of Italy, the International 
Seminars in New Frontiers in The Diagnosis and Management of Gastrointestinals diseases 
– Athens, Greece, 1997; 

 Proctology and Endoscopy Course – Tel Aviv, Israel, 1998; 
 Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului pancreatic şi al pancreatitei cronice 

International Gastro – Surgical Club – Bucureşti, România, 1999; 
 Cancerul tubului digestiv superior – esofag, stomac şi Actualităţi în Chirurgia hepatică 

International Gastro – Surgical Club – Bucureşti, România, 2000; 
 Chirurgia laparoscopică a colonului şi rectului – Bucureşti, România, 2000; 
 Actualităţi în Chirurgia hepato-biliară - Bucureşti, România, 2000; 
 Actualităţi în Chirurgia endoscopică – al II-lea curs internaţional al International Gastro – 

Surgical Club – Bucureşti, România, 2001; 
 Actualităţi în cancerul digestiv – Bucureşti, România, 2002; 
 Trauma and emergency –Instambul, Turkey, 2002; 
 Techniques d’injection de la toxine botulinique dans le traitement des fissures anales – 

Tunis, Tunisie, 2002; 
 Actualităţi în chirurgia hepato-biliară – Bucureşti, România, 2003; 
 Program de pregătire în Chirurgie hepatică şi transplant hepatic – Institutul Clinic Fundeni, 

2003-2004; 
 Al VI-lea Simpozion şi Curs postuniversitar al International Gastro – Surgical Club, 

Actualităţi în Diagnosticul şi Tratamentul Cancerului Colorectal – Bucureşti, 2004; 
 6th International Post Graduate Course of Minimally Invasive Endocrine Surgery – 

Strasbourg, France, 2005; 
 Curs internaţional Manosmed: Diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor mamare – Bucureşti, 

2005; 
 Al VII-lea Simpozion şi Curs Postuniversitar al Secţiunii române a International Gastro – 

Surgical Club – Actualităţi în Chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi în Transplantul hepatic, 
Bucureşti, 2005; 

 Postgraduate Course and The First International Humboldt Workshop on Surgical Research 
Intra-abdominal Sepsis: Unresolved issues – Bucureşti, 2005; 

 13th International postgraduate Course, Current Trends and Developments in the 
Management of Abdominal Malignancies: A Multidisciplinary Approach Involving 
Surgical&Medical Oncologists and Pathologists – Athens, Greece, 2005; 

 XXIX Curso Internacional de Actualizacion en Cirurgia General y del Aparato Digestivo – 
Madrid, Espana, 2006; 

 The 8th Symposium and Postgraduate Course of International Gastro – Surgical Club 
Romanian Chapter, Bucureşti, 2006; 

 14th International Postgraduate Course – Advances in Diagnosis&Management  of 
Abdominal Diseases, Athens, Greece, 2006; 



 Al XI-lea Simpozion şi Curs Postuniversitar al Secţiunii române IASGO: Actualităţi în 
Chirurgia hepato-bilio-pancreatică şi transplant hepatic – Hotel Intercontinental, Bucureşti, 
18-21 aprilie 2007; 

 HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation) - RAR (Recto Anal Repair) course – Hospital d. 
Barmh. Schwestern, Vienna, Austria, 2007; 

 15th International Postgraduate Course – Advances in Diagnosis&Management  of 
Abdominal Diseases, Athens, Greece, 2007; 

 Cursul de Formare Continuă al Secţiunii Române IASGO: Chirurgia Radicală în Cancerul 
Gastric, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2008. 

 
Membru al unor societăţi ştiinţifice: 
 Societatea Română de Chirurgie – din anul 1991; 
 Eurosurgery  - din anul 1991; 
 Societatea Română de Chirurgie hepato-bilio-pancreatică – din anul 1994; 
 Societatea Română de Chirurgie laparoscopică şi suturi mecanice – din 1994; 
 European Digestive Surgery – din anul 1996; 
 International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists – din anul 

1996; 
 Asociaţia Română pentru Chirurgie Endoscopică şi alte tehnici intervenţionale – 
din anul 2002; 
 European Association for Endoscopic Surgery – din 2006; 
 Membru al Colegiului medicilor din România. 

 
Lector la cursuri postuniversitare: 
 International faculty member: International School of Surgical Oncology  - din 2005; 
 International Postgraduate School of the International Association of Surgeons and 

Gastroenterologists – din 2005. 
 
Profesor onorific: 
 Honorary Professor – The International School of Surgical Oncology, 2007; 
 Facultatea de Medicină „Carol Davila” Bucureşti, 2007. 

 
Activitate ştiinţifică: 
 71 lucrări ştiinţifice publicate şi/sau comunicate la diverse congrese şi manifestări 

ştiinţifice în ţară şi străinătate (Franţa, Italia, Spania, Turcia, Grecia etc); 
 3 capitole carte; 
 3 prezentări video; 
 29 participări la congrese şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
 1998 – premiul pentru cea mai bună lucrare la 8th World Congress of The International 

Gastro-Surgical Club Strasbourg, Franţa, cu titlul „The Complicated Solitary Rectal Ulcer 
Syndrome; 

 2005-2006: Investigator şef în Phase II, Multicentre, Open, Randomised, Parallel Group,  
Dose-ranging Study to Define the Efficacity of Dysport in the Treatment of Anal Fissure; 

 Prioritate naţională – Exenteraţia pelvină totală în chirurgia cancerului pelvin avansat 
 
 



Diverse: 
 2006: selecţionat în Hubners Who is who – Enciclopedia personalităţilor din România; 
 2007: Honorary Professor of the International School of Surgical Oncology and the 

Medical Faculty of Bucharest University. 
 

   
   

 
 



 
 
 

MIU I. MARIA 
 
 
Numele: Miu  
Prenumele: Maria 
Data şi locul naşterii: 1 septembrie 1952 (satul Stăneşti , comuna Corbi , jud. Argeş) 
Adresa: sat Corbşori, com Corbi, jud. Argeş; c.p. 117286 
Naţionalitatea : română 
Starea civila: căsătorită (1972) cu prof. Miu Ion (n. 1943, în sat Corbşori , jud. Argeş), un copil , Diana – 
Maria (n. 1974) 
 
Studii : 
 1967-1972 : Şcoala Normală Carol I din Câmpulung-Muscel, jud. Argeş; 
 1972 : Examenul de stat şi titlul de învăţător calificat; 
 1975 : Gradul didactic definitiv; 
 1984 : Gradul didactic al II-lea; 
 1990 : Gradul didactic I. 

 
Activitate profesională: 
 
 1972-1974: Învăţătoare la Şcoala Generală Slatina; com. Nucşoara, jud. Argeş; 
 1974-1975: Învăţătoare la Şcoala Generală Corbi, jud. Argeş; 
 1975-1976: Învăţătoare la Şcoala Generală Pietroşani, jud. Argeş; 
 1976-1986: Învăţătoare la Şcolile Stăneşti, Păraieşti şi Corbşori, com. Corbi – Argeş; 
 1986-1990: Învăţătoare la Şcoala Generală Nucşoara, jud. Argeş; 
 1990-1996: Prof. titular (muzică) la Şcoala Generală Corbi, jud. Argeş; 
 1996-2008: Învăţătoare titulara la Şcoala Corbşori, com. Corbi, jud. Argeş; 

 
Stagii : 
 1975,1980,1984,1990,1996,2002: Cursuri de perfecţionare la specialitatea învăţător; 
 2006-2007: Cursuri de perfecţionare – Proiectul pentru Învăţământul Rural. 

 
Responsabilităţi : 
 1996-2006: Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor din Şc. Corbşori,  com Corbi, jud. 

Argeş; 
 1996-2006: Membru al Consiliului de administraţie al Şc. Corbşori, com. Corbi- Argeş;  



 2000-2006: Responsabil pe clasă în cadrul Cercului Pedagogic al Înv. de pe Valea Râului 
Doamnei;  

 1972-1974, 1986, 1990: Instructor, cor, grup vocal folcloric la Sc. Slatina - Nucşoara, jud. Argeş; 
 1990-1996: Instructor, dirijor de cor Şc . Corbi, jud . Argeş ; 
 1996-2008: Instructor al Formaţiei de dansuri populare a Şc. Corbşori, com. Corbi; 
 Instructor Grup vocal folcloric, solişti vocali Şc. Corbşori, com Corbi; 

 
Cărţi publicate: 
 Corbi-Argeş, Străbuna vatră românească, Ed. Tiparg – 2005; 
 Monografia satului Corbşori, com. Corbi , jud. Argeş, Ed. Alean – 2007; 

 
Consemnări în lucrări şi ziare: 12 
      
Titluri; gradaţii : 
 Gradaţia de merit 2006-2010; O.M. Ed. C. nr. 4177/2006; 
 Diploma de onoare pentru contribuţia adusă la afirmarea activităţii artistice în com. Corbi şi jud. 

Argeş ( I. pt. C. al jud. Argeş  C.C.P. Ag. 1996); 
 Diploma de suflet (Fundaţia Petre Ionescu –Muscel), Domneşti Argeş , 2006; 
 Diploma aniversara – Sărbătorile Argeşului şi Muscelului ed. 1 – 2007. 

 
Participări : 
 Colaborare la programele realizate de postul de televiziune West Tv, Domneşti-Argeş;  
 Naţional Tv – Favorit,  Bucureşti ; Antena 1, Bucureşti; 
 Participare cu formaţia de dansuri populare a Şc. Corbşori , a grupului vocal folcloric şi solişti 

vocali la spectacolele organizate de C. J. Argeş pt. C. P.C. T. şi I.S.J. Argeş;   
 Participare la Festivaluri interjudeţene şi internaţionale: Corbi – Argeş; Novaci- Gorj; Vaideeni – 

Vâlcea; Jina –Sibiu; C. de Argeş  - 2000-2008; 
 Participare la spectacolele organizate cu prilejul „Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului”, Ed. I. 

2007 –Goleşti , Piteşti; 
 Participare la „Programul aniversar – 70 ani, Muzeul Satului Românesc”, Bucureşti, 2006; 
 Participare şi Locul I – la Festivalul folcloric pt. elevi, 2005-2008; 
 Participare şi Locul I – la Festivalul concurs – Gh. Popescu Judeţ, 2006- 2008. 

 



MODEL, MARIA 
 
 
Data şi locul naşterii: 25 februarie 1942, com. Teiu-Argeş.  
 
Studii: 
 1956-1960: Liceul „Nicolae Bălcescu”; 
 1961-1964: Şcoala Tehnică Sanitară; 
 1964-1977: Încadrat Spitalul Ştefăneşti, secţia Chirurgie şi sală operaţie; 
 1973: asistent medical principal; 
 1977-1981: Policlinica nr. 1, secţia B.F.T.; 
 1981-2001: Policlinica nr. 2, secţia B.F.T.; 
 1986-2001: asistentă şefă, Policlinica nr. 2, Piteşti; 
 2001: pensionară; 
 2007: reîncadrată, Policlinica nr. 2, secţia Dermatologie. 

În toată activitatea profesională, am fost o participantă activă a acţiunii cu scop umanitar, de 
educaţie sanitară, am participat la simpozioane medicale.  
Am avut calificativ foarte bine. 
 
 
 



 
 
 

MOŞTEANU, I. ANA 
 
 
Adresa: Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 60, Bl. U7, Sc. A, Ap. 13. 
Telefon: 0348 414 877. 
E-mail: anamosteanu@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 8 iulie 1958. 
 
Experienţă profesională: 
 20.02.2008: Inspector şcolar alternative educaţionale, învăţământ particular, centre de 

excelenţă, I.S.J. Argeş; 
 19.01.- 28.09.2006: Director adjunct, Grup Şcolar I.C.M. „Dacia”, Piteşti; 
 Membru în Consiliul de administraţie al Grupului Şcolar I.C.M. „Dacia”, Piteşti; 
 Responsabil al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii; 
 Responsabil Comisie de perfecţionare; 
 Din 1989: Profesor titular, specialitatea Fizică, Grup Şcolar I.C.M. „Dacia”, Piteşti; 
 01.09.2000/01.09.2006: Responsabil Comisie, specialitatea Fizică; 
 2006/2007: Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J., la specialitatea Fizică; 
 2002-2005: Metodist al I.S.J. Argeş, specialitatea Fizică; 
 2003-2006: Metodist al I.S.J. Argeş, specialitatea Fizică; 
 1987-1989: Profesor detaşat, specialitatea fizică, Colegiul Naţional – Liceal „Al. 

Odobescu”, Piteşti; 
 1982-1987: Profesor titular, specialitatea fizică, Şcoala cu clasele IX-X, Bădiceni, Argeş. 

 
Educaţie şi formare: 
 2006: Absolvent al Cursului de management educaţional „Formarea Liderilor 

Educaţionali” (90 credite), C.C.D. Argeş; 
 2005-2006: Absolvent al cursurilor Modulului Jean Monnet „European Policies in the 

field of sustainable regional development”,  Universitatea Piteşti; 
 2004: Absolvent al Programului de formare continuă COMDIDACT (30 credite), 

Universitatea Piteşti, D.P.P.P.D.; 
 2003: Absolvent al Cursului de utilizare AEL3; 
 Absolvent al Cursului „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopuri didactice” 

(Direcţia Programe şi Reformă – Banca Mondială), C.C.D., Argeş; 
 2000: Absolvent al Cursului de Abilitare Curriculare, C.C.D., Argeş; 
 1999: Participant la Curs de Formare a Metodiştilor pe componente, I.S.J. Argeş; 
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 1995: Promovarea examenului pentru obţinerea gradului didactic I, cu lucrarea metodico-
ştiinţifică „Aplicaţii ale izotopilor radioactivi în medicină” (nota 10); 

 1990: Promovarea examenului pentru obţinerea gradului didactic II (nota 9, 66); 
 1985: Promovarea examenului de definitivare în învăţământ (nota 8, 50); 
 1982: Absolvent al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Fizică, cu examen de licenţă 

(nota 10). 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: engleză. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: Abilităţi de comunicare dobândite prin exersarea profesiei, 
abilităţi de mediere a conflictelor şi aport substanţial adus la realizarea unui climat propice de 
muncă dobândite ca şef de catedră şi membru în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar 
I.C.M. „Dacia”, Piteşti. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice:  
 responsabil comisie metodică, 2000-2006; 
 Membru în consiliul de administraţie;  
 Organizator Cerc Pedagogic, 2002, 2004, 2006; 
 Membru în Comisia de Organizare a Olimpiadelor şcolare de fizică şi astronomie;  
 Îndrumător practică pedagogică (prof. mentor). 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: abilităţi de operare PC şi de lucru, în programele Word, 
Excel, Powerpoint; 
Abilităţi de operare în sistemul W 98 şi W XP Profesional;  
Cunoştinţe de utilizare a internetului. 
 
Permis de conducere: da. 
 
Participări la conferinţe internaţionale 2007: 
 Participat la Conferinţa Naţională de Fizică Bucureşti cu lucrarea „The educational soft” 

Physics by Pictures” use in the instruction activity at physics. Electron motion in an 
electric field”; 

 Participat la conferinţa „Usage Des TIC Dans L enseignement”;  
 Participat la Simpozionul Internaţional „Predarea ştiinţelor naturii între inţiativă şi 

creativitate în învăţământul românesc pe coordonate europene cu lucrarea „Softul de 
simulare, un mod individualizat, interactiv şi dirijat în activitatea de instruire”; 

 locul I la Concursul Interjudeţean de Fizică Aplicată cu un echipaj de elevi pe care l-am 
coordonat; 

 locul I la Concursul Judeţean E.L.I. cu un echipaj de elevi pe care l-am coordonat;  
 2006: activitatea metodico – ştiinţifică - participat la Conferinţa Internaţională EDU – 

WORD 2006, cu lucrarea „Physics by Pictures” an educational soft used in the 
instruction activity at physics; 

 2005: participat la 14–th National Conference on Physics – Bucharest, cu lucrarea 
”Utilisation of the educational software in physics  lesson”; 



 2004: participat la Conferinţa Internaţională EDU – WORD 2004, cu lucrarea „The 
Impact of the Educational Means on Teaching Physics  in School”; 

 2003: participat la Colocviul National de Fizică – Bucureşti, cu lucrarea „Utilizarea 
calculatorului în activitatea de predare – învăţare evaluare la fizică”; 

 Participarea la Conferinţa de Matematică Aplicată şi Industrială, cu lucrarea ”Geometria 
Maselor şi Centre de Greutate”; 

 2000: participat la a VIII-a Conferinţă Internaţională de Autovehicule Rutiere, cu 
lucrările: 

• „Izotopi radioactivi. Metoda trasorilor”;  
• „Legi de conservare în reacţii nucleare”; 
• „Cinetica nucleelor genetic legaţi. Serii radioactive”; 
• „Izomeria nucleară”. 

 
Publicaţii: 
 Carte autor: „Utilizarea Calculatorului în activitatea de instruire la fizică – Electricitate 

şi magnetism”, Editura  Universităţii Piteşti, 2006; 
 Carte autor: „Electrostatică – Proiectare didactică”, Editura Universităţii Piteşti, 2004; 
 Carte autor: „Electromagnetism – Proiectare didactică”, Editura Universităţii Piteşti, 

2004; 
 Articol autor: „Formalismul Lagrangeian privind determinarea stării şi evoluţiei stării”,  

Revista de Fizică Evrika! 2004; 
 Articol autor: „Aplicaţiile izotopilor radioactivi în medicină. Test morfofuncţional”, 

Revista de Fizică Evrika! 2003;  
 Articol autor: „Curriculum elaborat în şcoală”, Revista de consiliere psihopedagogică şi 

metodică – Paideia (ISSN 1582 – 3482) 2001; 
 Articol autor: „Curriculum pentru disciplina opţională Istoria Fizicii”, Buletin ştiinţific 

(ISSN 1153-1151) 2001 
 Articol autor: „Proiectarea unei unităţi de învăţare”, Buletin Ştiinţific (ISSN 1153-1151) 

2001; 
 Articol autor: „Aplicaţiile izotopilor radioactivi în medicină. Radiocaptarea.” Buletin 

Ştiinţific (ISSN 1583-8390) 2003 Probleme autor Propus probleme Evrika!; 
 Articol autor: „Proiectarea activităţii didactice la disciplina de învăţământ fizică clasa a 

X-a”, Revista de consiliere psiho-pedagogică şi metodică – Paideia (ISSN 1582-3482) 
2001. 

   
  
     
    
 



 
 
 

MOTOCESCU, ST. LUCIA 
 
 

Născută pe meleaguri muscelene, în anul 1936, luna mai, ziua 6, în comuna Pucheni, 
actualmente, în judeţul Dâmboviţa. 

Absolventă a Liceului Pedagogic din Câmpulung - Muscel şi a Institutului Pedagogic din 
Bucureşti.  

Am fost „adoptată”, prin căsătorie cu învăţătorul Motocescu I. Gheorghe, în anul 1960, 
fiind încadrată, mai întâi, directoare a căminului cultural Dragoslavele, apoi, învăţătoare, şi, din 
anul 1964, profesoară de Limba şi literatura română. 

Am desfăşurat o muncă asiduă şi mi-am păstrat fidelitatea faţă de meseria aleasă, fiind 
călăuzită de dorinţa de a transforma comuna Dragoslavele într-o localitate cu oameni culţi, cinstiţi 
şi de nădejde. 

Am desfăşurat numeroase activităţi socio-umane în slujba comunităţii, precum:  
 Muncă de alfabetizare, în mod deosebit, în Valea Hotarului, sat de rromi; 
 Muncă de culturalizare prin diferite activităţi (bibliotecară la şcoală, instructor de dansuri, 

instructor de teatru, culegeri de tradiţii populare şi istorice); 
 Muncă de înfrumuseţare a comunei (plantare de pini, împreună cu elevii, pe Mateiaşi, 

muncă la construirea a două laboratoare, a unei şcoli cu clasele I-IV etc.). 
Pentru munca desfăşurată, am primit recompense, ca: Diplomă de excelenţă şi diplomă de cetăţean 
de onoare al comunei Dragoslavele. 

Dimensiunea muncii mele a fost, local, recunoscută de cei cu care am lucrat. 
În cei 40 de ani de muncă în învăţământ, am reuşit performanţa de a pregăti întregi generaţii de 
oameni de seamă; 12 dintre foştii mei elevi devenindu-mi colegi (amintim pe: Mareş Emilia, 
Vlădău Paul, Magoş Marcel, Butoi Maria etc), iar ceilalţi devenind şi ei persoane importante. 
 Primar: Torbă Mihai Gheorghe;  
 Oameni de afaceri: Torbă Nicu, Niţescu Octavian; 
 Medici: Sorenghea Doina, Ştefănoiu Simona, Jinga Clara; 
 Ingineri: Uţi Gheorghe, Arsene Mircea etc. 

Devotamentul meu pentru comunitate şi simţul de responsabilitate faţă de aceasta m-au 
ajutat să-mi creionez o imagine pozitivă în faţa oamenilor care îmi poartă o adâncă recunoştinţă, 
unii dintre ei căutându-mă şi acum pentru a-mi mulţumi, sau pentru a-mi cere sfatul. 

Mă simt mândră să fiu fiică a Argeşului şi mă bucur că am reuşit să contribui la dezvoltarea 
comunei Dragoslavele, rezultatele activităţii mele fiind vizibile în prezent. 
 



MUŞAT, DANIEL 
 
 
Data şi locul naşterii: 06.11.1955, Călineşti, jud. Argeş. 
Cetăţenie: română. 
Stare civilă: căsătorit, doi copii. 
 
Studii: 
 1975-1981: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, licenţiat în 

Medicină Generală; 
 2004-2005, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, master în Managementul 

Asigurărilor Sociale de Sănătate. 
 
Titlul profesional: Medic Primar Medicină Generală; 

Doctorand în ştiinţe medicale/Institutul de Medicină şi Farmacie, Craiova. 
 
Experienţa profesională: 
 1981-1984, Piteşti, Spitalul Judeţean Argeş, medic stagiar, stagii de chirurgie, Medicină 

Internă, O.G. Boli infecto-contagioase; 
 1985-1989, Merişani Argeş, Dispensarul Teritorial, medic, Medicină Generală; 
 1990-1999, Merişani, Argeş, Dispensarul Teritorial, medic specialist de Medicină 

Generală/coordonator, activitatea medicală şi de cercetare; 
 1999-2000, Piteşti, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş, director general, organizarea 

activităţii instituţiei responsabilă de asigurările sociale de sănătate în judeţul Argeş; 
 2004 - prezent, Piteşti, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş, Colegiul Universitar de 

Asistenţi Medicali, Universitatea de Stat, Piteşti, medic şef lector, activitate organizatorică, 
activitate didactică şi de cercetare. 

 
Locul de muncă actual şi funcţia: Casa de Asigurări de Sănătate Argeş Medic Şef-Director 
Executiv Adjunct. 
Vechime la locul de muncă actual: 9 ani. 
 
Alte activităţi profesionale: 
 Organizator al cursului Managementul cabinetelor de medicină de familie pentru medicii 

din judeţul Argeş, 1999; 
 În intervalul 2000-2004, director de sub-proiect, în cadrul Programului Consensus III, 

desfăşurat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în colaborare cu AOK Germania, 
pentru creşterea capacităţii instituţionale a caselor de asigurări de sănătate; 

 Sistemul de management al calităţii serviciilor medicale  în spitale şi cabinetele medicale, 
conform ISO 5001:2000-Bucureşti 2002, lector; 

 Participant la proiectul Phare Reforma Instituţională RO 9712/2001/2002, organizat de 
European Institute Denmark şi Chema, Belgia; 

 Medicina bazată pe dovezi şi evoluţia tehnologiei medicale 2003, CNAS şi AOK, 
Germania; 

 Conceptul de Public Relations pentru sistemul de asigurări de sănătate din România, 2003, 
curs organizat de MSP, CNAS şi AOK, Germania; 



 Vicepreşedinte al Comisiei de monitorizare şi competenţa profesională pentru cazurile de 
malpraxis, 2008. 

 
Membru al asociaţiilor profesionale: 

- Colegiul Medicilor din România, filiala Argeş. 
 
Limbi străine cunoscute: 

- engleza: foarte bine; 
- franceza: foarte bine; 
- germana: bine; 
- italiana: bine. 

 
Alte competenţe:  
- managementul spitalelor; 
- calităţi organizatorice; 
- competenţă în legislaţia cu impact asupra sistemului sanitar, în managementul acestuia la toate 
nivelurile de asistenţă medicală; 
- capacitatea de relaţionare cu instituţiile publice la nivel managerial de vârf. 



MUSTAŢĂ, PAUL 
 
 
Adresă: judeţul Argeş, oraş Mioveni, str. M. Eminescu, bl. P 10, sc. A, ap. 11. 
Telefon: 0770 956520; 0721 542709. 
E-mail: mustata_paul@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 18. 02. 1952. 
Locul naşterii: Mihăieşti, Argeş. 
 
Experienţă profesională: 
 1997 - prezent: Şcoala cu clasele I-VIII „George Topârceanu”, Mioveni, învăţământ 

gimnazial, titular, profesor de educaţie fizică; 
 2004 - prezent: Asociaţia de prietenie Mioveni-Landerneau (Franţa), schimburi şi 

programe comune cultural-artistice, stagii de formare, sport-turism, secretar, activităţi 
specifice de secretariat, inclusiv monitorizare acţiuni/activităţi; 

 2006: primarul oraşului Mioveni (dispoziţia nr. 1026 - 9.05. 2006), Consiliul comunitar 
consultativ, membru, Protecţia copilului, 2005-2006, I.S.J. Argeş, Educaţie fizică şi sport, 
metodist, Îndrumare şi control; 

 1992-2004: Asociaţia de prietenie Mioveni – Landerneau Franţa, schimburi şi programe 
comune cultural-artistice, stagii de formare sport-turism, vicepreşedinte, coordonare 
activităţi; 

 11.1998 - 04.2003: Şcoala cu clasele I-VIII „George Topârceanu”, Mioveni, învăţământ 
gimnazial, director adjunct management şcolar; 

 01.09.1997 – 31.09.1997: Şcoala cu clasele I-VIII „George Topârceanu”, Mioveni, 
învăţământ gimnazial, detaşat, profesor de educaţie fizică; 

 05.07.1996 – 31.08.1996: Şcoala generală Mioveni, învăţământ gimnazial, titular, 
profesor de educaţie fizică; 

 01.09.1991 – 05.07.1996: Primăria Mioveni, judeţul Argeş, administraţie publică, detaşat, 
viceprimar; 

 01.09.1984 – 31.08.1996: Şcoala generală, Mioveni, titular, profesor de educaţie fizică; 
 01.09.1982 - 31.08.1984: Grup şcolar I.A.P., Colibaşi, jud. Argeş, învăţământ tehnic 

liceal, detaşat, profesor de educaţie fizică; 
 01.09.1978 – 31.08.1984: Şcoala generală, Coteşti, comuna Godeni, judeţul Argeş, 

învăţământ gimnazial, titular, profesor de educaţie fizică; 
 01.09.1976 – 31.08.1978: Şcoala generală, Stăneşti, comuna Corbi, judeţul Argeş, 

învăţământ gimnazial, titular, profesor de educaţie fizică; 
 01.09.1975 – 31.08.1976: Liceul Industrial de Chimie, Buzău, învăţământ liceal, titular, 

profesor de educaţie fizică. 
 
Educaţie şi formare: 
 Mai 2007 - prezent: Universitatea Piteşti, curs perfecţionare în specialitatea „Comdidact” 

şi „Management educaţional”, perfecţionare continuă/credite, completarea/actualizarea 
cunoştinţelor de specialitate şi psihopedagogice; 
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 07.11.2006 – 09.06.2007: I.S.J. Argeş, proiectul educaţional „Viaţa”, diplomă de 
participare, completarea/actualizarea cunoştinţelor specifice; educaţia ecologică a 
elevilor; 

 03 - 06.01.2007: CCD Argeş, consiliere şi orientare, diplomă de participare, consiliere şi 
orientare şcolară; 

 17.03.2007: I.S.J. Mehedinţi, proiectul educaţional „Proeducaţia”, diplomă de 
participare, completarea/actualizarea cunoştinţelor specifice; modalităţi de acţiune; 

 13.03 – 16.03.2006: I.S.J. Argeş, A.E.L., diplomă de participare, cunoaşterea 
modalităţilor de folosire a calculatorului în predare-învăţare; 

 03.06.2006: C.C.D Suceava, I.S.J. Suceava, C.C.D.G. Bucureşti, educaţie ecologică, 
simpozion internaţional, completarea/actualizarea cunoştinţelor specifice; 

 17.11.2006: I.S.J. Bacău, Educaţie patriotică, Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice, 
completarea/actualizarea cunoştinţelor specifice; 

 28.03 – 18.04.2006: C.C.D. Argeş, Educaţie pentru sănătate, Adeverinţă de participare, 
completarea/actualizarea cunoştinţelor specifice; 

 06.05.2005: C.C.D. Argeş - Cultură şi civilizaţie europeană, Evoluţia politico-economică 
şi socială a Europei, Adeverinţă de participare, cunoştinţe necesare susţinerii şi integrării 
României în Uniunea Europeană; 

 31.03.2004: Consorţiul pentru dezvoltare locală Mioveni - Programul Phare 2000 – 
Resurse Umane – Centrul de consiliere Training, integrare socio-profesională şi evaluare 
Piteşti, plan de afaceri, diplomă de participare, seminarii de training;  

 30.03.2004: C.D.L. Mioveni – programul Phare 2000 Resurse Umane – Centrul de 
Consiliere, training, integrare socio-profesională şi evaluare Piteşti, management 
concurenţial, diplomă de participare, seminarii de training; 

 22.04.2002: Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Argeş, simpozion 
„Viitorul planetei începe cu noi” – temă „Ariile protejate”, diplomă de participare, 
schimb de experienţă; 

 Decembrie 2001: Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic Argeş, 
Simpozion „Educaţia – unitate în diversitate”, diplomă de participare, schimb de 
experienţă; 

 Octombrie 2000 – mai 2001: M.E.N. – Proiectul de Reformă a Învăţământului 
Preuniversitar, componenta „Management şi finanţare” – Centrul Regional Craiova, curs 
de management şi finanţare – în cadrul Proiectului de reformă a învăţământului 
preuniversitar, certificat de absolvire, management şcolar şi finanţarea unităţilor şcolare; 

 2.06.2001: Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa Corpului Didactic, Sesiune de 
comunicări şi referate ştiinţifice – Educaţie fizică şcolară şi antrenament sportiv cu tema 
„Metodologia organizării taberelor în deplasare”, diplomă de participare, schimb de 
experienţă; 

 Martie – septembrie 2000: CL Mioveni – United States Department of Labor şi Agenţia 
Naţională pentru Ocupare şi Formare Profesională; Dezvoltare economică locală, în 
cadrul Programului de redistribuire a forţei de muncă disponibilizată, diplomă de 
absolvire, Implementare a proiectului Întreprindere Comunitară pentru valorificarea 
nisipului şi pietrişului în cadrul Fundaţiei „Consorţiul pentru dezvoltare locală Mioveni”; 

 Martie - iunie 1999: I.S.J. Argeş, Curriculum naţional; - Evaluarea cunoştinţelor elevilor; 
învăţare activă, Adeverinţă de participare, Teorie, aplicaţii, metode şi tehnici; 



 Iunie-1997: Fundaţia internaţională de Management – PAEM, Management 
implementare programe PHARE – PAEM, Curs de pregătire, abilităţi şi cunoştinţe 
necesare coordonării implementării măsuri active: Incubatorul de Afaceri Mioveni, în 
cadrul Fundaţiei C.D.L. Mioveni;  

 27.01 – 12.03.1997, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – D.M.P.S. Argeş, curs de 
operator DOS – Windows, certificat de absolvire, curs instruire – perfecţionare 
profesională;  

 13 – 15 mai 1996, Fundaţia Internaţională de Management – PAEM, în colaborare cu 
firma Univoc;  

 Timişoara SRL, relaţii cu mass – media pentru organizaţii nonprofit, diplomă de 
participare, curs de instruire;  

 Februarie 1994, Guvernul României, departamentul pentru administraţie Publică Locală 
şi Inspectoratul General al Protecţiei Civile, diplomă, curs de pregătire. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 
Limbi străine cunoscute:  
 Limba franceză: 

Abilitatea de a citi – bine 
Abilitatea de a scrie – bine  
Abilitatea de a vorbi – bine 
 Limba germană:  

Abilitatea de a citi – bine  
Abilitatea de a scrie – bine  
Abilitatea de a vorbi – satisfăcător 
 
Aptitudini şi competenţe artistice:  
Literatură: eseuri, interviuri, reportaje, versuri; colaborare la revista studenţească a FEFS 
Bucureşti, „Palestra”, articole la revista „Catedra”, realizată de C.C.D. şi I.S.J. Argeş, redactor 
la ziarul local „Miovenii”, în perioada anilor 2002 – 2004, publicarea unei cărţi – „La catedră şi 
dincolo de ea”, în 2003 (coautor), publicarea de articole de specialitate, în revista „Catedra”, a 
C.C.D Argeş, în revista de cultură şi educaţie „Actori pe scena educaţiei”, a I.S.J. Argeş, în 
periodicul pentru iniţiativă şi dezvoltare profesională în educaţie „interferenţe didactice”, cu 
apariţie trimestrială, la Bacău‚ înfiinţarea, în 1998, şi coordonare/colaborare la editarea revistei 
şcolare „Ecouri”, premiată la nivel judeţean (locul  I – 2001 şi 2002, locul II – 2000 şi 2003, 
menţiune – 2004, locul II – 2006, 2007). 
Teatru: abilităţi interpretative şi de distribuţie, dobândite ca urmare a organizării şi participării 
la serbări şcolare şi festivaluri artistice pentru elevi, de-a lungul timpului. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale:  
Abilităţi de comunicare, muncă în echipă, toleranţă, iniţiativă, solicitată la pregătirea echipelor 
şcolare de şah, tenis de masă, handbal, a participanţilor la concursurile „Şi noi avem drepturi”, în 
cadrul organizaţiei „Salvaţi copiii” – filiala Argeş, dobândite ca urmare a funcţiilor de conducere 
pe care le-am îndeplinit: primar, director de şcoală, membru al Consiliului Local, 
preşedinte/membru al Consiliului de Administraţie al şcolii, şef al operaţiei în cadrul Apărării 
Civile locale, preşedinte al Asociaţiei sportive şcolare „Millenium”, membru în Consiliul de 



coordonare „Eco – Şcoală”, colaborator în cadrul proiectelor extracurriculare finanţate de 
PHARE: „Meseria – brăţară de aur” şi „Centrul de Mediere şi Ocupare a Forţei de Muncă”.  
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice:  
Membru al Comisiei judeţene de arbitraj – şah, coordonez catedra de educaţie fizică, membru al 
Consiliului de Administraţie al şcolii – probleme de evidenţă buget, membru al comisiei de 
analiză a ofertelor, membru al comisiei de orar; organizator a numeroase excursii în ţară şi 
străinătate, vizite, drumeţii, concursuri, în cadrul şcolii şi organizaţiei „cercetaşii României” – 
centrul local Mioveni, marşuri ecologice, cu ocazia „Zilei Pământului”, Paradei speciilor, Zilei 
mediului (de fiecare dată, peste 1000 de elevi participanţi); competenţele le-am dobândit ca 
urmare a experienţei acumulate ca viceprimar, director de şcoală, membru al consiliului local 
Mioveni, vicepreşedinte al „Asociaţiei de prietenie Mioveni – Landerneau (Franţa), schimburilor 
de experienţă în şcoli franceze din Bretagne şi studiului individual.  
 
Aptitudini şi competenţe tehnice:  
 
Utilizare calculator: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 
 
Permis de conducere: categoria B. 
 
Alte aptitudini şi competenţe:  
Aptitudini de mediere a conflictelor, dobândite în perioadele când am avut funcţii de conducere. 
 
Informaţii suplimentare:  
Referinţe, persoane de contact: Fâlfănescu Romeo – director, Şc. „George Topârceanu”, 
Mioveni, Panait Carmina – director adj., Şc. „G. Topârceanu”, Mioveni, Olteanu Cristina, 
Coordonator proiecte – programe Şc. „G. Topârceanu”, Mioveni, Năstase Constantin – director 
Şc. „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Staicu Mariana - inspector de specialitate, I.S.J. Argeş, Panait 
Elisabeta – preşedinte Asociaţia de prietenie Mioveni – Landerneau, Stanciu Ion – administrator 
Fundaţia Consorţiului pentru dezvoltare locală, Mioveni, Georgescu Ion – primar oraş Mioveni, 
Ştefănescu Maria – secretar al Consiliului Local, Mioveni, Dumitru Nelu – profesor, Şc.  „G. 
Topârceanu”, Mioveni, Pascal Unguran – preşedinte al „Association d’Amitie Pays de 
Landerneau – Roumanie” şi preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor de prietenie din zona Bretagne 
cu România, Landerneau, Finistere, France.                



 
 
 

MUSTOCEA, CARMEN SIMONA 
 

 
Adresa: B – dul Republicii, bl. E 3b, Sc. D, Ap. 3, Piteşti, Argeş. 
Telefon: 0248/220592; 0740 480847. 
Fax: 0248/211580. 
E-mail: cmustocea@yahoo.com. 

Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 26.04.1967. 
Locul de muncă vizat: Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti. 
 
Experienţă profesională:  
 01.10.2003 – prezent: director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti, Str. 

Transilvaniei, nr. 6;  
 2002 – 2006: membru în Consiliul de Administraţie, în Consiliul Şcolar, 2003 – 2004; 

2003 – 2004; 2004 – 2005: metodist I.S.J.; 2005 – 2006, membru în Consiliul Consultativ 
al I.S.J.; 2006 – 2007 mentor I.S.J.; 2007 – 2008, membru în Consiliul Consultativ şi 
metodist al I.S.J; 2008 – program de formare a mentorilor de stagiatură – C.C.D. Argeş; 

 2007-2008 Formarea mentorilor – Curs Practicum – Universitatea Piteşti; 
 2007: Certificat de absolvire Curs Oracle (Think.com); 
 2007: Stagiul de formare “Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale” – 

C.C.D., în colaborare cu I.S.J. şi Unitatea Regională  POS DRU SUD; 
 2006: Stagiul “Consiliere şi orientare” – C.C.D.;  
 2004-2006: Masterat în management, Univ. “Constantin Brâncoveanu” - “Administraţie 

publică şi servicii”; 
 18.02.2004 - 17.07.2004: Formarea Liderilor Educaţionali; 
 03.2003: Curs de calculator System Plus; 
 02.2003 - 03.2003: Formarea managerială a directorilor – C.C.D.; 
 04.03.2002: Curs de limba engleză; 
 25.07.2001: Absolvirea cursului TIC în scopuri didactice; 
 1992: definitivat; 1996: gradul II; 2000: gradul I; 
 1985-1989: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Fizică. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: publicaţii în reviste de specialitate, participări la sesiuni de 
comunicări ştiinţifice în specialitate naţionale şi internaţionale şi la Centrul Cultural. 

mailto:cmustocea@yahoo.com�


 
Limbi străine cunoscute: engleză. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: disponibilitate la program prelungit, lucru în echipă, spirit de 
intrajutorare. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit organizatoric, mobilizarea subordonaţilor în 
rezolvarea sarcinilor, organizare şi participare la concursuri şcolare, participare la proiecte 
Comenius. 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: da. Cursuri efectuate în şcoală, la CCD 
Argeş, Oracle România. 
Permis de conducere: da. 



 
 
 

NANIA, ION 
 
 

Răspuns la solicitarea doamnei Bărbieru Amalia, din ziua de 28 iulie 2008. 
La solicitarea doamnei bibliotecare, Bărbieru Amalia, din Teiu Vale, din ziua de 28 iulie 2008, 
precizăm că subsemnatul Nania Ion, fiul lui Şerban şi al Constantinei, sunt născut pe 25 martie 
1934, în comuna Leşile – Mozacu, judeţul Argeş, şi mă consider fiu al acestui sat şi al comunei 
Teiu, din timpuri îndepărtate, numele Nania fiind documentat aici din secolul al XVI-lea.  

În urma arderii satului Balomireşti, în timpul luptei de la Fântâna Ţiganului, din 15 
august 1537, de pe valea Mozacului, şi a sângeroasei bătălii din 15 octombrie 1537, de pe 
Drâmbovnic, dintre Radu Paisie şi Laiotă Basarab, câţiva balomireşteni s-au separat cu averile 
lor din uriaşa moşie balomireşteană. După 20 de ani, în 1557, câţiva dintre cei care se separaseră, 
printre care şi Nania (în doc. Neniu), au reînfiinţat satul Balomireşti în colţul sud-estic al moşiei, 
la Cotul Neajlovului, lângă pădurea Tăvârleanca. Acest cioban foarte bogat a devenit unul din 
oamenii de încredere ai domnitorului Mircea Ciobanu. Cu prilejul reîntemeierii satului 
Balomireşti, moşia separată în 1537, s-a rupt în două, partea de est a rămas satului Balomireşti şi 
lui Băjan, care a întemeiat cătunul Băjenari – Morteni şi partea de vest, pe care s-au întemeiat 
cătunele Aleşi (vânători), sub Coasta lui Cârlotea şi ceva mai spre sud, Ceranii. Tot în 1557, 
Nania din Balomireşti, neavând feciori, ci numai o fiică, pe Brânduşa, i-a lăsat acesteia moştenire 
moşia. Brânduşa a acaparat o parte din moşia „aleşilor”, de la Crevedia până la Vâlceaua de 
lângă Pădure, începând din punctul nordic, numit de cei din Cerani, Lacul Brânduşii, iar de cei 
din Aleşi, din ură şi răutate, Lacul Pârţotinii. Aceste certuri şi aviditatea Brânduşii au determinat 
pe locuitorii din Aleşi şi Cerani să treacă de comuna Negraşi, iar în cele din urmă, Nania cu alţi 
câţiva aleşi s-au vândut rumâni lui Trufanda, mare vistier, acesta reuşind să recâştige pentru el 
pământul acaparat de Brânduşa, restabilind hotarul său pe Crevedia, după vinderea rumânilor, la 
20 aprilie 1629. 

La baterea ţăruşului noului sat A(leşi)le, din 1833, care acum era de Teiu, datorită 
acaparării unei faşe de moşie, de către Olănescu, satul Leşile se afla cu moşia din Drâmbovnic 
pănă la Crevedia, cuprinzând „Lunca”, o jumătate din Cerani, dar şi terenul defrişat prin 1873 – 
1875, de Cioran din Bârlogu, numit apoi Cânepiştea Boierească, acaparat după 1990 de Morteni. 
„Lunca” şi Ceranii au fost date de comunişti şi securitate comunei Negraşi, în 1962, în schimbul 
unui teren foarte pietros şi neproductiv lângă Bârlogu, la nord-vest de Teiu Deal. Primarul, 
„măritat” în Teiu, Pătraşcu, nu a reparat această nedreptate, de care nu s-a interesat nici primăriţa 
care făcea parte dintr-un partid din „Convenţia Creştin Decedată”; aşa a pierdut Teiu cel mai 
bogat pământ din lunca Drâmbovnicului şi Cânepiştea Boierească. 



Fără să intrăm în amănunte, amintim că Teiu va rămâne o comună care nu va avea o 
monografie care să lase urmaşilor o moştenire a adevărului, pierzând din suprafaţă şi un alt vast 
teritoriu din Moşia Domnească din partea sa nord-estică. 

Regret din adâncul sufletului că Vasile Fălcescu a refuzat propunerea noastră de a primi 
gratis şi fără nicio pretenţie de autor, toate materialele necesare pentru alcătuirea unei 
monografii, încropind o carte plină de „schizofrenisme”, falsificând total adevărul istoric, dar şi 
pe cel geografic actual.  

Privind activitatea noastră ştiinţifică, avem mulţumirea că lăsăm, pentru cei ce ne vor 
urma, publicaţii de referinţă, printre care şi „Mozăceni – o veche aşezare din fosta ţară Vlaşca”, 
lucrare de bază şi pentru cadrele didactice din Teiu. În această lucrare, se află şi studiul 
arheologic al pârâului Mozacu, singura vale cercetată în întregime din judeţul Argeş, unică în 
România, prin cele peste 170 de aşezări arheologice din toate epocile. A doua vale studiată în 
întregime în Muntenia, cea a Mostiştei, are 128 vetre arheologice pe cei 92 km, de aproape trei 
ori mai lungă decât Mozacu.  

În această lucrare, redăm şi o colecţie unică în România, peste 600 producţii lirice 
poporane anticomuniste, care au circulat în Teiu şi nu numai, o adevărată istorie a opresiunii 
bolşevice. Mai adăugăm că suntem şi rămânem singurul, care a reuşit identificarea vetrelor 
arheologice de pe teritoriul Piteştilor. 

Pentru cunoaşterea activităţii noastre ştiinţifice, redăm alăturat o listă cu 105 lucrări şi 
articole în care nu includem alte peste 200 de note şi articole din diferite ziare şi reviste ale 
vremii. După aceea, vom fi judecaţi de cei ce vor urma. 

În ciuda prigoanei, am mulţumirea că am reuşit să organizez şi să declanşez marea 
răscoală ţărănească, din ianuarie 1961, care a amânat cu un an colectivizarea, fără să fiu dovedit.  

Toată viaţa îi voi fi recunoscător activistului P.C.R., Dorobanţu din Teiu, care, dovedind 
(sau poate bănuind), m-a apărat şi m-a sfătuit să părăsesc Teiu. Lucrul acesta l-a făcut cunoscut 
şi soţiei sale, care se pare că mai trăieşte. Este o dovadă că şi printre activiştii de partid se aflau 
adevăraţi oameni; Dorobanţu a fost unul dintre aceştia. 

Astăzi, pe ultima sută de metri ai vieţii, am mulţumirea că am reuşit să-mi păstrez 
demnitatea de ţăran de leşan al comunei Teiu, care a dat ţării pe marele Vladimir Streinu, iar din 
generaţia care se stinge, pe consăteanul confrate în scrierea istoriei, Stan Apostol. Spre deosebire 
de el, care a cercetat în alte condiţii, eu pot să-mi strig bucuria: „Am învins prigoana şi teroarea” 
şi mor, purtând în suflet dragostea pentru Valea Mozacului şi a locuitorilor ei, din timpul 
copilăriei şi adolescenţei.  
 
Lucrări publicate: 106.  



NEACŞU, I. TEODOR 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Neacşu I. Teodor 
Data naşterii:                            14.10.1946 
Adresa:                                     Comuna Ciomăgeşti, judeţul Argeş 
Telefon:                                    0248/245242 
Naţionalitatea:                          Română 
 
Activitate profesională: 
1971-2008 Profesor de Limba şi Literatura Română la Şcoala cu clasele I-VIII 

Brătia, Ciomăgeşti, judeţul Argeş; 
1971-1997 Director educaţional; 
1997-2008                              Director coordonator la Şcoala cu clasele I-VIII Brătia, Ciomăgeşti. 
 
Studii:                                         
1953-1960 Şcoala elementară nr. 3 Piteşti, 7 clase; 
1960-1964 Liceul nr. 2 Piteşti, judeţul Argeş; 
1964-1966 Stagiu militar; 
1967-1971 Institutul Pedagogic de 3 ani, Baia Mare; 
2007-2008                               Programe de formare absolvite şi cursuri de reciclare periodică la 5     

ani 
                                                 (PIR, 2007-2008, AEL-2007). 
 
Alte activităţi: 
 În calitate de profesor de Limba Română şi de Director, am luptat pentru eliminarea 

mediocrităţii şi a abandonului şcolar, pentru ridicarea nivelului la învăţătură în şcoli; 
 Sprijinit de Primăria Ciomăgeşti şi de Consiliul Judeţean, am obţinut fonduri pentru 

reabilitarea şcolii coordonatoare şi pentru cumpărarea unui microbuz pentru transportul 
elevilor la şcoală; 

 Am orientat absolvenţii şcolilor noastre să studieze mai departe şi apoi să revină în 
comuna natală, pentru a acoperi necesarul de cadre didactice calificate; 

 Am colecţionat obiecte de artă, am înfiinţat un muzeu al satului, cu banii proprii, o parte 
dintre obiecte donându-le Muzeului Goleşti; 

 Am ajutat copiii proveniţi din familiile sărace, cu burse din salariul meu şi cu cadouri de 
Anul Nou şi de sfârşit de an şcolar; 

 Am în intenţie să înfiinţez, cu sprijinul Primăriei şi a Consiliului Judeţean, un azil pentru 
bătrâni şi pentru oamenii bolnavi, care să se bucure de aerul şi de apa curată de la noi, dar 
şi de peisajul special; 

 În calitate de consilier local, am luptat şi mă voi lupta pentru modernizarea comunei, 
finalizând construcţia ultimului pod şi începerea asfaltării drumurilor; 

 Am înfiinţat un centru de recoltare şi prelucrare a plantelor medicinale şi a fructelor de 
pădure, mobilizând mai multe familii să le recolteze; 

 Am sprijinit financiar reconstrucţia celor trei biserici din comună; 
 În prezent, lucrez la o monografie a comunei, pe care sper că o voi finaliza anul viitor; 



 Am înfiinţat un cerc de pictură şi de pirogravură, de cusături naţionale, realizând cu elevii 
expoziţii interesante; 

 Am cumpărat personal un calculator pentru elevi, în perioada 1997-2004, ulterior reuşind 
să obţin o linie de 10 calculatoare, mai multe materiale audiovizuale, mobilier, 
echipament sportiv, retroproiectoare etc. 

   
 



NEAGOE, ADELA PETRINIA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                      Neagoe Adela Petrinia 
Adresa profesională          Ministerul Sănătăţii Publice, str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, 

Bucureşti, sector 1 
Naţionalitate:                             Română 
 
Activitate profesională: 
 07.2003-prezent: Secretar General Adjunct la Ministerul Sănătăţii Publice;   
 1993-2003: Şef serviciu în cadrul Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii; 
 1999: Director interimar al Centrului de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi, Bucureşti; 
 1998-2000: Medic primar pediatru la Centrul de Diagnostic şi Tratament Dorobanţi, 

Bucureşti; 
 1996-1999: Inspector de specialitate – Ministerul sănătăţii; 
 1994-1996: Medic specialist pediatru la Casa de copii şcolari nr. 2, Bucureşti; 
 1991-1994: Medic secundar în Pediatrie, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti; 
 1988-1991: Medic pediatru, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău; 
 1985-1988: Medic stagiar, comuna Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău. 

 
Studii: 
 1994 – 2008: Cursuri de perfecţionare în specialităţile Pediatrie şi Sănătate publică şi 

Management, certificate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi 
Centrul naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti;      

 1999-2008: Cursuri de perfecţionare şi de formare specializată în Administraţia publică, 
certificate de Institutul Naţional de Administraţie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Ministerul muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Facultatea de Drept şi Ştiinţe 
administrative –Centrul de Formare Continuă pentru Funcţionari Publici, Societatea 
Academică „Europa Mâine”; 

 2006: Doctor în ştiinţe medicale; 
 2003-2006: Doctorand; 
 2006: Absolventă a programului de formare specializată în Administraţia publică – 

durata 1 an, pentru înalţii funcţionari publici; 
 2003: Medic specialist în specialitatea Sănătate publică şi management; 
 1998: Medic primar în specialitatea Pediatrie; 
 Competenţă în conducerea serviciilor medicale sau sociale; 
 Competenţă în Ecografie generală; 
 1994: Medic specialist pediatru; 
 1991-1994: Medic secundar în specialitatea  Pediatrie; 
 1985: Absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, 

Facultatea de Pediatrie; 
 1977: Absolventă a Liceului teoretic „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel, judeţul 

Argeş. 
     
                                          



Aptitudini şi competenţe: 
 Calităţi organizatorice; 
 Competenţă în legislaţia cu impact asupra sistemului sanitar, în managementul acestuia la 

toate nivelurile de asistenţă medicală; 
 Experienţă în promovarea actelor normative şi negociere la nivel interministerial; 
 Cunoaşterea limbilor franceză şi engleză – scris, citit, vorbit; 
 Operare PC – Word, Excel, Power Point; 
 Permis de conducere categoria B. 



 
 
 

NEAGU, GABRIELA 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Neagu Gabriela 
Data naşterii:                            18.03.1967 
Adresa:                                     Pite;ti, Str. N. Vodă, Bl. E3, Sc. C, Ap. 9, judeţul Argeş 
Telefon:                                    0722 469 429 
E-mail:                                      gabrielaneagu_ag@yahoo.com 
Naţionalitatea                           Română 
 
Activitate profesională: 
 12.2007-prezent: Inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

formarea adulţilor - I.S.J. Argeş; 
 1994-prezent: Profesor inginer la Grupul Şcolar Construcţii Maşini Colibaşi, judeţul 

Argeş; 
 1991-1994: Educator la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Piteşti, cartier Trivale, judeţul 

Argeş; 
 1985-1991: Desenator tehnic la Institutul de Reactori Nucleari Energetici, Mioveni, judeţul 

Argeş.     
 
Studii:                                        
 Şcoala Generală nr.1 Piteşti, judeţul Argeş; 
 1981-1985: Liceul „N. Bălcescu” Piteşti, judeţul Argeş; 
 1985-1991: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Inginerie, specialitatea T.C.M.;  
 Profesor grad didactic II; 
 Profesor definitivat.  

 
Abilităţi ocupaţionale şi competenţe: 
 Master „Economie şi Finanţe Europene”; 
 Programul „Formarea liderilor educaţionali”; 
 Program de formare continuă „Management şi comunicare”; 
 Stagiul I al modulului de „Evaluare a manualelor şcolare alternative”; 
 Stagiul de formare privind „Asigurarea şi Evaluarea Calităţii”;  
 Stagiul de „Consiliere şi Orientare”; 
 European Policies in the field of sustainable regional development; 
 Pregătirea cadrelor didactice din învăţământul liceal care lucrează cu copiii rromi; 
 Operator calculator (Windows, Word, Excel); 



 Abilităţi pentru citit, vorbit şi scris bine limba engleză; 
 Curs de chitară, de 3 ani;  
 Permis de conducere, categoria B; 
 Abilităţi de comunicare, dobândite prin exercitarea profesiei; 
 Abilităţi de lucru în echipă (coordonarea grupului vocal şi participarea la diverse spectacole 

şi festivaluri de muzică, etape zonale sau judeţene, 2003-2005); 
 Coordonarea unor acţiuni cu caracter social; în calitate de consilier educativ, am iniţiat în 

liceu campanii de informare privind orientarea social-profesională, campanii de prevenire a 
consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane; 

 Disponibilitate pentru participarea la rezolvarea unor situaţii-problemă ale tineretului 
(absenteism, abandon, consum de droguri); 

 Consilier educativ şi organizator şi conducător de grupuri de elevi; 
 Capacitate de organizare a activităţilor cu caracter extraşcolar. 

 
 
Alte activităţi: 
 Coautor „Ghid de pregătire BACALAUREAT – Sisteme de automatizare şi Tehnici de 

măsurare în domeniu”, Editura Sigma, Bucureşti, 2008; 
 Coordonator al revistei şcolii „Ani de liceu” şi al revistei tehnice „Lumea tehnicii”; 
 Participant la diverse simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale: 

• Conferinţa Internaţională „Edu-Word 2006”, Piteşti, 1-3 iunie 2006 – coautor 
lucrare „The education of the children with parents gone to work abroad”; 
• Simpozion European „Edmont Nicolau”, Cluj-Napoca, 16 mai 2007 – autor lucrare 
„The computer assisted teaching platform”; 
• Simpozionul Internaţional „Proiectul educaţional: De la viziunea dr. Ştefan 
Odobleja la priorităţi ale integrării europene”, D.T. Severin, 27-28 octombrie 2007, 
autor lucrare „Brainstorming-ul”; 
• Conferinţa internaţională „Ecomedia 2007”, cu tema „Strategii ICT în şcolile 
europene”, Piteşti 23-24 noiembrie 2007, autor lucrare „The interactive classes AEL”. 

 
Rezultate obţinute: 
 Peste 30 de premii judeţene obţinute cu elevii la Olimpiada Tehnică; 
 Obţinerea gradaţiei de merit între anii 2003-2007 şi 2007-2011; 
 Obţinerea distincţiei „Gheorghe Lazăr”, în anul 2006; 
 Pregătirea lotului de elevi ai liceului, pentru fazele judeţene şi naţionale ale Olimpiadei 

Tehnice, profil mecanic;  
 Rezultate deosebite obţinute la fazele naţionale de către elevii pregătiţi (premiu I, premiu 

II, premiu III şi 6 menţiuni).           
 
 
 
 
                                                  
                                                 
 
 



  



NECULA, MARINELA PARASCHIVA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Necula Marinela Paraschiva 
Data naşterii:                             25.01.1952 
Adresa:                                     Piteşti, Str.Virgil Tempeanu, nr.15, judeţul Argeş 
Telefon:                                     0248/265499; 0788755219 
E-mail:                                      spitalul_stefanesti@yahoo.com 
Naţionalitatea:                           Română 
 
Activitate profesională: 
 29.05.2006-prezent: Manager – Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice „Constantin Bălăcea-

nu Stolnici”, Ştefăneşti, judeţul Argeş; 
 01.09.1997-29.05.2006: Director general - Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice „Constantin 

Bălăceanu Stolnici”, Ştefăneşti, judeţul Argeş;                           
 01.03.2002-2006: Medic specialist de Geriatrie şi Gerontologie la Spitalul de Geriatrie şi 

Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici”, Ştefăneşti, judeţul Argeş; 
 01.07.1996-01.09.1997: Medic primar Medicină Generală, profil Pediatrie, Spitalul 

Judeţean Argeş, Piteşti; 
 01.11.1978-01.07.1996: Medic specialist Medicină Generală, profil Pediatrie – Spitalul 

Ştefăneşti, judeţul Argeş; 
 01.11.1977-01.11.1978: Medic pediatru, nivel II – Spitalul Teritorial Costeşti, judeţul 

Argeş.  
 
Studii:             
 03.2002: Ministerul Sănătăţii, Direcţia Resurse Umane, Formare Profesională, Concursuri 

şi Examene – medic specialist Geriatrie şi Gerontologie;     
 1971-1977: Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Pediatrie, diplomă 

de doctor – medic, specialitatea Pediatrie; 
 06-08.1006: „Curs de management spitalicesc”- Şcoala Naţională de Sănătate şi 

Management Sanitar;  
 04.2002: „Echografie generală”- Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Direcţia Generală de 

Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor şi Asistenţilor Medicali;  
 07.2000: „Managementul serviciilor de sănătate”- Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional 

de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor; 
 06.1999: „Geriatrie şi Gerontologie”- Ministerul Sănătăţii, Centrul de Perfecţionare 

Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Abilitatea de a citi, a scrie şi a vorbi excelent limba engleză şi limba franceză; 
 Cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Power Point; 
 Organizarea şi conducerea activităţii Spitalului de Geriatrie şi Boli Cronice „Constantin 

Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti, în scopul furnizării de servicii medicale şi de alte servicii, 
pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa; 

 Permis de conducere categoria B; 



NEDELCU, MARIA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Nedelcu Maria. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 Profesor de Limba şi Literatura Română, grad didactic I, la Şcoala Generală nr.1 „N. 

Simonide”, Piteşti; 
 Profesor mentor pentru practica pedagogică a studenţilor, desfăşurată în anii şcolari 2001-

2003; 
 Profesor formator; 
 Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor de limba română, din 1998 - în prezent;  
 Membru al Consiliului de administraţie, responsabil cu resursele extrabugetare. 

 
Studii: Facultatea de Filologie, Limba română-limba germană, Universitatea din Bucureşti 
                                                  
Aptitudini şi competenţe: 
 Am pregătit elevii, în raport cu standardele curriculare de performanţă, activitate, 

materializată în rezultatele obţinute la clasă, la testări şi la examenele naţionale de 
capacitate;  

 Am obţinut performanţe la concursurile şcolare şi la olimpiadele şcolare, concretizate prin 
numeroase locuri I, II şi III la fazele judeţene şi naţionale; am făcut parte din echipa de 
pregătire a lotului olimpic pentru Concursul naţional „Mihai Eminescu” şi am însoţit la 
Slatina lotul olimpic, care a reprezentat judeţul Argeş, 16.04.1999;  

 Participarea la alte concursuri renumite: Concursul „Mihai Eminescu”, Concursul 
Epistolar,  Concursul „Ion Barbu-Dan Barbilian”, Concursul interjudeţean „Ion Pillat”; 

 Am făcut parte, încă de la înfiinţare, din comisia de organizare, de redactare a subiectelor şi 
de corectare la Concursul interjudeţean „Ion Pillat”, organizat de Şcoala nr. 3 „Ion Pillat”.  

 
Alte activităţi: 
 Am organizat excursii tematice cu elevii la Casa memorială „N. Bălcescu” (Bălceşti, 

Vâlcea), la Casa Memorială „Anton Pann”, la Casa memorială „Octavian Goga” (Răşinari, 
Sibiu), la Muzeul satului din Dumbrava Sibiului, la Muzeul Brukenthal din Sibiu, la Casa 
Memorială „G. Topârceanu” (Nămăieşti, Câmpulung-Muscel), la Casa Memorială „Ion 
Pillat”, la Castelul Bran, la Biserica Neagră din Braşov etc.; 

 Am realizat cu elevii clasei a V-a un spectacol omagial, închinat lui M. Eminescu, 
prezentat în Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene Argeş; 

 Am colaborat cu autorităţile locale pe teme culturale şi activităţi practice; 
 Am fost declarată OMUL ZILEI de ziarul „Argeşul”, din 27.05.1999; 
 Am publicat în ziarul „Argeşul”, în două numere succesive, „Teste pentru examenul de 

capacitate – Fonetică şi vocabular”, la rubrica Meditaţii prin Argeşul; 
 Am participat la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu diverse referate, am contribuit la 

creşterea prestigiului şi a calităţii activităţii Şcolii Nr.1 „N. Simonide”, Piteşti. 
 



 
Diplome: 
 Am primit Diploma de excelenţă pentru cei peste 25 de ani de activitate remarcabilă în 

slujba şcolii şi pentru merite deosebite în modernizarea predării disciplinei Limba română, 
acordată de M. E. C., Bucureşti, 2006.  



 
 
 

NEGRU, EMILIAN 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Negru Emilian 
Data şi locul naşterii: 15.07.1955, comuna Negraşi, judeţul Argeş; 
Adresa: Piteşti 
Telefon: 0722 340 987 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1980-1984: Asistent universitar la Facultatea de Stomatologie Bucureşti; 
 1984: Transferat la Spitalul Judeţean de Pediatrie Piteşti, Secţia Stomatologie, şef de secţie;  
 Primul medic specialist din istoria stomatologiei româneşti, în Reţeaua de Stomatologie 

Infantilă; 
 1990: Înfiinţează prima Microclinică de Stomatologie Infantilă, cu specialităţile: 

Ortodonţie, Pedodonţie şi Chirurgie BMF infantilă; 
 1997: Dezvoltă aria de cuprindere şi practică în domeniul stomatologiei, înfiinţând Clinica 

de Stomatologie „Ortodental”;    
 2007: În pregătire este doctoratul în domeniul Parodontologiei (boli gingivale), 

coordonator prof. dr. Horia Dumitriu.  
                                  
Cursuri şi specializări: 
 1980: Curs de Implantologie (cu Trioxid de aluminiu), Ungaria; 
 1982: Curs de Pedodonţie – tratamente cu materiale compozite la copii, Italia;     
 1980-1989: Anual, participări cu susţinere de teze la Conferinţele Naţionale de 

Stomatologie, conduse de prof. dr. doc. Firu Pătru;    
 1983: Curs de Pedodonţie, Spania;    
 1984: Specializare în domeniul implantologiei (cu Titan microlok), Germania;    
 1985: Specializare pentru ortodonţia fixă, Grecia;     
 1986: Specializare pentru ortodonţia mobilă – fixă cu influenţa în armonia facială, Italia;    
 1987: Curs de tratamente moderne în endodonţie, Turcia; 
 1988: Curs în domeniul prevenţiei – riscul anestezic în stomatologie, Germania; 
 1989: Curs de ortodonţie, Franţa;   
 Specializare în Radiologie dentară, nivel II; 
 Competenţă în parodontologie. 

 



Asociaţii profesionale:              
La nivel naţional:                    Membru Colegiul Medicilor din România, 1980; 
                                                  Membru Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din 

România, 1990; 
                                                  Membru Uniunea Naţională a Stomatologilor din România, 1990. 
 
La nivel internaţional:            Membru  Uniunea Medicală Balcanică, 1980; 
                                                  Membru Asociaţia Internaţională de Stomatologie, 1980. 
 
 
Articole, studii şi teze: 
 Revista Naţională de Stomatologie; 
 Congresele Naţionale de Stomatologie, bianual; 
 Întrunirile şi mesele rotunde zonale, cu participare naţională şi invitaţi din străinătate; 
 Toate participările internaţionale, anuale, cu ocazia cursurilor şi specializărilor, în 

specialitatea Ortodonţie şi Pedodonţie. 
 
 
Alte activităţi: 
1980-1984 Coordonatorul Contractului Naţional de Cercetare în combaterea 

cariei, periodonţiei şi anomaliilor dento-maxilare;   
1984-1989 Organizarea şi coordonarea reţelei de stomatologie infantilă în 

judeţul Argeş, parte a Contractului Naţional de Cercetare;    
1984-1989                            Susţinerea materialelor de studiu şi cercetare în cadrul şedinţelor 

lunare ale USSM, la nivel de judeţ; 
                                                Organizarea şi dotarea (prin donaţie) a 4 cabinete de stomatologie 

infantilă în judeţul Argeş şi un cabinet în judeţul Vâlcea;  
                                                Organizarea şi îndrumarea practicii de vară pentru studenţii argeşeni 

ai Facultăţilor de Stomatologie din România; 
                                                Circa 3 ani, a peste 20 de colegi mai tineri la debutul în activitate;                                                   
                                                Efectuarea a peste 335.000 de consultaţii şi tratamente de specialitate 

persoanelor cu vârsta de la 3 la 90 de ani din judeţul Argeş, judeţele 
limitrofe, Bucureşti şi în străinătate; 

                                                Implicarea personală, prin delegare de competenţă şi acordarea de 
sprijin material, financiar şi profesional (de specialitate) unor 
localităţi argeşene: Piteşti, Curtea de Argeş, Negraşi, Bârlogu, 
Văleni, Sălătrucu şi Perişani (judeţul Vâlcea); 

                                                Mediatizarea în presa scrisă şi în rândul tineretului şcolar a educaţiei 
sanitare dentare; 

                                               Cooptarea în echipa managerială de întocmire a proiectului de 
finanţare „Leonardo”, în cadrul Liceului nr. 4 Piteşti, în parteneriat 
cu firma Bayer din Germania. 

 



 
 
 

NEN, ION 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Nen Ion 
Data naşterii: 12.11.1954 
Adresa: Piteşti, Str. Burebista, Bl. H2, Sc. A, Ap.13, judeţul Argeş 
Telefon: 0348/428155; 0742223040 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională:  
 04.2005-prezent: Învăţător gradul I, titular la Şcoala Nr. 11 ”Mihai Eminescu”, Piteşti, 

judeţul Argeş; 
 07.2001-04.2005: Inspector pentru învăţământul primar, I.S.J. Argeş;                           
 04.1998-07.2001: Învăţător gradul I, titular la Şcoala nr.11 „M. Eminescu”, judeţul 

Argeş; 
 11.1990-04.1998: Inspector pentru învăţământul primar, I.S.J. Argeş; 
 09.1981-11.1990: Învăţător gradul II, titular la Şcoala nr.16 Piteşti, Argeş; 
 02.1990-11.1990: Director adjunct la Şcoala nr. 16 Piteşti, Argeş; 
 09.1974-09.1981: Învăţător titular la Şcoala nr.1 Bascov, Argeş. 

 
Studii:                                         
 1969-1974: Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel, specializarea învăţător; 
 2003-2006: Colegiul Universitar de Institutori Piteşti – specializarea institutor; 
 2007-2008: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Piteşti – an de completare - Pedagogia 

învăţământului preşcolar şi şcolar, profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar; 
 2003-2004: Curs de formare, la nivel judeţean, „Program de formare-informare a 

învăţătorilor-institutorilor încadraţi la clasa I şi a II-a, în anul şcolar 2003-2004”;  
 2007: Curs de formare profesională AEL-2005, „Practicum”- program de formare pentru 

îndrumarea practicii pedagogice; 
 Curs de formare profesională, la nivel naţional, „Program de formare a mentorilor pentru 

stagiatură”- formator naţional. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Cunoaşterea limbii franceze – citit, scris, vorbit bine; 
 Îndrumarea şi controlul activităţii învăţătorilor din judeţul Argeş, pe linie metodică şi de 

specialitate, în calitate de inspector şcolar de specialitate;  



 Coordonarea activităţii cadrelor didactice din Şcoala nr. 16, Piteşti, în calitate de director 
adjunct; 

 Coordonarea activităţii metodice a învăţătorilor din Cercul pedagogic nr. 5, Piteşti, în 
calitate de responsabil de cerc pedagogic; 

 Evaluarea activităţii didactice, metodice şi ştiinţifice a învăţătorilor înscrişi la grade 
didactice, în calitate de metodist al I.S.J. Argeş; 

 Îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 
Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori, Piteşti şi Colegiul de Institutori „Pro 
Humanitas”, Piteşti, în calitate de mentor de practică pedagogică; 

 Sprijinirea activităţii inspectorilor de specialitate, în calitate de membru al Consiliului 
consultativ al specialităţii; 

 Evaluarea unităţilor de învăţământ particular din judeţul Argeş, în calitate de membru al 
comisiilor de evaluare; 

 Organizarea diferitelor concursuri şcolare ale elevilor, la nivel local şi judeţean; 
 Cunoştinţe de operare pe calculator. 

 
Lucrări publicate: 
2000                                   „Teatru şcolar”; 
2003                                        „Teste de matematică – clasele I-II”;                    
                                                „Texte de dictare pentru elevii claselor I şi a II-a”; 
2006                                        „Şcoala în sărbătoare – culegere pentru serbările şcolare – clasa I”; 
                                                „Florile copilăriei – culegere pentru serbări şcolare”. 
 
Diplome şi medalii: 
2004 Medalia „Meritul pentru Învăţământ – clasa I”, conferită de 

Preşedintele României, la 10.12.2004; 
2007                                        Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa a II-a. 



 
 
 

NICHITA, SANDU  
 
 
 
1. Numele şi prenumele: Sandu Nichita. 
2. Data şi locul naşterii: 10 februarie 1950, Poienarii de Argeş. 
3. Naţionalitate şi cetăţenie: română. 
4. Stare civilă: căsătorit, cu Victoria-Virginia. 
5. Prenumele copiilor: Iulia-Maria şi Cristina-Marta. 
 
6. Studii: 
 Şcoala Generală Poienarii de Argeş şi Curtea de Argeş;  
 Liceul „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş;  
 Facultatea de Drept, Universitatea de Stat Bucureşti;  
 Studii postuniversitare la Universitatea Bucureşti în Drept civil, procesual civil, drept 

comercial şi legislaţie economică, 1983; 
 Stadiu de specializare, Torino, Italia, 1997, în Drept comercial internaţional;  
 Stagiu de pregătire Administraţia publică locală. 

 
7. Cariera: 
 consilier juridic, 1980-1989, Întreprinderea Electrocentrale, Curtea de Argeş;  
 preşedinte firma „S.C.M. ARGCOMS”, Curtea de Argeş, 1989 şi în prezent;  
 deputat Parlamentul României, 1990-1992;  
 din 2006 şi în prezent, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Argeş. 

 
8. Activitate politică: 
 deputat, secretar, Comisia parlamentară pentru cercetarea abuzurilor şi petiţii, 1990-1992; 
 consilier judeţean, preşedinte Comisia juridică, 1996-2004;  
 membru fondator al Partidului Democrat;  
 2005, membru al P.N.L. şi din 2009, membru al Comisiei Centrale de Cenzori ai PNL. 

 
9. Activitate socială: 
 Membru în Consiliul de Administraţie al Consiliului Naţional Român pentru UNICEF, 

1995-1999;  



 Consiliul de Administraţie al Consiliului Naţional Român pentru Drepturile Copilului – 
Convenţia ONU (Membru fondator reprezentant al judeţului Argeş), 1999 şi în prezent;  

 1995-1999: preşedintele Consorţiului local, Curtea de Argeş. 
 
10. Distincţii: 
 premii acordate de CCIR (1996, 1998, 1999, 2000);  
 premii de Excelenţă, acordate de diferite publicaţii şi fundaţii.  

 
11. Hobby-uri: tenisul de câmp şi apicultura. 
 
12. Adresă birou şi domiciliu: Curtea de Argeş, strada Victoriei, numărul 7, telefon: 0248721845, 
fax: 0248721309, adresa mail: office@argcoms.ro, site: www.argcoms.ro; Curtea de Argeş, strada 
Progresului, numărul 9, telefon 0248723043, adresa mail: sandu.nichita@argcoms.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@argcoms.ro�
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NICOLAE, VIOREL 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Nicolae Viorel 
Data şi locul naşterii: 22.12.1961, Piteşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
09.1985-12.1987 Inginer la ITA Argeş, Piteşti, activităţi de întreţinere a parcului 

auto; 
01.1988-02.1990 Inginer tehnolog la SIRA Argeş, Piteşti, responsabil cu normele 

tehnologice şi de muncă; 
03.1990-06.1990 Inginer Biroul tehnic la ITA Argeş, Piteşti; 
07.1990-01.1991 Şef Compartiment aprovizionare la ITA Argeş, Piteşti; 
02.1991-02.1993 Şef Compartimentul tehnic la TARA Piteşti; 
03.1993-09.1995 Asistent universitar la Universitatea din Piteşti; 
10.1995-09.2001 Lector universitar la Universitatea din Piteşti;  
10.2001-02.2004 Conferenţiar universitar la Universitatea din Piteşti; 
03.2004-prezent                     Profesor universitar la Universitatea din Piteşti; 

                                              Decan al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie, Universitatea din 
Piteşti. 

 
Studii:                                         
1980 – 1985: Institutul Politehnic Bucureşti, Secţia Automobile Rutiere Piteşti, inginer mecanic; 
1993-2000: Universitatea Transilvania, Braşov, doctorat, doctor în Inginerie mecanică. 
 
Lucrări elaborate: 
 164 de lucrări ştiinţifice, din care 5 lucrări prezentate la conferinţe naţionale şi 

nepublicate, 32 de lucrări publicate în ţară, în reviste şi periodice, 51 de lucrări publicate 
în volume ale congreselor sau conferinţelor din străinătate şi 76 de lucrări publicate în 
volume ale congreselor sau conferinţelor din ţară; 

 9 cărţi publicate în edituri cu ISBN; 
 1 carte publicată la o editură locală. 

 
 



Activitate de cercetare: 
 Participare la 20 contracte de cercetare, din care la 8 ca responsabil şi la 12 colaborator. 

 
Alte activităţi: 
 2000-2004: Coordonator local al programelor TEMPUS ale Universităţii din Piteşti, 

Secretar ştiinţific al Catedrei Automobile; 
 2002-2008: Director, prin concurs, al Departamentului pentru Cercetare Ştiinţifică al 

Universităţii din Piteşti; 
 1993-prezent: Membru al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (SIAR); 
 1994-prezent: Membru al Societăţii Termotehnicienilor din România (SRT); 
 1996-prezent: Membru al Society of Automotive Engineers (SAE) din SUA; 
 1998-prezent: Membru al Asociaţiei de Terotehnică şi Terotehnologie din România 

(ATTR); 
 1999-prezent: Membru al Asociaţiei generale a Inginerilor din România (AGIR); 
 2000-prezent: Membru al Societăţii Române de Tribologie (SRT). 

 
Alte activităţi: 
 2002-prezent: Expert evaluator de proiecte, în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), cu certificat de expert CNCSIS nr. 1401, 
din 2004; 

 2004-prezent: Expert evaluator de proiecte, în cadrul programului Cadru 6 (FP6), cod 
expert EX2002B063456; 

 1999: Stagiu de pregătire în aplicarea software-ului MFG/Pro la managementul 
întreprinderilor, efectuat la CRESCENDO Internaţional Bucureşti; 

 2000: Stagii de pregătire efectuate în cadrul programului TEMPUS JEP 14448-99, în 
domeniile „Tehnologia informaţiilor şi comunicării” (TIC), „Implementarea TIC în 
procesul de formare a formatorilor”, „Limbile Comunităţii Europene”, „Managementul 
european”, „Managementul calităţii”, „Tehnici de evaluare în formarea continuă”, 
„Evoluţia industriei de automobile”; 

 Stagii de formare la Automobile Dacia S.A., în domeniile „Liste unice de calitate”, 
„Analiză funcţională – Cotare funcţională” şi „AMDEC”; 

 2001: Stagiu de pregătire în „Comunicare” la Leeds Metropolitan University (programul 
Tempus JEP 14448-99); 

 2003-2004: Stagii de pregătire susţinute de formatori din Marea Britanie, în vederea 
dobândirii abilităţilor pentru crearea unor oficii de transfer tehnologic, în cadrul unor 
universităţi româneşti; 

 2003: Stagii de pregătire în domeniul managementului calităţii, susţinute de formatori din 
Belgia, efectuate în cadrul programului „CURAS” – crearea unei reţele de furnizori de 
componente pentru automobile în România.  

                                              
 
    



NICOLAESCU, IRINA THEODORA 
 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Nicolaescu Irina Theodora 
Data şi locul naşterii: 21.02.1942, Bucureşti 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 1964-1969: Profesor de Limba română la Şcoala Generală nr. 2, Ştefăneşti, judeţul Argeş; 
 1969-31.12.1998: Profesor titular de Limba română, prin concurs, Liceul „N. Bălcescu”     

Piteşti;                           
 1983-1984: Director adjunct la Liceul „N. Bălcescu” Piteşti;  
 1984-10.1989: Inspector general şcolar la Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
 1998-prezent: Lector universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-

Umane; 
 44 de ani de vechime în învăţământ, din care 34 de ani în învăţământul preuniversitar. 

 
Alte activităţi: 
 Premii obţinute la olimpiadele naţionale şi la Concursul naţional „M. Eminescu”-19843, 

1997, 1998; 
 Organizarea de activităţi extracurriculare, la nivel naţional şi internaţional (organizarea 

Olimpiadei naţionale de chimie -1985, Piteşti; organizarea Olimpiadei naţionale de limba 
română-1987, Piteşti; organizarea vizitei în judeţul Argeş a delegaţiei Ministerului 
Învăţământului din Japonia, 1989; organizarea Sesiunii naţionale de referate şi comunicări 
„Centenar Liviu Rebreanu”, Piteşti-1985); 

 Membră în Comisia naţională a M.E.C. pentru programe şcolare 1985-1992; 
 Membră în Comisia naţională a M.E.C. pentru Olimpiade şcolare 1984-1992; 
 Coordonator în elaborarea revistelor şcolare („Junimea Blitz”-1996-Colegiul Naţional „I.C. 

Brătianu” – 1996, 1997, 1999); 
 Coordonator al activităţii Societatea „Junimea” a elevilor din Colegiul Naţional „I.C. 

Brătianu” Piteşti, în perioada 1996-1998; 
 Metodist voluntar al I.S.J. Argeş la Limba română, în perioadele 1975-1984 şi 1994-1996; 
 Mentor formator pentru practicile studenţilor Facultăţii de Litere a Universităţii Piteşti – 

1994-1997; 
 Responsabila cercului metodic al profesorilor de Limba română din Piteşti, învăţământul 

liceal, 1975-1984; 
 Organizarea de serbări şcolare premiate cu ocazia diferitelor concursuri judeţene; 
 Iniţierea acţiunii de schimbare a numelui Liceului „N. Bălcescu” în Liceul „I.C. Brătianu”, 

prin cererea adresată conducerii liceului, cu nr.177, din 22.03.1996, aprobată de forurile 
superioare. 

 
 
 



Publicaţii: 
2002 Antologie de poezie religioasă „Rugăciunea poeţilor”, două ediţii 

ISBN 200 şi ISBN 2002, distinsă cu premiul Uniunii scriitorilor – 
filiala Argeş; 
Articole de metodică şcolară în „Şcoala Argeşului”, „Secera şi 
ciocanul”, revista „Argeş”, ziarul „Argeş”, „Tribuna şcolii”, 
„Junimea”; 
Articole, recenzii cu caracter literar, în revistele „Argeş”, „Tomis”, 
„Cronica” şi ziarul „Secera şi ciocanul”. 
 

Premii şi distincţii:  
 „Profesor fruntaş” – 1985; 
 Propunerea pentru „Diploma de excelenţă” a I.S.J. Argeş, aprobată de Ministerul 

Învăţământului în iunie 2008. 
 
  

                                                          
 
 
                                                 



 
 
 

NICULAE,  TOMA 
 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Niculae Toma 
Data şi locul naşterii: 08.06.1970, comuna Bogaţi, judeţul Argeş             
Adresa: Piteşti, Str. Teilor, Bl.10, Sc. A, Ap. 5, judeţul Argeş 
Telefon: 0348/426176; 0744977274 
E-mail: tomanicolae@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
01.09.1996-prezent                 Profesor de istorie la Şcoala Nr. 9, Piteşti, judeţul Argeş; 
01.09.2006-prezent                 Director la Şcoala nr. 9 Piteşti, judeţul Argeş;                          
01.09.2004-01.09.2006            Şeful Comisiei metodice „Om-societate” din Şcoala Nr. 9, Piteşti; 
2000-2002                                Consilier educativ al Şcolii Nr. 9, Piteşti, judeţul Argeş;  
                                                 Şeful Comisiei diriginţilor din Şcoala Nr. 9, Piteşti; 
1998-prezent                           Membru al Consiliului de administraţie din Şcoala Nr. 9, Piteşti; 
09.2006-prezent                      Profesor metodist şi profesor mentor; 
09.2005-prezent                      Conducător al Cercului metodic de istorie al Municipiului Piteşti; 
                                                 Membru în Consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar al 

judeţului Argeş. 
 
 
Studii:                                         
2006                                        Obţinerea gradului didactic I, specializarea istorie, Universitatea din 

Bucureşti, cu certificat; 
2004-2005                               Perfecţionare şi formare – programul „Formarea liderilor 

educaţionali”, Centrul Naţional de Formare a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar, Casa Corpului Didactic, adeverinţa 
nr. 65/ 07.07.2005; 

2002                                        Obţinerea gradului didactic II, specializarea Istorie, Universitatea 
din Bucureşti, cu certificat; 

1998                                        Obţinerea definitivatului, Universitatea din Bucureşti, cu certificat; 



1991-1996                               Absolvirea cursurilor Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie, 
cu diplomă de licenţă.  

  
Aptitudini şi competenţe: 

 Abilitatea de a citi, a vorbi şi a scrie bine limba italiană; 
 Operare în P.C. – bine; 
 Dezvoltarea de relaţii sociale, de parteneriat; 
 Dezvoltarea dialogului, a comunicării; 
 Organizarea şi coordonarea unor acţiuni cu caracter managerial, social, artistic etc.; 
 Organizarea şi coordonarea acţiunilor ce implică activitatea de şef de cerc, 

managementul organizaţiei şcolare; 
 Dezvoltarea şi modernizarea Şcolii Nr. 9, Piteşti. 

 
Publicaţii: 

 Culegeri pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a; 
 Teste pentru examenul de capacitate – 2003; 
 Teste pentru examenul de capacitate – 2004; 
 Teste pentru tezele naţionale – 2008; 
 Teste pentru examenul de bacalaureat – 2008.       

 
    
                                                  

 



 
 
 

NICULESCU,  MUGUREL 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Niculescu Mugurel  
Data naşterii: 14.12.1948 
Adresa: Piteşti, Str. Prof. Ştefan Chicoş, Aleea Gladiolelor, nr. 18, judeţul Argeş 
Telefon: 0248/212607; 0723355035 
E-mail: ionela2002@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 1971 – 1983: Institutul Pedagogic Piteşti, cadru didactic, Educaţie Fizică şi Sport; 
 1983 – 1990: Clubul Sportiv Şcolar „Viitorul”, Piteşti, antrenor de volei; 
 1991 -1995: Coordonator club volei la Clubul „Dijon Cote D`Or Volleyball”, Franţa; 
 1995 – prezent: Profesor universitar doctor (prodecan, decan), Universitatea din Piteşti; 
 1991-1995: Cursuri de perfecţionare, Educaţie Fizică şi Sport – volei, antrenor federal  II;  
 1995-1999: Doctor în Pedagogie, Educaţie fizică şi sport, Institutul de Educaţie Fizică şi 

Sport  - Chişinău, titlu confirmat de C.N.A.T.D.C.U. 
                                                   
Aptitudini şi competenţe:  
 Abilitatea de utilizare a computerului; 
 Abilitate de comunicare verbală şi nonverbală, empatic; 
 Abilitatea de a munci în echipă; 
 Abilitatea de a citi, a scrie şi a vorbi foarte bine limba franceză; 
 Capacitatea de a crea iniţiative, de a formula scopuri şi obiective; 
 Abilitatea de coordonare şi organizare a oamenilor, achiziţionate, în contextul poziţiei de 

prodecan şi decan F.E.F.S. 
 
Diplome şi medalii: 
 Titlul de Profesor evidenţiat, acordat de M.E.C., prin ordinul nr. 7700, iunie 1987; 
 Medalia „Meritul pentru învăţământ clasa a II-a”, conferită de către preşedintele 

României, prin decret 1071, din 10.12.1987. 
 
 
 



Alte activităţi: 
 Vicepreşedinte al Consiliului Universitar de Cercetare Ştiinţifică în Educaţie Fizică şi 

Sport, din anul 2006; 
 Membru al Comisiei Naţionale de Echivalare a tezelor de doctorat şi de acreditare a 

titlului de „îndrumător de doctorat”; 
 Antrenor emerit – volei – conform ordinului nr. 291, din 24.06.2008, emis de Agenţia 

Naţională pentru Sport. 
 
Publicaţii:  
 5 cărţi elaborate ca autor şi 5 cărţi elaborate co-autor şi publicate la diverse edituri 

(Editura Paralela 45 Piteşti, Editura Universităţii din Piteşti, Editura Universitaria 
Craiova, Editura Tip-Naste Piteşti, Editura Tiparg Piteşti), 5 referate prezentate şi 
publicate la seminarii internaţionale, la congrese preolimpice; peste 20 de lucrări 
publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, peste 20 de lucrări 
publicate în reviste de specialitate (anale, buletine ale Universităţilor, congrese, 
conferinţe, simpozioane), 5 lucrări publicate în Planul Departamentului de Stat şi 
publicate în reviste de specialitate, peste 10 lucrări publicate în Buletine Oficiale. 

 
Activitatea sportivă: 

 1972 – 1979: Antrenor şi jucător al echipei C.S.U. Piteşti, divizia B; 
 1979 – 1987: Antrenor la C.S.S.U. Piteşti, junioare – campioană naţională de juniori 

II (1985) şi vicecampioană de junioare I (1986);  
 1982 – 1986: Antrenor secund la echipa naţională de junioare – locul IV la Turneul 

Prietenia (Coreea de Nord); 
 1986 – 1989: Antrenor principal la Dacia Piteşti, divizia A – locul III în 1987; 
 1986 – 1988: Antrenor secund la echipa naţională de senioare şi junioare – calificare 

la turneul final al Campionatului European de Volei, locul III la Campionatele 
Europene de Junioare, de la Bormio, Italia; 

 1992 – 1995: Antrenor coordonator la Clubul „Dijon Cote D`Or Voleyball” – NIB; 
 1995 – 1999: Antrenor principal la Dacia Piteşti, divizia A – câştigarea Cupei 

României, în 1997, locul III în anul 1998, grupa semifinală a Cupei Cupelor, în 1998, 
locul III şi calificare în sferturile de finală ale Cupei Confederaţiei Europene, 1988; 

 1996 – 2000: Antrenor secund la echipa naţională de senioare – calificare la turneul 
final al Campionatului European, 1997 şi 1999; participare la Jocurile Mondiale 
Universitare, Sicilia, Palma de Mallorca – 1997, 1999; participare la turneul de 
calificare pentru Jocurile Olimpice, Osaka şi Bremen – 1996, 1999; 

 1989 – 1990: Antrenor principal la Rapid Bucureşti – locul III în Cupa Confederaţiei 
Europene, Izmir, Turcia; 

 2000 – 2001: Antrenor principal la Dinamo Bucureşti – locul III la Campionatul 
Naţional din 2000; 

 2000: Director tehnic la lotul naţional de junioare – calificarea la Campionatele 
Europene, Baronorich, Belarus şi la Campionatele Balcanice, Tokat, Turcia. 

  
 



 
 
 

NICULESCU, GHEORGHE 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Niculescu Gheorghe. 
Data şi locul naşterii: 18.02.1920, comuna Bălileşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Câmpulung-Muscel, strada Nicolae Alexandru Voevod, nr.14, judeţul Argeş. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1942-1944: Ca student, am funcţionat ca extern, cu concurs în medicină la Spitalul Eforiei 

Civile din Bucureşti; 
 01.04.1944-24.07.1944: Am funcţionat, ca intern cu concurs, la acelaşi spital din Bucureşti; 
 24.07.1944-25.08.1945: Am fost concentrat ca medic sublocotenent chirurg, la Ambulanţa 

81 Sanitară, pe frontul de război din Est şi apoi din Vest, până la sfârşitul războiului, în 
Cehoslovacia, lăsat la vatră cu ordinul 235149, din 25.08.1945;  

 01.11.1945-01.11.1947: Am continuat stagiul ca intern cu concurs, la spitalele din 
Bucureşti;  

 01.11.1947- 1983: Am fost mutat, ca medic secundar chirurg, la serviciul de chirurgie al 
Spitalului din Câmpulung-Muscel; 

 1948: Am susţinut concursul de specialitate în chirurgie; 
 1951: Am efectuat cursul de specialitate în ortopedie şi traumatologie, de 6 luni, la 

Bucureşti; 
 1956: Am absolvit cursurile de perfecţionare în Chirurgia Generală, la Bucureşti; 
 01.1959: Am dat concursul de medic primar chirurg, în sesiunea ianuarie 1959, fiind 

primul concurs ţinut pe ţară, cu 200 de concurenţi, pe care l-am absolvit al doilea; 
 12.1976: Am obţinut titlul de medic primar chirurg gr. I, conform Ordinului Ministerului 

Sănătăţii, cu nr. 604, din 30.12.1976; 
 01.10.1951-01.11.1962: Medic primar chirurg la Spitalul de Stat din Câmpulung-Muscel; 
 07.10.1962-1983: Medic primar chirurg, şef al secţiei de Chirurgie la Spitalul din 

Câmpulung Muscel;                                 
 1983-prezent: Pensionar 

 
 
 
 
 



Studii:                                    
 1938-1944: Facultatea de medicină umană Bucureşti, absolvită cu diploma nr. 5891, din 

09.1944; 
 1938 – absolvire: Liceul „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel – şef  promoţie; 
 Şcoala primară Câmpulung Muscel. 

 
Alte activităţi: 
 Am susţinut teza de doctorat în ştiinţe medicale ci titlul „Problema drenajului în 

tratamentul complex al peritonitelor”, cu diploma nr.549, din 29.01.1972; teza a fost  
lucrată sub conducerea Clinicii de chirurgie din Spitalul Fundeni Bucureşti, şef al clinicii 
fiind prof. dr. Dan Setlacek şi a fost finalizată pe câteva mii de cazuri de peritonite operate 
în Spitalul din Câmpulung Muscel şi pe experienţe făcute pe câteva sute de cobai, 
experienţe făcute la Spitalul veterinar; 

 Am efectuat peste 20.000 de intervenţii chirurgicale pentru diferite afecţiuni, cum ar fi: 
glanda tiroidă, afecţiuni pulmonare, afecţiuni digestive, afecţiuni de vezică şi de prostată, 
afecţiuni neoplazice, afecţiuni ortopedice congenitale, afecţiuni vasculare etc.; 

 Multe dintre aceste cazuri au reprezentat subiecte pentru diferite comunicări ştiinţifice 
ţinute la Societatea ştiinţifică internaţională, la diferite conferinţe şi congrese interne şi 
internaţionale, iar unele chiar au fost publicate în revista Chirurgia în ţară şi în străinătate; 

 Am contribuit la reorganizarea secţiei de chirurgie şi la organizarea serviciului de anestezie 
şi reanimare, la dotarea cu aparatură şi instrumentar medical, la organizarea serviciului de 
urgenţă cu medici de gardă şi cu o funcţionare permanentă; 

 Am participat la brigăzile medicale de îndrumare şi control, care se deplasau la 
circumscripţiile din teritoriu; 

 Am coordonat activitatea Spitalului din Rucăr şi din bazinul carbonifer şi am activat şi ca 
profesor la cursurile de împrospătare a cunoştinţelor, ţinute personalului medico-sanitar din 
spital şi din teritoriu, cu probleme din chirurgia de urgenţă; 

 Mi-a revenit responsabilitatea pregătirii medicale a medicilor secundari, repartizaţi în secţie 
şi a studenţilor în medicină care făceau practică vara, în spital. 

 
 
Activitate socială: 
 Am desfăşurat o activitate social-obştească, în cadrul Crucii Roşii , Universitatea populară 

a M.S.S.M.; 
 În cadrul Crucii Roşii  am fost profesor la Şcoala de surori din Câmpulung Muscel, între 

anii 1949-1952 şi la cursurile iniţiate de Crucea Roşie la instituţii; 
 Am ţinut conferinţe publice cu caracter medical la instituţii de stat şi în şcoli între anii 

1956-1958; 
 În anul 1958 am ţinut cursuri medicale la Universitatea populară; 
 Am fost secretar la Uniunea Ştiinţelor medicale între anii 1950-1954 şi apoi preşedinte la 

M.S.S.M., filiala Câmpulung, secţia de chirurgie, între anii 1954-1958. 
 

Diplome, ordine, merite: 
 Crucea Regina Maria, clasa a III-a, cu ordinul nr.402803, 23.11.1944; 
 Crucea Meritul sanitar, clasa a III-a, cu brevetul nr.1187, 25.04.1945; 
 Crucea Regina Maria, clasa a II-a, cu ordinul nr.2771, 22.05.1945; 



 Medalia sovietică „Victoria împotriva fascismului” , ordinul nr. 021610 al U.R.S.S.; 
 „Eliberarea de sub jugul fascist”, cu medalie, nr.325, 06.08.1954, al M.A.N.; 
 Ordinul „Steaua R.S.R. ”, clasa a V-a, decret nr.150, 06.05.1955, al M.A.N.;  
 Veteran de război cu gradul de colonel medic (r);    
 Cetăţean de onoare al Municipiului Câmpulung Muscel, prin hotărârea nr.104, 29.06.2006.                                    



 
 
 

OANEA, I. MIRELA – VASILICA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oanea I. Mirela – Vasilica. 
Data naşterii: 08.04.1974. 
E-mail: oanea.mirela@yahoo.com, scoala13@yahoo.com  
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 2006-prezent: Director Şcoala nr.13 „Mircea cel Bătrân” Piteşti; 
 1999-prezent: Profesor titular de religie la Şcoala nr.13 „Mircea cel Bătrân”, Piteşti; 
 1998-2000: Profesor de religie, detaşat, la Grup Şcolar „Chimie industrială”, Piteşti; 
 1989-1999: Profesor titular de religie la Şcoala „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeş. 

 
Studii: 
 2005: Grad didactic II; 
 2000: Definitivat în învăţământ;       
 1999-2000: Diplomă de absolvire – Universitatea Craiova, Facultatea de Teologie, master 

la specialitatea „Doctrină şi cultură”;          
 1994-1998: Diplomă de absolvire – Universitatea Piteşti, Facultatea de Teologie „Sfânta 

Muceniţă Filofteia”, secţia Asistenţă Socială;       
 1992-1994: Diplomă de absolvire – Administraţia publică şi gestiunea unităţilor 

alimentare; 
 1988-1992: Diplomă de absolvire Liceul nr. 4 „Chimie industrială” Piteşti; 
 1984-1988: Diplomă de absolvire Şcoala nr. 4 Piteşti, Argeş. 

 
Cursuri de formare: 
 Curs de formare a liderilor educaţionali, C.C.D. Argeş; 
 Curs de perfecţionare în educaţia adulţilor, organizat de Centrul „Educaţia 2000+”, 

Bucureşti; 
 Perfecţionare privind managementul de proiect, Primăria Piteşti; 
 Curs de perfecţionare, privind educaţia pentru valori, C.C.D. Argeş; 
 Curs de perfecţionare în predarea transdisciplinară, organizat de C.C.D. Argeş; 
 Cursuri de perfecţionare, privind utilizarea laboratoarelor SEI – C.C.D. Argeş; 

mailto:oanea.mirela@yahoo.com�


 Activitate de perfecţionare periodică, organizată de Universitatea Piteşti, în vederea 
participării la examenul pentru obţinerea gradului didactic II; 

 Curs de formare a adulţilor privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe, MEdC; 
 Cursuri de formare privind utilizarea tehnologiei IT în scopuri didactice.   

 
Alte activităţi: 
 Participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, la simpozioane judeţene sau cu 

caracter naţional, la diverse concursuri internaţionale; 
 Realizarea de proiecte internaţionale. 

                                                    
 
Publicaţii: 
 
 2005: „Noul testament, pe înţelesul copiilor”, Oanea Mirela, Editura Carminis, Piteşti;     
 „Vechiul testament, pe înţelesul copiilor”, Oanea Mirela, Editura Carminis, Piteşti;  
 „Pentru tine, mic creştin”,Oanea Mirela, Editura Carminis, Piteşti; 
 „Îndrumător catehetic creştin ortodox” , vol. I, vol. II, vol. III şi vol. IV, Oanea Mirela, 

Liliana Aron, Editura Paradigme, Piteşti;   
 „O vacanţă cu logică”, Oanea Mirela şi colectivul de redacţie, Editura Paradigme, Piteşti; 
 2003:  „Religie, clasa I - auxiliar”, Oanea Mirela, Laurenţiu Dumitru, Editura Paradigme, 

Piteşti;   
 „Calendar Creştin Ordox 2004”, Oanea Mirela, Editura Hera, Piteşti; 
 Peste 200 de articole publicate în săptămânalul „Argeşul Ortodox”. 

 
Medalii: 
 Medalia „Meritul pentru învăţământ”, clasa I, prin decret prezidenţial din 13.12.2004. 

                                                                                         
Abilităţi şi competenţe: 
 Operare PC:  Windows, Microsoft Word, Excel, Adobe Photoshop, Corel Draw, Power 

Point, Internet Explorer; 
 Abilităţi de cunoaştere a limbilor franceză şi engleză – bine, respectiv satisfăcător; 
 Coordonator proiecte educaţionale ale MEDC; 
 Responsabil rubrică educaţională „Argeşul Ortodox”; 
 Organizator concursuri, festivaluri, simpozioane I.S.J. Argeş, MEDC; 
 Membru comisie de dialog social în cadrul proiectului internaţional SKILLNET-

SOCRATES-GRUNDTVIG 2 C.C.D. Argeş; 
 Delegat al şcolii, în vederea încheierii de parteneriate sociale cu instituţii din ţară şi din 

străinătate; 
 Formator O.I.M. (Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune), privind prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane; 
 Formator CSCH Argeş, privind integrarea copiilor cu dizabilităţi; 
 Permis de conducere categoria B.  

 
 
                                                
 



 
 
 

OLTEANU, I. GABRIELA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Olteanu I. Gabriela. 
Data şi locul naşterii: 27.09.1955, comuna Stâlpeni, judeţul Argeş. 
Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Piaţa Jurământului, nr. 2, bl. A3, sc. G, ap. 4; judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 512 068. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 01.09.1995-prezent: Profesor Chimie la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, judeţul 

Argeş;     
 01.09.1984-01.09.1985: Profesor Chimie la Grupul Şcolar Tehnologic Aro, Câmpulung 

Muscel, judeţul Argeş;   
 01.09.1978-01.09.1984: Profesor Chimie la Liceul „Dan Barbilian” Câmpulung-Muscel, 

Argeş. 
  
Studii şi formare profesională: 
 1970 – 1974: Liceul „Zinca Golescu” Piteşti;                              
 1974-1978: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică, 

Specialitatea  Chimie;     
 1981: Obţinerea definitivatului în învăţământ, media 9,50, Universitatea Bucureşti; 
 1986: Gradul didactic II, media 9,75, Universitatea Bucureşti; 
 1991: Gradul didactic I, media 10, Universitatea Bucureşti; 
 2004: Absolvirea Programului de Formare Continuă COMDIDACT, Universitatea din 

Piteşti; 
 2007: Absolvirea Programului de Formare Continuă „Management şi comunicare”, 

Universitatea din Piteşti; 
 Participarea la Programul de Formare Continuă „Consiliere şi orientare”, organizat de 

CCD Argeş; 
 2008: Absolvirea Programului de Formare Continuă TIC, la CCD Argeş. 

                                                  
Alte activităţi:  
 01.09.2000-prezent: Profesor metodist al I.S.J. Argeş; 



 2002: Iniţierea şi organizarea, cu ocazia „Zilelor Şcolii”, la Colegiul Naţional „Dinicu 
Golescu”, a concursului judeţean de chimie „Gh. Sf. Mitu”, concurs care a ajuns la cea   
de-a VII-a ediţie; la această activitate au participat profesori de chimie şi elevi cu 
performanţe şcolare în domeniul chimiei, din întreg judeţul Argeş; 

 2002-prezent: Membru în colectivele de redactare a subiectelor pentru concursurile şcolare 
la nivel judeţean;                               

 2002-2008: Pregătirea elevilor şi participarea la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”; 
 2004-prezent: Responsabil Comisia metodică a profesorilor de chimie-fizică, din cadrul 

Colegiului Naţional „Dinicu Golescu”; 
 2003-prezent: Membru în colectivul de redacţie al Revistei de Fizică şi Chimie (ISSN 

1220-4099), revista Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice din România; 
 În cadrul Cercurilor pedagogice, am prezentat lecţii deschise, referate şi studii cu scopul 

perfecţionării activităţii didactice în domeniul chimiei; 
 În cadrul comisiei metodice a diriginţilor, am prezentat referate privind managementul 

clasei de elevi şi a situaţiilor de criză educaţională; 
 În calitate de profesor diriginte, am realizat parteneriatul educaţional cu familiile elevilor; 
 Am organizat cu elevii excursii, vizite la muzee etc.; 
 Am fost membru în comisiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor 

şcolare; 
 Coordonarea în cadrul Colegiului Naţional „Dinicu Golescu” a colectivului de redacţie al 

revistei şcolare interdisciplinare Creionul verde (nr. 1 – 2004, nr. 2-2005) şi al revistei 
şcolare Chimie (nr.1-2006).  

 
Activitate ştiinţifică: 
 2000-prezent: Publicarea de probleme de chimie, Revista de Fizică şi Chimie; 
 2001: „Structura atomului şi sistemul periodic” şi „Alchene”, Revista de Fizică şi Chimie;  
 2004: „Rezolvarea unor probleme de chimie anorganică şi organică, în care intervine acidul 

sulfuric fumans (oleum)”, Revista de Fizică şi Chimie; 
 2007: „ABC-ul siguranţei produselor alimentare”, Revista de Fizică şi Chimie; 
 „Decembrie în sărbătoare”, Simpozionul naţional de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor 

populare, Bucureşti; 
 „Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, nedreptăţit în viaţă”, Sesiunea naţională de 

comunicări ştiinţifice Personalităţi din România, lucrare publicată în revista „Interferenţe 
didactice”; 

 „C.D. Neniţescu – cel mai mare chimist român”, Simpozionul Internaţional Cultura-formă 
supremă de identitate naţională, Târgu-Jiu; 

 2008: „Insulina”, Revista de Fizică şi Chimie; 
 „Şi noi avem drepturi”, Simpozionul naţional Copiii au drepturile lor, Alexandria, 

30.05.2008; 
 „Instruirea asistată de calculator în lecţiile de chimie”, simpozion cu participare 

internaţională Educaţia la timpul viitor, Cîmpulung-Muscel; 
 „Strategii didactice interactive”, Simpozion internaţional de didactică modernă, Petroşani; 
 „Tehnologii activ-participative în predarea-învăţarea chimiei în liceu”, Simpozion naţional 

Rolul chimiei la creşterea calităţii învăţământului şi dezvoltarea socio-economică, 
Universitatea din Piteşti; 



 „Şi ei sunt copii ca noi”, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice În slujba mileniului al 
III-lea creştin, Bacău. 

                                                                                      
Abilităţi şi competenţe: 
 Abilitatea de a vorbi, scrie şi citi bine în limba franceză; 
 Operare PC – Word, Excel, Windows. 

 
Rezultate obţinute cu elevii: 
 2002 – 2006: Premiul I, premiul II şi premiul III, la fazele judeţene ale Olimpiadei de 

Chimie, în această perioadă; 
 Pregătirea elevilor pentru fazele naţionale ale Olimpiadei de Chimie şi pentru concursul 

judeţean preolimpic „Zinca Golescu”; 
 Pregătirea elevilor pentru concursul naţional de chimie „C.D. Neniţescu”; 
 Pregătirea elevilor pentru concursul judeţean de chimie „Gh. Sf. Mitu”, organizat cu ocazia 

Zilelor Şcolii, la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”. 
 
Diplome:   
 2002: Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la formarea generaţiilor de chimişti, 

Consiliul Facultăţii de Chimie Industrială, Institutul Politehnic Bucureşti; 
 2002: Diplomă de recunoaştere  a meritelor în păstrarea valoroaselor tradiţii de dezvoltare 

a şcolii de chimie din România, Consiliul Facultăţii de Chimie Industrială, Institutul 
Politehnic Bucureşti; 

 2006: Diploma de onoare, Consiliul Facultăţii de Chimie Industrială, Institutul Politehnic 
Bucureşti; 

 2007: Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa a III-a, din partea M.E.C.T., pentru întreaga 
activitate didactică. 

 
 

                                                    
 
 
 



 
 
 

OPREA, ALINA ANA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oprea Alina Ana. 
Data şi locul naşterii: 08.12.1953, Câmpina, judeţul Prahova. 
Adresa: Piteşti, str. Banat, bl.B19, sc. C, ap.15, judeţul Argeş. 
Telefon: 0348 417 985 , 0722778072. 
E-mail: alinaop@gmail.com 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1996-prezent: Profesor titular Engleză la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Argeş;     
 1995-1996: Profesor Engleză la Şcoala nr. 2, Piteşti, Argeş;   
 1979-1995: Profesor titular Engleză la Şcoala Valea Mare, Ştefăneşti, Argeş;          
 1978-1979: Profesor titular Engleză la Şcoala nr.1 Ştefăneşti, Argeş; 
 1975-1978: Profesor Engleză la Şcoala nr.11, Piteşti, Argeş. 

 
Studii: 
 1979: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi străine, secţia Engleză - Română; 
 1997: Curs de mentori, Cluj Napoca, organizat de British Council (I) ;  
 1998: Curs de mentori, Cluj Napoca, organizat de British Council (II);   
 1999: Curs de mentor-trainer, Leeds, UK, School of Education, Leeds Uni-versity; 
 2000, 2001: Cursuri de formatori pentru abilitare curriculară, Buşteni, MEC; 
 2001: Participant seminar English Language Teaching, Bucureşti; 
 2006: Curs Consiliere  şi Orientare, Piteşti;  
 Participant la Simpozionul judeţean „Ziua Europeană a Limbilor”, Piteşti; 
 2007: Participant la „Leonardo Project” (On-Lang.Net); 
 Participant la instruirea evaluatorilor Comisiei Centrale de Organizare şi Evaluare a 

Olimpiadei de limba engleză, faza naţională, Bucureşti. 
                                                 
Alte activităţi: 
 2000-prezent: Responsabilul Catedrei de limba engleză, din liceu; 
 1995-2001: Profesor asociat, Universitatea din Piteşti; 
 1997: Mentor după absolvirea cursului; 



 1999: Mentor-trainer în urma stagiului de pregătire de la Universitatea din Leeds, UK; 
 1997-prezent: Profesor metodist; 
 2000, 2001: Formator pentru profesorii debutanţi şi formator naţional pentru abilitare 

curruculară; 
 2003-prezent: Membru în Consiliul consultativ; 
 Participant la concursurile de limba engleză, ca îndrumător şi corector; 
 2006: Membru în Comisia Centrală de Examinare şi Evaluare la Olimpiada Naţională la 

limba engleză; 
 Membru al Asociaţiei mentorilor (AsMeRo); 
 Membru Asociaţia Junimea a Colegiului Naţional „Ion C. Brătianu” Piteşti; 
 Autor de articole de specialitate, de teste pentru examenul de bacalaureat, iniţiator al 

revistei de limba engleză BOOM…(1999, 2000), cuprinzând creaţiile elevilor colegiului. 
   
Abilităţi şi competenţe: 
 Operare PC:  Word şi Excel; 
 Organizarea de activităţi cu elevii, cu diverse prilejuri (Balul Bobocilor, Zilele Porţilor 

Deschise); 
 Organizarea tuturor concursurilor de specialitate la nivel şcolar, judeţean, naţional 

(olimpiade, Concursul Cangurul Lingvist, expoziţii de carte); 
 Organizarea activităţilor de Comisie metodică şi de cerc pedagogic, atunci când s-au 

desfăşurat în colegiul nostru; 
 Îndrumarea elevilor în Proiectul Internaţional, iniţiat de Comisia Europeană şi coordonat de 

C.J. Argeş, 2008.   
  
 



 
 
 

OPREA, FILOFTEIA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oprea Filofteia. 
Data naşterii: 28.08.1943.  
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1963-1971: Profesoară de chimie la Liceul Teoretic Corbeni, judeţul Argeş; 
 1971-2000: Profesor de chimie la Grupul Şcolar Forestier, Curtea de Argeş; 
 Şef Comisie metodică, Grup Şcolar Forestier, Curtea de Argeş; 
 1980-1998:  

 Şef Cerc metodic al profesorilor de chimie, Curtea de Argeş; 
 Profesor metodist; 
 Vicepreşedinte în comisii de bacalaureat; 

 1987 – 1990: Director Grup Şcolar Forestier, Curtea de Argeş. 
  
Alte activităţi:                                                                                         
Studii:   
 1970: Am absolvit Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Specializarea Chimie – 

Fizică; 
 1974: Grad didactic II;      
 1980: Grad didactic I. 

 
Alte activităţi: 
 Pregătirea elevilor pentru învăţământul superior (elevi admişi - medicină, chimie 

alimentară, facultate de chimie); 
 Pregătirea elevilor pentru olimpiadele şcolare, fazele judeţene şi naţionale (menţiune faza 

naţională); 
 Propuneri subiecte pentru olimpiade şcolare. 

 
 
 
 



OPREA, FILOFTEIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oprea Filofteia. 
Data naşterii: 09.12.1949. 
Adresa: Piteşti, str. Eremia Grigorescu, bl.Q4, sc. D, et. I, ap.4, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 214 143. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1970-1972: Profesor de matematică la Şcoala Moşteni, Schela Deparaţi, judeţul Teleorman;     
 1972-1986: Profesor matematică la Şcoala Generală Ţuţuleşti, comuna Suseni, judeţul Argeş;   
 1986-1990: Profesor matematică la Şcoala Generală nr. 6 Piteşti, judeţul Argeş;    
 1990-2007: Profesor matematică la Şcoala Generală nr.10 Piteşti, judeţul Argeş; 

 
Studii: 
 1967 – 1970: Institutul Pedagogic de 3 ani din Piteşti; 
 1972-1976: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Matematică, Specialitatea Matematică;     

  Obţinerea definitivatului, gradului didactic II, gradului didactic I. 
                                                   
Alte activităţi:  
 Coordonarea activităţilor şcolare, organizarea de 32 de tabere şcolare, excursii, vizitarea 

de muzee, comunicări ştiinţifice, concursuri cu elevii, participarea la olimpiade şcolare, 
colaborare cu revistele „Catedra”, „Tribuna Învăţământului”, „Penta”; proiecte naţionale; 

 Elaborarea a 9 culegeri, din care 4 au obţinut locul I pe ţară. 
 
Abilităţi şi competenţe: 
 Comunicare, cunoştinţe generale şi de specialitate; 
 Spirit de echipă, tenacitate, perseverenţă, sociabilitate, adaptabilitate, uşurinţă de 

comunicare; 
 Operare pe calculator: MS OFFICE, WORD, MS EXCEL; 
 Cunoaştere limba rusă şi limba franceză; scris, citit şi vorbit bine.  

 
 



 
 
 

OPREA, JANA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oprea Jana. 
Adresa: Piteşti, str. Craiovei, bl. 30, sc. A, ap. 1, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 647 919. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
 Profesor de limba engleză în Vaslui, Iaşi, Piteşti, la şcoli gimnaziale şi la licee; 
 2006-2007: Profesor Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Piteşti; 
 2005-2006: Profesor Colegiul „Zinca Golescu” Piteşti; 
 1974-2005: Mentor; 

 Asistent, Universitatea din Piteşti; 
 1999: Mentor trainer; 
 1989, 1999: Instructor de limbă pentru „Peace Corps Organization”; 

   
Studii: 
 1972: Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Engleză-Română; 
 1981-1982: Gradul didactic I.   

                                                     
Alte activităţi: 
 1974 – 2005: Responsabil al Departamentului de limbi moderne, la nivel de şcoală; 
 1975-2005: Coordonator al activităţii, la nivel de judeţ; 

Mentor pentru studenţii Universităţii din Piteşti;  
Metodist al Inspectoratului Şcolar Argeş; 
Traduceri pe lucrări mentoring, din engleză în română, lecţii demonstrative la 
nivel regional, cursuri ţinute la nivel judeţean, la Casa Corpului Didactic; 
Inspecţii la nivel regional, crearea de materiale didactice. 

 
Cursuri urmate: 
 „Methodology courses”, ţinute de profesori americani şi britanici, Braşov, 1975; 
 „Refreshment courses”, Bucureşti, 1987; 
 „Training courses on new methodology”, organizate de British Council, Piteşti, 1992; 



 „Training courses for teaching English to primary classes”, organizate de British Council, 
Iaşi, 1994; 

 „Training courses”, mentor, Cluj Napoca, 1997;  
 „Training courses”, mentor trainer, Leeds, UK, 1999; 
 „Microsoft office training courses”, Piteşti, 2001; 
 „Refreshment courses in methodology”, Edinburgh, 2005. 

 
Cursuri ţinute: 
 „Courses for unqualified teachers in rural areas”, 1988; 
 „Mettext for teachers of English”, 2002. 

 
Lucrări prezentate şi publicate:  
 „Presentations at different meetings of teachers in Zilele Şcolii Argeşene”; 
 „Teaching present perfect at secondary school”, simpozion organizat de Universitatea din 

Piteşti – a 25-a aniversare; 
 Lucrări publicate în „Modern languages in school”; 
 Lucrări, în cooperare cu alţi mentori şi metodişti, Budapesta -1998, Cluj Napoca-2000, 

Bucureşti-2001, 2002. 
 
Distincţii şi premii: 
 Profesor evidenţiat – 1978; 
 Diplomă de excelenţă – acordată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.                                                     

 
 



OPRESCU, CARMEN-MARIANA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Oprescu Carmen-Mariana. 
Data şi locul naşterii: 01.08.1954, Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş.   
Adresa: Piteşti, cartier Banatului, bl. B10, sc. F, ap. 17 judeţul Argeş.    
Starea civilă: Căsătorită, doi copii. 
                      
Activitate profesională:     
1980-1988: Muzeograf la Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, secţia Oficiul Judeţean pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional; 
1990-prezent: Profesor titular la Liceul de Artă „Dinu Lipatti”, la Istoria Artei, Estetică, Desen 
proiectiv; 
09.1991: Definitivat în învăţământ; 
09.1995: Gradul didactic II în învăţământ; 
1997-1998: Am fost aleasă membru în Comisia Naţională de Istoria Artei, în cadrul căreia am 
întocmit curriculum-ul şcolar pentru anul I de studiu; am coordonat corelarea curriculum-lui 
pentru întreg ciclul liceal (licee de artă) şi am fost numită în Comisia Olimpiadei liceelor de artă 
de la Odorheiu Secuiesc;  
1998-1999: Din acest an şcolar, mi s-a acordat gradaţia de merit;   
1998-prezent: Susţin cursul de „Istoria Artei Universale” de la Universitatea din Piteşti, 
Facultatea de Litere şi Istorie (acum Facultatea de Istorie), Filozofie, Jurnalism, la Catedra 
Istorie-Muzeologie, cu convenţie civilă;  
2000-2001: Am devenit, prin concurs, cadru didactic universitar titular, susţinând cursurile de 
Istoria Artei Universale, Muzeologie-Artă plastică, Conservarea monumentelor de patrimomiu;  
2005-2006: Susţin cursurile de Teoria generală a restaurării, Istoria Artei Universale, Istoria 
Artei româneşti, Estetică, la Facultatea de Teologie, contribuind la organizarea specializării Artă 
Sacră (Conservarea – restaurarea bunurilor de patrimoniu), autorizată, începând cu acest an 
universitar. 
 
Studii  şi cursuri: 
 1969 – 1973: Liceul de fete „Zinca Golescu” Piteşti; 
 1973 – 1977: Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” Bucureşti. Fără licenţă; 
 1977-1980: Academia Naţională de Arte „Nicolae Grigorescu” Bucureşti;      
 03.2003: Am obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul Artei vizuale, al Universităţii 

Naţionale de Arte din Bucureşti, conform Ordinului nr.4741, din 25.08.2003 al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

                                                 
Alte activităţi:   
 Am participat la diverse acţiuni oficiale: comisii din partea Consiliului Culturii întrunite 

pentru situaţii de urgenţă, ivite în judeţul Argeş, ce vizau conservarea monumentelor, 
inventarierea acestora etc.; 

 Am întocmit circa 200 de relevee de arhitectură, reorganizat şi am completat clişoteca şi 
diapoteca monumentelor argeşene, cu peste 1000 de imagini, ambele aflându-se la 
Muzeul Judeţean Argeş; 



 Am întreprins lucrări de cercetare în domeniul arhitecturii urbane, din secolele XVIII – 
XX, din oraşele argeşene, urmărind un model de cercetare istorico-urbanistică propus şi 
publicat de mine; 

 Am redactat cursurile pe care le predau la Universitate; 
 Am participat la viaţa culturală şi expoziţională a oraşului Câmpulung, prin numeroase 

prezentări de expoziţii şi lansări de cărţi, emisiuni la posturi locale TV, conferinţe şi alte 
activităţi culturale; 

 Am publicat articole, luări de poziţie, referitoare la patrimoniul de monumente istorice, la 
valoarea, starea lui de conservare şi la necesitatea protejării acestuia.  

 
Publicaţii: 
 Peste 50 de articole publicate în ziarul Argeşul liber – suplimentul cultural, în revista 

Cultura şi în revistele diverselor muzee; 
 Peste 15 comunicări ştiinţifice, publicate la sesiuni naţionale şi internaţionale; 
 Peste 30 de referate şi comunicări susţinute şi publicate la sesiuni de comunicări 

ştiinţifice universitare; 
 4 volume publicate: 

- Atlas istoric al oraşelor din România. Câmpulung, Editura Enciclopedică, 
Bucureşti, 2008, (colaborare); 

- Arta feudală pe teritoriile româneşti. Scurtă istorie ilustrată, Editura Ars Docenti, 
Bucureşti, 2007; 

- Monumentele. Trecutul la timpul viitor, Editura Ars Docenti, Bucureşti, 2004; 
- Activitatea edilitară şi modernizarea oraşului Câmpulung-Muscel ( sf . sec.  XIX 

– prima parte a sec. XX), în volumul Oraşul din spaţiul românesc între orient şi 
occident. Tranziţia, de la medievalitate la modernitate, volum editat de Laurenţiu 
Rădvan, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2007, p. 325-347. 

                                                 
                                                       
 
                                                 
 
 
                                                    



ORĂŞANU, ADRIANA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Orăşanu Adriana 
Data şi locul naşterii: 03.11.1957, Topoloveni, judeţul Argeş 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
1986-1992: Medic veterinar, epizootolog şef, Societatea Comercială COMSUIN Brăila; 
1992-prezent: Medic veterinar la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală Bucureşti;   
192-1996: Medic veterinar în Laboratorul Patologia Nutriţiei;                                   
1996-2001: Şef Secţie Patologia Nutriţiei; 
2001-2002: Şef Secţie Hematologie – Imunologie celulară; 
2003-2004: Şef Birou Hematologie – Imunologie celulară; 
2004-prezent: Şef Serviciu Bunăstare Animală; 
2005-prezent: Ofiţer Biosecuritate I.D.S.A.  
 
Studii: 
 1964 – 1972: Şcoala Generală Topoloveni, judeţul Argeş; 
 1972 – 1976: Liceul „Ion Mihalache” Topoloveni, judeţul Argeş; 
 1981 1986: Facultatea de Medicină Veterinară Bucureşti; 
 05.2001: Obţinerea titlului de doctor în Ştiinţe medicale, cu teza de doctorat „Sindromul 

distrofic la purcei. Semnificaţia diagnostică a modificărilor hematologice şi biochimice”, 
mai 2001, Bucureşti. 

 
Specializări, perfecţionări: 
01.1991        Curs perfecţionare „Noutăţi în nutriţia porcină”, Noack, 

Slobozia, judeţul Ialomiţa;   
01-15.03.1991                         Curs de perfecţionare „Noutăţi în patologia porcină”, Crevedia, 

judeţul Dâmvoviţa;                                  
01.10.1993-30.03.1994           „Curs pentru medici secundari de laborator clinic”, Clinica 

Hematologie, Spitalul Clinic Fundeni, Universitatea de Medicină 
Bucureşti;                                

10.1995                                   „Curs de specializare în domeniul patologiei porcine”, Institutul 
Naţional de Cercetări Veterinare Pullawy, Polonia – tehnici de 
laborator P.C.R., H.P.L.A., P.L.A., E.L.I.S.A.;       

02.1996                                  „Formare formatori în domeniul asigurării calităţii produselor 
agroalimentare”, Programul PNUD, organizat de Centrul Naţional 
de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii 
– C.N.F.C.M.A.C., Institutul Român de Standardizare;    

11.1997                                   „Sisteme de management a calităţii în laboratoarele de încercări-
formare şi perfecţionare”, organizat de Asociaţia Reţelei 
Laboratoarelor de Încercări din România – R.E.L.A.R.;    

04.10-23.12.1999                    Specializare – Institutul de Nutriţie Animală Zurich, Elveţia;   



18-22.03.2001                        Specializare laboratoarele AFSSA Sophia Antipolis, în cadrul 
programului „Jumelage”, România-Franţa; 

01-23.12.2002                        Specializare în domeniul imunologiei celulare, Universitatea Zurich, 
El-veţia;     

16-20.02.2002                              „Curs de specializare în flowcitometrie”, Clinica de hematologie, 
Spitalul Colţea, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti; 

06.2004                                  Seminar „Imunologie clinică şi alergologie”, Facultatea de Medicină 
Lyon, Franţa;   

07.2005                                   Curs specializare „Flowcitometry Basics – FACS CALIBUR BD”, 
Erembodegen, Belgia; 

09.10.02.2006                         Workshop „Politica României în domeniul sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, în contextul integrării în U.E. Sistemul de 
management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, conform OHSAS 
18001:1999”, Institutul Român pentru Educaţie şi Calitate 
Europeană, Casa Calităţii, Bucureşti;    

20-25.02.2006                        Participare componenta a III-a a proiectului de înfrăţire instituţională 
PHARE RO2003/IB/AG/02, secţiunea „Biosecuritate – Bunăstare 
animală şi Protecţia mediului”, Autoritatea olandeză pentru 
Siguranţa Alimentelor şi Protecţia Consumatorului (VWA), din 
cadrul Ministerului Agriculturii, Mediului şi Calitatea Alimentelor 
(LNV) Olanda;     

03-04.08.2006                        Curs „STARLIMS – utilizare aplicaţie”, Institutul de Diagnostic şi 
Sănătate Animală, Bucureşti; 

05-07.10.2006                        „Congresul Anual al ESVCN”, Nantes, Franţa; 
15-19.10.2006                        „Congresul Mondial de Buiatrie”, Nisa, Franţa; 
02.2007                                   Curs „Metode statistice utilizate în comparările interlaboratoare”, 

S.C. FIATEST S.R.L. Bucureşti; 
09-11.05.2007                        „Congresul Naţional de Citometrie”, Bucureşti; 
17-21.06.2007                        „Congresul Internaţional de Igienă Animală”, (ISAH), Tartu, 

Estonia; 
18-22.07.2007                               Programul de specializare-perfecţionare pentru ocupaţia „analist 

de mediu”- S.C. EXPERT AUDIT GROUP S.R.L., Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 

 
Abilităţi şi competenţe: 
 Operare PC:  Windows 98, 2000, Power Point; 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză foarte bine, limba engleză mediu; 

 
Alte activităţi: 
 Participarea la un proiect comun de cercetare cu Departamentul de Fiziologie Animală al 

Institutului de Nutriţie Animală al Universităţii Zurich, Elveţia; 
 Participarea la proiectul comun de cercetare cu Departamentul de Fiziologie Animală al 

Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, încheiat cu C.N.C.S.I.S.; 
 Participare la proiectul comun de cercetare cu Departamentul de Igienă şi Bunăstare 

Animală al Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti, încheiat cu C.N.C.S.I.S.; 



 Membru în diferite asociaţii, societăţi şi colegii (Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari 
din România, Asociaţia Mondială a Medicilor Veterinari, Asociaţia Română de 
Hematologie, Asociaţia Naţională a Specialiştilor de Laborator, Asociaţia Română de 
Buiatrie, Colegiul Medicilor Veterinari din România, Societatea Internaţională de Igienă 
Animală, Societatea Europeană de Nutriţie Veterinară Comparativă). 

 
Activitate ştiinţifică:   
 Coautor al „Manualului de metode hematologice Omologate”;      
 Autor al Ghidului tematic „Patologia eritronului”; 
 Autor al Ghidului tematic „Metode hematologice omologate folosite în medicina 

veterinară”;     
 Autor al Ghidului tematic „Diagnostic de laborator în hemostază”; 
 Autor al Manualului de biosecuritate al I.D.S.A.; 
 Autor şi coautor a peste 45 de lucrări ştiinţifice, prezentate în ţară şi în străinătate şi 

publicate în diverse reviste de specialitate.  



 
 
 

PĂDURARU, PAUL 
  

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Paul Păduraru 
Data şi locul naşterii: 07.10.1949, comuna Radomireşti, sat Crăciunei, judeţul Olt 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională 
 1972-1974: Inginer debutant, Energo Utilaj Bucureşti;                             
 1974-1981: Proiectant cutii viteze CESAR, Automobile Dacia;                 
 1981-1983: Şef atelier Proiectare cutii viteze - CESAR;       
 1983-1992: Şef atelier Proiectare şi încercări mecanică - CESAR ;     
 1992-1997: Şef Serviciu mecanică – CESAR;    
 1997-1998: Inginer Şef Serviciu mecanică – CESAR;    
 1998-2005: Şef program coordonator – Direcţia Studii – ADSA; 
 2005-prezent: Analist Calitate DFI – ADSA.  

 
Studii  şi cursuri:  
 Şcoala Generală de 7 ani din Crăciunei, judeţul Olt; 
 Liceul Teoretic Drăgăneşti, Olt; 
 Facultatea de Transporturi – Autovehicule Rutiere, din cadrul Institutului Politehnic 

Bucureşti. 
         
 
 
 



 
 
 

PĂIŞI, LĂZĂRESCU MIHAELA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Păişi Lăzărescu Mihaela 
Data naşterii: 23.11.1953   
Adresa: Str. Nicolae Iorga, Bl. A3, Sc. D, Ap. 7, Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş    
Naţionalitatea: Română 
Telefon: 0248 511 859, 0722 312 030 
E-mail: mihaelapaisi@yahoo.com 
                     
Activitate profesională:             
 10.2006-prezent: Conf. univ. dr., şef de Catedră la Catedra de Psihopedagogie, Facultatea 

de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti; 
 01.03.2000-31.09.2006: Lector univ. dr., şef de Catedră la Catedra de Psihopedagogie, 

Colegiul Universitar de Institutori, Universitatea din Piteşti; 
 1992-2000: Profesor,  şef Catedră la Universitatea „Spiru Haret”, Colegiul Universitar de 

Institutori, Câmpulung-Muscel; 
 01.09.1982-28.02.2000: Profesor, şef Catedră şi director adjunct la Colegiul Pedagogic 

„Carol I” Câmpulung-Muscel, Catedra de Psihologie, Pedagogie şi Practică pedagogică; 
 01.09.1976-31.08.1982: Profesor defectolog, logoped la Şcoala Specială Bughea de Jos, 

judeţul Argeş. 
                                         
Educaţie şi formare: 
 1997 – 2003: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – 

doctorand; 
 22.06.2003: Susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Dinamica interiorizării valorilor morale 

la adolescent”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. M. Golu; 
 1972 – 1976: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Specializarea Psihologie, 

licenţiat în Psihologie;      
 1979: Definitivat  în învăţământ, cu media 9,33 – Universitatea Bucureşti; 
 1983: Profesor, gradul II, cu media 9,66 – Universitatea Bucureşti;     
 1988: Profesor, gradul I, cu media 10 – Universitatea Bucureşti. 

 
Alte activităţi: 
 1989 – 2000: Membru în Comisia Naţională a Olimpiadei de Psihologie – Pedagogie; 



 1993 – 2007: Membru în Comisia Naţională de elaborare a programelor şcolare pentru 
psihologie şi pedagogie – liceu pedagogic; 

 1993 – 2007: Coordonator al revistei şcolare „Caroliştii” a elevilor din Colegiul Pedagogic 
„Carol I” Câmpulung-Muscel; 

 1997 – 2000: Organizator al Parteneriatului educaţional între Colegiul Pedagogic „Carol I” 
şi Liceul „J. Marquette” din Pont-a-Mousson, Franţa; 

 1995-prezent: Membru în colegiul de redacţie al revistei „Învăţământul primar”;      
 2004-prezent: Şef Catedră Psihopedagogie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea Piteşti;                
 2003-prezent: Director program de formare continuă „Educaţia la timpul viitor”, destinat 

institutorilor, educatorilor şi învăţătorilor, acreditat de CNFP; 
 2005-prezent: Referent ştiinţific al revistei catedrelor didactice din învăţământul pre-

universitar – „Pespective didactice”;    
 2006-prezent: Redactor de număr al revistei Laborator metodic preşcolar;    
 2005: Membru al Asociaţiei Psihologilor din România; 
 2006: Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului naţional „Educaţia şi şcoala pentru 

toţi”, al cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Câmpulung-Muscel, organizat 
de I.S.J. Argeş, în parteneriat cu Universitatea Piteşti; 

 2007: Director de program „Metode interactive de grup”, destinat personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar, acreditat de CNFP. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză – bine, limba engleză – satisfăcător ; 
 Cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet, SPSS; 
 Organizare, planificare, decizie, responsabilitate;    
 Permis de conducere categoria B; 
 Comunicativitate, sociabilitate, spirit de echipă, adaptabilitate. 

 
Cărţi şi lucrări publicate: 
 Psihologia, manual pentru clasa a X-a de liceu, co-autor cu Mihai Golu, Editura 

Preuniversitaria, Bucureşti, 2000; 
 Laborator preşcolar  - ghid metodologic, coautor cu Liliana Ezechil, Editura V&I Integral, 

Bucureşti, 2001, 2003, ediţia a II-a revizuită; 
 Psihologie – Pedagogie. Metode explicative şi exerciţii de autoevaluare, co-autor, Editura 

Universităţii Piteşti, 2004; 
 Morala şi comportamentul adolescenţilor, Editura Universităţii Piteşti, 2004; 
 Practica pedagogică observativă. Ghid pentru formarea didactică iniţială, Editura 

Universităţii Piteşti, 2005; 
 Educaţia moral – civică prin exerciţii (clasele a III-a şi a IV-a), Editura Paradigme, 

Piteşti, 2005; 
 Psihologia educaţiei preşcolarilor şi a şcolarului mic, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005; 
 Compendiu de psihologie şi pedagogie, Editura Pământul, Piteşti, 2006; 
 Psihologia vârstelor, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2007; 
 Psihologia personalităţii, Editura Pământul, Piteşti, 2008; 
 Peste 20 de lucrări publicate în buletine ştiinţifice, reviste sau alte publicaţii. 



 
 

 
 
 

PĂLTINEANU, I. GAVRIIL 
 
 
Localitatea şi data naşterii: Curtea de Argeş, 4 mai 1942 
 
Studii:  
 Şcoala Medie Mixtă din Curtea de Argeş (actualmente Liceul „Vlaicu Vodă”), 1956-1960, 

sef de promoţie; 
 Facultatea de Matematică – Mecanică Bucureşti, 1960-1965. Media anilor de studii: 9,94. 

Media examenului de stat: 10. Nota la  lucrarea de diplomă: 10. Diplomă de merit. 
 
Cariera didactică:  
 1966-1972, asistent, Catedra de Matematică UTCB (Universitatea Tehnică de 

Construcţii Bucureşti); 
 1972-1973, lector, UTCB; 
 1973-1975, cercetător ştiinţific, Institutul de Matematică al Academiei Române; 
 1975-1976, cercetător ştiinţific, ICEM Bucureşti; 
 1976-1979, lector, Academia Militară Tehnică; 
 1979-1990, lector, Catedra de Matematică, UTCB; 
 1990-1992, conferenţiar, Catedra de Matematică, UTCB; 
 1992-prezent, profesor şi şef al Catedrei de Matematică şi Informatică din U.T.C.B. 

 
Domeniul de cercetare: Teoria aproximării 
 
Doctorat: Doctor în Matematici, din 1977, cu teza "Teoreme de densitate în spaţii de funcţii 

continue". Conducător ştiinţific: acad. prof. Romulus Cristescu. Din comisie au mai 
făcut parte: prof. dr. doc. Cabiria Andrean Cazacu - preşedinte şi membri: dr. doc. 
Aurel Cornea, prof. dr. Ioan Colojoară şi prof. dr. Gheorghe Bucur. 

 
Apartenenţă la societăţi ştiinţifice sau profesionale: 

 Membru în comitetul de redacţie al revistei "Mathematical Reports"; 
 Membru în Comisia de Analiză Funcţională a Secţiei de Matematică a Academiei 

Române; 
 Membru în Comitetul de Organizare al Colocviului "Spaţii Liniare Ordonate", al 

cărui preşedinte este acad. Romulus Cristescu; 
 Membru al Societăţii Matematicienilor din România; 
 Recenzent la Mathematical Review;     
 Referent de specialitate în 20 comisii de doctorat la Institutul de Matematică al 

Academiei Române, la Facultatea de Matematică din Bucureşti, la Universitatea din 
Craiova, Universitatea din Piteşti, U.T.C.B. 



Activitatea didactică: cursuri predate: Analiza matematică, Algebra liniară geometrie analitică 
şi diferenţială, Matematici speciale, Analiza numerică. 12 lucrări didactice publicate (9 cursuri şi 
3 culegeri de probleme). 
        
LUCRĂRI DIDACTICE REPREZENTATIVE: 
1) Analiză numerică, Ed. Conspress, Bucureşti, 1998, 326 pag., (colaborare). 
2) Analiză matematică. Calcul Diferenţial, Ed. AGIR, Bucureşti, 2002, 188 pag., (autor unic). 
3) Analiză matematică. Calcul integral, Ed. AGIR, Bucureşti, 2004, 223 pag., (autor unic). 
4) Matematici speciale, Ed. Matrix-Rom, Bucureşti, 2004, 138 pag. (colaborare). 
5) Algebră liniară, Ed. Matrix-Rom, Bucureşti, 2007, 226 pag. (colaborare). 
6) Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţii cu derivate parţiale cu aplicaţii, Ed. Matrix-Rom, Bucureşti 

2007, 204 pag. (colaborare). 
 

ACTIVITATE STIINTIFICĂ: 46 lucrări ştiinţifice publicate şi peste 40 de comunicări ştiinţifice 
sau conferinţe. Principalele rezultate se referă la generalizarea teoremei de aproximare a lui Bishop 
de la algebre de funcţii la spaţii liniare, atât în cazul compact, cât şi local compact, studiul frontierei 
Choquet pentru un con de funcţii, în cazul local compact, studiul simplexelor Choquet, studiul 
mulţimilor de interpolare sau frontaliere, în raport cu un subspaţiu de funcţii. În colaborare cu Dan 
Tudor Vuza şi matematicianul grec Dimitrie Kravvaritis, rezultatele au fost extinse pentru ideale 
într-o latice local convexă de tip (M). 
 
MONOGRAFII: 
1) Elemente de teoria aproximării funcţiilor continue, Ed. Academiei R.S.R., 1982, 170 pag., 

(autor unic). 
2) Bazele Analizei Numerice, Ed. Printech, 2001, 284 pag., (colaborare).     

 
III.   ARTICOLE   ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE: 
  1. Antialgebraic sets with respect to a subspace of CR (X), Rev. Roum. Math. Pures et 

Appl., 10 (1976), 1391-1397. 
2. A  generalization  of the Stone-Weierstrass   theorem  for   weighted   spaces, 

Rev.Roum.Math.Pures et Appl., 7(1978), 1065-1068. 
3. A topological characterization of a class of simplicial cones, Rev. Roum. Math. et 

Appl., 30(1985), 439-441. 
 4. Teoreme de caracterizare de tip laticial a simplexelor Choquet, Structuri de ordine în 

Analiza Funcţională., Vol. 2, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989, 117-146. 
5. A generalization of the Bishop approximation theorem for locally convex lattices of 

(AM)-type, Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, Suppl. 52(1998), 
pp. 687-694. (în colaborare cu D. Vuza). 

6. A generalization of a theorem of Bernard concerning of frontal sets, Rendiconti 
del Circolo Matematico di Palermo, Serie II, Suppl. 68(2002), pp. 699-710, 
(colaborare cu C. Niculescu, D.T. Vuza). 

7. Three classes of order ideals in locally convex lattices, Proceedings of the 
International Conference of Mathematical Analysis and Its Applications, Athens, 
2002, pag. 264-275. 

8. A density theorem for locally convex lattices, Abstract and Applied Analysis, 5 
(2004), pp. 387-393 (colaborare cu D. Kravvaritis). 

9. Some density theoremus for complex locally convex lattices, Rev. Roum Math. 
Pure set Appl, 53(2008), 2-3, 167-179, (colaborare cu D. Kravvaritis). 

10. The influence of eigenvalue perturbation on the accuracy of the computed dinamic 
response to harmonic loadings, Proceedings of I.T.C.A.M., Bucharest, 20-23 June 



2007, pp. 283-286 (colaborare). 
 
COMUNICĂRI (CONFERINŢE) ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE: 

1.  Asupra teoremei lui Bishop pentru un subspaţiu linear, Sesiunea jubiliară a Institutului 
de Matematică, 29-30 mai 1974. 
2.  O teoremă de densitate în spaţiul funcţiilor continuu diferenţiabile cu ponderi, 
Academia R.S.R., Şedinţa publică de comunicări cu tema "Spaţii liniare ordonate 
topologice", 13 aprilie 1982. 
3.  O teoremă de aproximare de tip Bishop pentru conuri, Sesiunea ştiinţifică a Facultăţii 
de Matematică, Bucureşti, 25-30 mai 1987. 
4.  Generalizarea teoremei Rudin-Carleson pentru ideale în latici local convexe, 
Academia Română, şedinţa publică de comunicări cu tema "Spaţii liniare ordonate 
topologice", 8 noiembrie 1995. 
5.  A generalization of Machado's approximation theorem (Conferinţă ţinută în noiembrie 
1997 la Departamentul de Matematică al N.T.U.A. (National Tehnical University of 
Athens). 
6.  Frontal ideals in locally convex lattices (Conferinţă ţinută în noiembrie 1998, la 
Departamentul de Matematică al N.T.U.A.). 
7.  The Bohman-Korovkin theorem and some of its applications, decembrie 1999, 
Departamentul de Matematică al N.T.U.A. 
8.  O generalizare a teoremei Stone-Weierstrass pentru latici local convexe, Simpozionul 
„Structuri de ordine în analiza funcţională", 27 iunie 2002, Bucureşti, simpozion organizat 
de Secţia de Matematică a Academiei Romane şi Comisia de analiză funcţională, 
(colaborare cu D.T. Vuza). 
9.  O teoremă de prelungire a funcţiilor rapid descrescătoare la infinit, Sesiunea ştiinţifică 
a Catedrei de Matematică din UTCB, 26 mai 2001. 
10.  A generalization of the Nachbin’s density theorem for weighted spaces, Congresul 
Matematicienilor Români, Piteşti, iunie 2003. 



PANDREA, MARINA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pandrea Marina 
Data şi locul naşterii: 23.09.1944, oraşul Sinaia, judeţul Prahova 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1967-1968: Inginer la Institutul de Proiectări al MIU Bucureşti; 
 1968 – 1978: - Profesor titular, gradul II, la Grupul Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare 

Bucureşti – disciplinele Mecanică, Rezistenţa materialelor, Organe de maşini; 
                                  - Obţinut titlul de profesor titular, gradul II; 
 1978-2004: Prin concurs am devenit şef de lucrări la Universitatea din Piteşti, la disciplina  

Rezistenţa materialelor;    
 2004-2008: Conferenţiar universitar la Universitatea din Piteşti. 

                                                    
 Alte activităţi:            
 Dotarea laboratorului de rezistenţa materialelor, precum şi antrenarea studenţilor la 

concursurile profesional-ştiinţifice şi la cercurile ştiinţifice studenţeşti, unde studenţii, sub 
directa mea îndrumare, au obţinut premii la faza locală, dar şi la cea naţională; 

 Am efectuat cercetări de calcul liniar-elastic al sistemelor, cercetări ale vibraţiilor rigidelor 
suspendate, ciocnirea solidelor libere şi a solidelor cu legături, toate acestea finalizate în 
cele 8 contracte şi granturi ştiinţifice şi în peste cele 100 de lucrări publicate în reviste de 
specialitate din ţară, precum şi în volumele unor congrese şi simpozioane ştiinţifice din ţară 
şi din străinătate; 

 Membru al Asociaţiei AGIR – filiala Argeş, membru la Societatea Inginerilor de 
Automobile din România (SIAR), la Asociaţia Română de Mecanisme şi Maşini 
(ARTMM), la Comisia Română de Tensometrie (CRT) şi la Societatea Română de 
Acustică (SRA). 

 
Studii: 
 1962: Liceul teoretic Bucureşti; 
 1967: Facultatea de Tehnologie Construcţii de Maşini, Institutul Politehnic Bucureşti;                                                   
 1995: Bursă TEMPUS la IUT -  Cachan, Paris;                                             
 2003: Doctorat în domeniul Inginerie mecanică, Universitatea din Piteşti, cu teza 

Contribuţii la calculul liniar elastic al sistemelor de corpuri rigide cuplate prin bare 
deformabile, cu aplicaţie la sistemul mecanic de autopropulsie al automobilelor -  
conducător ştiinţific fiind prof. dr. ing. Tabacu Ion. 

 
Lucrări publicate: 
 Mecanica, Editura Scrisul românesc, Craiova, 2000;                                      
 Rezistenţa materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005; 
 Mecanica. Culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003; 
 Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, Editura Universităţii din Piteşti, 2004; 
 Calculul liniar elastic în coordonatele pluckeriene, Editura Universităţii din Piteşti, 2006; 



 Peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară (42): Studii şi Cercetări de 
Mecanică Aplicată, Construcţia de Maşini, Buletinul Universităţii Tehnice de Construcţii 
Bucureşti, Buletinul Universităţii Politehnica Bucureşti, Buletinul Universităţii Petrol şi 
Gaze Ploieşti, Buletinul Universităţii din Piteşti;    

 Lucrări publicate în volumele unor congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale (31) şi 
lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (32). 



PÂRVU, COSTIANA 
 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pârvu Costiana 
Data şi locul naşterii: 28.03.1940, comuna Brebeni, judeţul Olt   
Adresa: Piteşti, str. Craiovei, bl.16, sc. G, ap. 10, judeţul Argeş 
Telefon: 0348 416 324    
Starea civilă: Văduvă 
Cetăţenia: Română 
                   
Activitate profesională:             
 Profesor emerit de istorie, Director la Şcoala nr.11, Piteşti, Şef de Catedră şi de Cerc 

pedagogic. 
 
Studii  şi cursuri:          
 Absolventă a Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti.  

 
Alte activităţi: 
 Activitate politică: membru PSD, din anul 1994. 

 
Aptitudini şi abilităţi: 
 Limbi străine cunoscute: limba rusă şi limba franceză; 
 Bine pregătită profesional, dragoste faţă de copii, hotărâtă şi fidelă muncii de partid, bun 

organizator.  



PÂRVU,  RADU-GABRIEL 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pârvu Radu-Gabriel 
Data şi locul naşterii: 29.01.1956, Piteşti, judeţul Argeş   
Cetăţenia: Română 
 
Activitate profesională:             
 1980 - 1999: Profesor la Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti; 
 din 1994: Responsabil pentru ediţia de Opere complete ale lui Kafka, la Editura RAO, 

Bucureşti; 
 1991 – 2000: Profesor la Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Piteşti; 
 2000 – 2001: Lector asociat la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti; 
 din 2001: Lector universitar doctor la UCB Piteşti; 
 din 2002: Conferenţiar univ. dr. şi Secretar ştiinţific la Facultatea de Ştiinţe Juridice, 

Administrative şi ale Comunicării; 
 din 2004: Decan al aceleiaşi facultăţi. 

 
Studii  şi cursuri:          
 1980: Absolvent al Facultăţii de Filologie, specializarea Română-Germană, Universitatea 

„Al.I. Cuza” din Iaşi; 
 1996: Master în filozofie, specializarea Studii umaniste interdisciplinare în limba germană, 

Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti;    
 2000: Doctor în Filozofie la Facultatea de Filozofie, Universitatea Bucureşti.   

                                              
Specializări şi perfecţionări: 
 1979: Specializare în Germanistică, la Facultatea Tehnică „Otto von Guericke”, din 

Magdeburg;    
 1994: Specializare în Pedagogie la Institutul pentru Ştiinţe ale Educaţiei, de pe lângă 

Universitatea din Viena; 
 1996: Specializare în Filozofie la Universitatea „Friedrich Wilhelm”, din Bonn şi 

Universitatea „Ruhr” din Bochun;    
 1983: Definitivat în învăţământ;      
 1991: Gradul didactic II;  
 1995: Gradul didactic I;     
 2007-2008: Membru în Comisia de Comunicare a Agenţiei Naţionale pentru Calificările 

din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social. 
 
Alte activităţi: 
 1982: Traducător autorizat în domeniile Filozofie şi Artă;     
 1997: Nominalizat printre „Outstanding people of the 20-th Century”, de către  

International Biographical Centre of Cambridge;     
 1999: Membru de onoare în Consiliul Consultativ din cadrul Centrului  Biografic 

Internaţional din Cambridge;     
 2001: Membru al Societăţii internaţionale Schelling, cu sediul la Leonberg, Germania;      



 2002: Omul anului  - American Biographical Institute Board of International Research;  
 2004: Laureat al Societăţii argeşene pentru activitate culturală;     
 din 2007: Expert evaluator în domeniul Ştiinţelor comunicării pentru Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;    
 Membru în Consiliul director al Asociaţiei Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare;    
 Membru în Consiliul redacţional al Revistei române de jurnalism şi comunicare;    
 2008: Câştigător al concursului pentru scenariu, organizat de Uniunea Naţională a  

Cineaştilor, cu proiectul Noica: Ce ştie? Ce vrea ? Ce-i trebuie ?; 
 Premiul naţional, acordat de Allianz Kulturstiftung din Munchen, pentru cel mai bun 

proiect de traducere din limba română în limba germană: Arthur Schopenhauer, Lumea ca 
voinţă şi reprezentare;  

 Participări la congrese şi simpozioane locale, naţionale şi internaţionale la Iaşi (1978, 1979, 
1980, 1981, 2000), Piteşti (1983, 1984, 1985, 1986, 1987), Sibiu (1982, 2003), Bucureşti 
(1996, 2004, 2008) şi Mangalia (1999); 

 Traduceri ale lucrărilor lui Franz Kafka, F.W.J. Schelling, G.W.F. Hegel, Immanuel Kant, 
Arthur Schopenhauer, Peter Kampits, W. Dilthey, precum şi reeditări, ediţii revăzute şi 
adăugite. 

 
Publicaţii:  
 2001: Teme filozofice (Curs universitar), Editura Independenţa Economică, în colaborare 

cu Valentin Popa;    
 Curs de stilistică pentru relaţii publice şi jurnalism, Editura Independenţa Economică, în 

colaborare, Zamfir Bălan; 
 2008: Martin Gulich, Bellinzona, noaptea, Editura RAO; 
 2004: Consultant – Wolfgang Goebel, Michaela Glockler – Creşterea şi îngrijirea 

copilului. Practici terapeutice alternative. Ghid medical şi pedagogic, traducere 
coordonată de Leonida Pop, Editura Polirom. 

 
 

 
  

 



PÂRVU, COSTIANA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pârvu Costiana 
Data şi locul naşterii: 30.04.1944, comuna Boţeşti, judeţul Argeş   
Adresa: Comuna Boţeşti, judeţul Argeş    
Starea civilă: Căsătorită cu Dinu Constantin 
                      
Activitate profesională:            
 1963-2000: Învăţător, gradul I, la Şcoala din satul Boţeşti, judeţul Argeş; 
 2000-prezent: Pensionar. 

 
Studii  şi cursuri: Absolventă a Şcolii Pedagogice de Învăţători din Bucureşti.  
 
Alte activităţi: 
 Organizarea şi pregătirea formaţiilor artistice, precum şi organizarea tuturor activităţilor 

culturale din Boţeşti; 
 Am fost bibliotecar comunal, o mare perioadă de timp, insuflând locuitorilor pasiunea de 

a citi; 
 Alături de soţul meu, am prestat o susţinută muncă de cercetare şi documentare asupra 

trecutului comunei, a credinţelor, obiceiurilor şi eresurilor locale; 
 În anul 2000, în calitate de co-autoare, am publicat lucrarea „Boţeşti-Argeş, pagini din 

istoria unei aşezări de moşneni”; 
 În anul 2007, am publicat lucrarea „Neamuri din Boţeşti – de ieri şi de azi”, iar acum este 

în curs de apariţie lucrarea „Credinţe, obiceiuri şi eresuri din Boţeşti”; 
 Fiind pasionată de arta plastică, în anul 2007, am realizat o expoziţie cu lucrări inspirate 

din viaţa şi credinţa locuitorilor comunei.  



PĂTRU, GEORGETA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pătru Georgeta 
Data naşterii: 09.05.1961  
Adresa: Mioveni, str. Hanu Roşu, bl. V1, sc. F, ap. 9, judeţul Argeş;  
Telefon: 0746 122 593  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 Director la Grădiniţa cu program normal nr.1, Mioveni, Argeş;  
 1985-2006: Educatoare titulară la Grădiniţa cu Program normal nr. 1 Mioveni; 
 1983-1985: Educatoare la Grădiniţa Făget, Colibaşi, judeţul Argeş; 
 1980-1983: Educatoare la Grădiniţa Valea Mănăstirii, Ţiţeşti, jud. Argeş; 
 01.09.1980-01.10.1980: Educatoare Grădiniţa Găleţeanu - Păduroiu, judeţul Argeş.             

 
Alte activităţi:  
 Proiectarea, organizarea şi coordonarea întregii activităţi din grădiniţă – management 

educaţional; 
 Desfăşurarea procesului instructiv-educativ cu grupa de preşcolari; 
 Proiecte de parteneriat educaţional Grădiniţa – Catedrala Ortodoxă Sf. Apostoli Petru şi 

Pavel; 
 Participarea la simpozioane interjudeţene şi naţionale, la sesiuni naţionale de comunicări 

ştiinţifice; 
 Cursuri de formare a părinţilor, în cadrul Programului „Educaţi aşa”, în echipă cu doamna 

învăţător Stoica Daniela de la Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu” Mioveni; 
 Responsabil Comisie Metodică, în perioada 1986-1990; 
 Membru în Comitetul de organizare şi desfăşurare a activităţilor cultural-artistice, 

desfăşurate în parteneriat cu Palatul Copiilor şi Elevilor din Piteşti. 
  
Studii:   
 2000 – 2002: Universitatea din Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori; 
 1976 – 1980: Liceul Pedagogic, Câmpulung-Muscel; 
 1992: Gradul didactic I, media 10; 
 1988: Gradul didactic II, media 10; 
 1983: Gradul didactic definitiv, media 9,50; 
 2006: Cursul Educaţie pentru sănătate, Casa Corpului Didactic; 
 2005: Cursul de Cultură şi Civilizaţie Europeană, Casa Corpului Didactic; 
 2005: Cursuri de formare în management educaţional, acreditate şi avizate de MEdC; 
 2005: Cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare; 
 2004: Formarea liderilor educaţionali; 
 2004: Tehnologia informaţiei; 
 2004: Comunicare şi curriculum; 
 2004: Management educaţional; 
 2003: Management şi finanţe;           



Aptitudini şi competenţe:  
 Cunoaşterea limbii franceză: citit bine, scris şi vorbit satisfăcător; 
 Muzică, desen, pictură, creaţie literară, dobândite în timpul liceului; compun poezii, 

dramatizări în versuri pentru copii; 
 Utilizare calculator – Cursuri de formare prin Casa Corpului Didactic. 

                                              
 Publicaţii:  
Cărţi:  
Carnavalul poveştilor, Lumea basmului, Iepuraşul isteţ învaţă matematica, Iepuraşul isteţ învaţă 
abecedarul. 
 
Studii, articole: 
 Puncte de sprijin – „Revista Dascălului Muscelean”, Dezvoltarea limbajului şi a 

comunicării orale la grupa mare pregătitoare, Învăţătorul botoşănean, Copilul şi jocul, în 
procesul instructiv-educativ, Ştefan cel Mare, în conştiinţa contemporaneităţii; 

 Corectarea vorbirii preşcolarilor, Povestirea - mijloc de instruire şi educaţie, Continuitate 
între grădiniţă şi clasa I, Şcoala – cea de a treia poartă de intrare a copilului în societate; 

 Cum învaţă copilul să fie cuminte, Simfonia florilor, Sănătatea – bunul cel mai de preţ. 
 

 
                                           
                                                   
 
  
 



 
 
 

PĂUNA, AURELIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Păuna Aurelia 
Adresa: comuna Muşăteşti, Vâlsăneşti, judeţul Argeş 
Data şi locul naşterii: 11.08.1928, Rm.-Vâlcea, judeţul Vâlcea 
Telefon: 0248 268 557  
Starea civilă: Văduvă, 4 copii   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 Învăţătoare pensionată, cu 35 de ani de activitate în învăţământ la Şcoala cu clasele I-IV 

Vâlsăneşti, judeţul Argeş. 
  
Studii:                                         
 1950: Absolvit  Şcoala Normală Piteşti; 
 1977: Gradul didactic I. 

 
Abilităţi: 
 Cunoaşterea limbilor rusă şi franceză; 
 Desfăşurare de activităţi culturale extraşcolare şi activităţi manuale artizanale (lucru de 

mână).         
 
  
 



 
 
 

PAVELESCU, CORNELIA DOINA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pavelescu Cornelia Doina 
Data naşterii: 26.12.1947 
Adresa: Curtea de Argeş, str. Cuza Vodă, nr. 33 
Telefon: 0248 722 538; 0745 040 260 
E-mail: medicocoveriulia@gmail.com 
Starea civilă: Căsătorită, un copil   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 2000-prezent: Am înfiinţat Centrul Medical „SC MEDICOVER IULIA SRL”, cu sediul în 

Curtea de Argeş, în cadrul căruia se prestează servicii de specialitate: ORL, cardiologie, 
Pediatrie, Ecografie, Laborator Analize medicale; Manager al Centrului;     

 1999-prezent: Medic specialist pediatru, Medicină de familie; 
 1992: Am susţinut examenul de grad profesional; 
 1974-1999: Medic pediatru, Medicină Generală; 
 1972-1974: Medic la Spitalul din Costeşti, Medicină Generală. 

 
Studii:                                         
 1955-1961: ŞcoalaGgenerală Broşteni, Costeşti, judeţul Argeş;                                                   
 1961-1965: Şcoala Medie nr. 2, Piteşti (actual „Zinca Golescu”);                   
 1972: Absolventă „Institutul de Medicină şi Ştiinţe”, Facultatea de Pediatrie, Bucureşti. 

 
Abilităţi: 
 Abilităţi şi promptitudine în rezolvarea problemelor; 
 Abilităţi de conducere şi organizare; 
 Abilitatea de a stabili priorităţi şi de a organiza munca în conformitate cu necesităţile; 
 Obişnuintă să lucrez în stres; 
 Cunoaşterea problematicii conceptului de „protecţie a copilului”; 
 Înţelegere şi dorinţă de a ajuta, entuziasm de a fi la curent cu noutăţile în domeniu; 
 Corectitudine, loialitate în relaţiile interumane; 
 Potenţial de dezvoltare şi perfecţionare; 



 Disciplinată şi perseverentă în realizarea obiectivelor propuse; 
 Experienţă în punerea în aplicare şi realizarea unui proiect de mari proporţii; 
 Capacitatea de a urmări obiectivele propuse; 
 Conştiinciozitate şi seriozitate; 
 Adaptarea şi integrarea într-un colectiv; 
 Capacitatea de a coordona şi lucra cu oamenii; 
 Receptivitatea la tot ce este inovativ; 
 Comunicativitate şi gândire pozitivă; 
 Cunoaşterea limbilor rusă şi franceză – mediu şi limba engleză – începător; 
 Permis de conducere categoria B; 
 Hobby: literatură, sport, muzică.  



PELEARCĂ, ION 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pelearcă Ion 
Data şi locul naşterii: 19.05.1932, comuna Boţeşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 

 Peste 250 de lucrări muzicale, compuse în genurile simfonic, vocal-simfonic, de cameră, de 
fanfară şi coral, obţinând peste 202 de premii şi distincţii naţionale de creaţie, printre care 
şi Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor – 2005; 

 Am înfiinţat şi condus formaţii de fanfară şi corale în diferite localităţi din ţară (Constanţa, 
Botoşani, Timişoara, Lăpuşnicu - Mare, Braşov), cu care a desfăşurat o bogată activitate 
artistică, întreprinzând multe turnee în ţară şi în străinătate; 

 Am susţinut cicluri de emisiuni la radio şi la televiziune, am susţinut comunicări ştiinţifice, 
am desfăşurat o îndelungată activitate de îndrumare a activităţii artistice, în ţară şi în 
străinătate; 

 Am publicat numeroase articole şi studii în reviste şi ziare româneşti, imprimate, creaţii la 
radio, tv, pe discuri, CD şi casete; 

 Am publicat mai multe volume de creaţii proprii: „Îngeraşul meu”, „Ca eroii de baladă”, 
„Să cântăm cântece pentru copii”, „Cântece populare şi romanţe”, am compus cântece 
dedicate comunei noastre; 

 Am sprijinit organizarea şi pregătirea unor formaţii artistice din cadrul Căminului Cultural 
şi al Şcolii Generale Boţeşti (cor de copii, grupuri vocale mixt şi feminin), luând parte 
activă la diverse activităţi artistice, organizate în cadrul comunei şi la nivel judeţean; 

 Am fost distins cu ordinul „Meritul Militar”, clasa I, II, III şi „Meritul cultural, cu medalii 
şi diplome.                                            

   
Studii:                                        

 Şcoala Militară de Ofiţeri de Muzică, Conservatorul „Ciprian Porumbescu”  şi Facultatea 
de Ziaristică a Universităţii „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti. 
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PENDIUC, GABRIELA 
 

                                         
Adresă: 59, Eroilor, Bl. A 1, Sc. A, Ap. 9, Piteşti      
Telefon: 0745 092000.                        
Fax: 0248 212260.       
E-mail: gabrielapendiuc@yahoo.com.                        
Naţionalitate: română.  
 
Experienţă profesională:                     
 1 sept. 2006 - până în prezent, Consiliul Judeţean Argeş, Piaţa V. Milea Nr. 1, 

Serviciul Relaţii de Colaborare Internaţională, consilier principal. Am coordonat 
programele şi proiectele educative internaţionale, consiliind numeroase şcoli din judeţul 
Argeş să scrie proiecte cu finanţare europeană şi să colaboreze cu instituţii similare din 
Europa şi nu numai.                                       

 1 sept. 2002 - 31 aug. 2006, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Şcoala nr. 11 „Mihai 
Eminescu”, Piteşti, Director. Am coordonat procesul instructiv-educativ al şcolii 
„Mihai Eminescu”. 

 1 sept. 1979 - 31 aug. 2002, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, Şcolile Generale: 
Arefu-Capăţâneni, Ştefăneşti nr. 2, Şcoala nr. 7, Şcoala nr. 18, Şcoala nr. 11, Piteşti, 
profesor matematică, fizică, informatică, diriginte. 

 
Educaţie şi formare: 
 2002-2006, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Masterat, Management în 

Administraţie şi Servicii Publice; 
 2002-2006, Universitatea Craiova, Facultatea Matematică - Informatică;  
 1994-1999, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Facultatea de Drept, Specializarea 

Drept; 
 1976-1979, Institutul Pedagogic Piteşti, Specializarea Matematică – Fizică; 
 1971-1976, Liceul de Fizică Atomică şi Nucleară, Piteşti, specializarea Electronică; 
 1963-1971, Şcoala Generală Stâlpeni, Argeş. 

 
Aptitudini şi competenţe profesionale: 
 2008: British Council Curs „Managementul evenimentelor educaţionale”; 
 2008: ECDL, Piteşti, cursuri pentru obţinerea „Certificatului European pentru utilizarea 

calculatorului”; 
 2007-2008: Alianţa Franceză, cursuri de iniţiere în limba franceză pentru funcţionarii 

publici; 
 2007: CRFC Bucureşti, Curs „Munca în echipă. Construirea şi dezvoltarea echipei de 

proiect”; 
 2006: CRFC Bucureşti, ”Importanţa şi rolul consilierii juridice în cadrul instituţiilor 

publice din perspectiva aderării la Uniunea Europeană”; 
 2005: MECT, Piteşti, Curs utilizare AEL; 
 2004: MECT, Piteşti, Curs „Formarea liderilor naţionali”; 
 2004: Casa Corpului Didactic, Piteşti, Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicării în Scopuri Didactice; 
 2002: Universitatea Piteşti, Curs formare continuă; 
 2001:  MECT, Curs management şi finanţare; 
 2001: MECT, Bucureşti, Curs Formare mentori pentru studenţi; 
 2000: MECT, Piteşti, Curs Formare a Directorilor de Unităţi Şcolare; 
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 1995: Proiect Phare, Curs Formare Formatori „Management şi comunicare”; 
 1993: Obţinerea Gr. Did. I; 
 1988: Obţinerea Gr. Did. II; 
 1982: Obţinerea Gr. Did. „Definitiv” în învăţământ. 

 
Limbi străine cunoscute: 
Limba Engleză: abilitatea de a citi: excelent. 
Abilitatea de a scrie: excelent. 
Abilitatea de a vorbi: bine. 
Limba Rusă: abilitatea de a citi: bine. 
Abilitatea de a scrie: bine. 
Abilitatea de a vorbi: satisfăcător. 
Limba Franceză: abilitatea de a citi, scrie şi vorbi: satisfăcător. 
 
Aptitudini şi competenţe artistice: 
Începând din anul 1963 şi până în prezent, am desfăşurat  permanent activităţi artistice ca: 
solist al corului de copii din com. Stâlpeni, condus de d-na prof. Elena Stăncescu; în anii de 
liceu am făcut parte din brigada artistică, condusă de renumitul profesor Păun Zenovie - primul 
director al Casei Creaţiei, iar în ultimii 20 de ani, sunt membru activ al corului „Ars Nova”, 
condus de renumitul dirijor Gheorghe Gomoiu, a cărui activitate este cunoscută pe plan 
naţional şi internaţional. 
În anul 2008, am organizat, împreună cu Casa Creaţiei şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
Piteşti, Festivalurile - concurs pentru copii, de muzică populară „Mugurii folclorului argeşean” 
şi muzică uşoară şi muzică cultă „Speranţe argeşene” 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 
De-a lungul întregii mele cariere de dascăl, am pus pe primul plan comunicarea cu elevii, cu 
părinţii acestora, cu ceilalţi profesori. Am consiliat numeroase şcoli din Judeţul Argeş, pentru a 
colabora cu instituţii similare din ţară şi străinătate. Sunt membră a Organizaţiei femeilor 
„Ana”, cu care am organizat numeroase activităţi sociale.  
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 2002 – 2006:  Director la Şc. Nr. 11 ,,M. Eminescu”, Piteşti; 
 1979 – 2002:  Prof. Matematică şi diriginte la Şcolile Căpăţâneni, Ştefăneşti, Şcolile  

Nr. 7, 18, 11, Piteşti; 
 1991 – 2001: Responsabil Comisie Metodică – Matematică; 
 2001 – 2006: Responsabil Cercul Matematică Nr. 2 Sud, Piteşti;  
 2001 – 2004: Mentor pentru  grupuri de studenţi ai Univ. Piteşti; 
 În perioada 2002-2006, ca Director al Şcolii Nr. 11, „M. Eminescu” – Pitesti, am 

contribuit la creşterea prestigiului instituţiei, aceasta remarcându-se, atât pe plan 
naţional, cât şi internaţional, elevii şi profesorii participând la numeroase concursuri şi 
activităţi organizate de autorităţile locale şi cele europene. 

Astfel, am organizat în şcoală olimpiade, concursuri interjudeţene şi naţionale, cum ar fi: 
Cangourou, Penta, Simion Sorin, Dan Barbilian, Lumina Math (în colaborare cu Lic. 
Internaţional de Informatică Bucureşti.  

- Şcoala nr. 11 a obţinut „Steagul verde”, devenind în acest fel „Eco – Şcoala” în 
Programul internaţional cu acelaşi nume. 

- În anul 2003, Şcoala „Mihai Eminescu” a luat Premiul I pe România la Concursul de 
prezentare a şcolilor, în Power Point, organizat de Firma 3M, intrând în competiţie cu 
cele mai renumite licee din ţară. 
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- Revistele şcolii, „Alpha” şi „Penta” (la care am fost autor) au luat de mai multe ori 
premiul I pe ţară în această perioadă. 

- Cu ajutorul sponsorilor, am dotat şcoala cu cea mai modernă aparatură electronică şi 
materiale padagogice, fiind printre primele din judeţul Argeş care a avut staţie de radio- 
amplificare, sistem de securitate a elevilor cu camere de luat vederi, trei cabinete de 
informatică, toate laboratoarele dotate cu televizoare şi video. De asemenea, am creat o 
puternică bază materială, atât în sala de sport, cât şi în curtea şcolii. Am amenajat un 
amfiteatru, un cabinet de religie, unul pentru protecţia mediului şi unul pentru 
comunicare.  În acest fel, Şc. nr. 11 are o dotare corespunzătoare normelor europene. 

- În aprilie 2008, am organizat, împreună cu Consiliul Judeţean Hunedoara, în cadrul 
unui proiect internaţional, concursul naţional de desene pentru copii, „Protecţia 
mediului, poluarea aerului”. 

- În mai 2008, la iniţiativa Comisiei Europene, am organizat, în colaborare cu Consiliile 
Judeţene Buzău, Prahova şi Brăila, o amplă manifestare educativă, dedicată Zilei 
Europei - 9 mai. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice:  
Ca profesor de matematică, am pregătit 27 generaţii de elevi pentru însuşirea noţiunilor de bază 
în matematică şi promovarea examenului de Capacitate. 
Elevii îndrumaţi de mine au obţinut numeroase premii la Olimpiadele şi Concursurile 
interjudeţene şi naţionale, printre aceştia numărându-se şi elevul Cristian Proistosescu, laureat 
de mai multe ori la Olimpiada Internaţională de Fizică, actualmente, doctorand la Univ. 
Harvard, USA. 
Am fost colaboratori (atât eu, cât şi elevii mei) ai Revistei „Gazeta matematică”, revista 
„Penta” şi alte reviste de specialitate, începând cu anul 1979, când am debutat în învăţământ. 
Am susţinut numeroase ,,Lecţii deschise” şi referate, în cadrul comisiilor metodice şi al 
cercurilor de matematică. 
Am susţinut lucrări, anual, la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice organizate de Societatea de 
Ştiinţe Matematice din România, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean. 
Sunt co-autor, împreună cu regretatul Prof. Simion Sorin şi alţi colegi, la Lucrarea pedagogică 
intitulată „Caiet metodic”. 
Am amenajat, cu fonduri proprii, două cabinete de matematică la Şcolile nr.,18 şi nr.,11, 
Piteşti. 
Am prezentat lucrarea „Managementul educaţional în perspectiva autonomiei locale” la 
Seminarul Internaţional organizat de Univ. „C-tin Brancoveanu” şi am participat la Colocviile 
naţionale şi internaţionale organizate de CCDG, România. 
 
Permis de conducere: B, din 1995. 
Alte aptitudini şi competenţe: 
În ultimii 10 ani, m-am implicat în proiectele finanţate de Uniunea Europeană, cât şi în 
iniţierea unor relaţii de colaborare între şcolile din judeţul Argeş şi cele din străinătate.  
 
Astfel : 
 2005 -  Proiectul „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, organizat de 

Fundaţia Mondială pentru Mediul Înconjurător; 
 2006 – Proiectul „Project Cycle Management”, organizat de PD Consult Danemarca; 
 2005 – Hand up for Education, org. de Comisia Europeană; 
 2002 – 2006: Spring Day, org. de Comisia Europeană; 
 2003 – 2004: „Parteneri pentru o lume curată”, org. de autorităţile din oraşul Borlenge 

– Suedia, în parteneriat cu Apă Canal Piteşti şi Şcoala „Mihai Eminescu”; 
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 2004 – Educaţie pentru voluntariat – în parteneriat cu Lic. „I.C. Brătianu”; 
 2003 – Dezvoltarea societăţii civile – Proiect Phare; 
 2005 – Am derulat proiectul „Comenius Lingvistic” cu  o şcoală similară din 

Budapesta, Ungaria. 
În privinţa relaţiilor de colaborare internaţională, am iniţiat şi organizat vizite reciproce între 
şcoli din judeţul Argeş şi şcoli din: Serbia, Ungaria, Olanda, Grecia, Polonia, Letonia, Franţa, 
Suedia, SUA. 
Am organizat, împreună cu primăriile din Bascov şi Budeasa şi două grupuri de voluntari 
belgieni, în anii 2007 şi 2008, două acţiuni de reabilitare a şcolilor şi de petrecere în mod util a 
timpului liber, acţiuni bazate pe comunicarea dintre grupurile de tineri români şi belgieni. 
 



 
 
 

PENESCU, MARIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Penescu Maria 
Data şi locul naşterii: 10.08.1949 
Adresa: Piteşti, str. Bibescu Vodă, nr. 35, bl. A, sc. B, ap. 2, judeţul Argeş 
Telefon: 0348 419 233; 0746 546 095    
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 01.09.1990-prezent: Profesor titular de limba rusă la Colegiul Naţional „Zinca Golescu”;  
 01.09.1976-31.08.1990: Profesor titular de limba rusă la Şcoala Generală Valea Ursului, 

Bascov, judeţul Argeş; 
 01.09.1974-31.08.1976: Profesor titular de limba rusă la Şcoala Generală Gălăşeşti, 

Budeasa, judeţul Argeş; 
 
Studii:                                         
 1990: Grad didactic I, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi slave, Specialitatea 

Limba rusă - Limba română; 
 1969-1974: Diplomă de licenţă, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi slave, 

Specialitatea Limba rusă – Limba română. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 1981 – 1989: Director adjunct educativ în cadrul Şcolii Generale Valea Ursului, Bascov, 

judeţul Argeş. 
 
Realizări profesionale: 
 2008: Medalia de aur la Olimpiada internaţională de Limba Rusă Modernă, de la 

Moscova, cu elevul Tăutul Eugeniu;   
 2001: Medalia de aur la Olimpiada internaţională de Limba Rusă Modernă, de la 

Moscova, cu eleva Gheorghe Andreea Florentina;     
 2006: Diploma de Merit „Gh. Lazăr”;               
 Diploma de Excelenţă Guvernul României, MEdC;      



 2005 – 2006: Membru în Comisia Naţională de aprobare a Programei de limba rusă 
pentru bacalaureat;     

 2005, 2008: Premiul I la Olimpiadele naţionale de Limba Rusă Modernă; 
 2004: Profesor evaluator în Comisia Naţională la Olimpiada de Limba Rusă Modernă;              
 1996-prezent: Membru consultativ, profesor metodist, responsabil de Cerc pedagogic în 

cadrul I.S.J. Argeş;    
 1990-2008: Locul II, locul III şi menţiune la Olimpiadele judeţene şi naţionale de 

Limba Rusă Modernă;     
 1974-prezent: Calificativul „foarte bine” pentru activitatea din fiecare an şcolar. 



 
 
 

PETCOV, MARLEN 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Petcov Marlen 
Data şi locul naşterii: 07.08.1953   
Adresa: Str. Popa Şapcă, Bl. D33, Sc. A, Ap. 9, Piteşti, judeţul Argeş    
Starea civilă: Căsătorit, un copil  
Naţionalitatea: Română 
Telefon: 0248 217 259, 0744 153 592 
   
Activitate profesională:             
 1980 – 1987: Medic pediatru Dispensar Rucăr; 
 1987 – 1990: Medic rezident Chirurgie Pediatrică, Spitalul „Grigore Alexandrescu”, 

Bucureşti; 
 1990-1995: Medic specialist Chirurgie Ortopedie Pediatrică Spitalul de Pediatrie Piteşti; 
 1995-prezent: Medic primar Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Spitalul de Pediatrie Piteşti. 

 
Educaţie şi formare: 
 1974 – 1980: Facultatea de Pediatrie Iaşi; 
 1987 – 1990: Rezidenţiat Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică Bucureşti; 
 01.04.1997 – 01.06.1997: Curs de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, Virginia – SUA. 

 
Aptitudini şi competenţe:  
 Limbi străine cunoscute: limba franceză şi limba engleză – nivel mediu; 
 Permis de conducere categoria B; 
 Capacitate de lucru individual, punctualitate şi corectitudine, abilitate de învăţare continuă, 

rezistenţă la condiţii de stres, spirit de atenţie dezvoltat, perseverenţă, sociabilitate, 
disponibilitate la program de lucru prelungit; 

 Hobby: pescuit, sport, muzică, călătorii. 



 
 
 

PETRESCU, AURELIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Petrescu Aurelia 
Data şi locul naşterii: 19.09.1941, comuna Valea Danului, judeţul Argeş 
Adresa: Valea Danului, judeţul Argeş 
Telefon:  0726 471 714 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1963-1997: Profesoară de Limba şi literatura română, la Şcoala Verneşti, Valea Danului, 

judeţul Argeş.     
 
Studii:                                        
 1965-1969: Facultatea de Filologie, Specializarea Limba şi literatura română, Institutul 

Pedagogic Piteşti. 
 
 
 



 
 
 

PETRESCU, FILOFTEIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Petrescu Filofteia 
Data şi locul naşterii: 24.12.1946, comuna Valea Danului, judeţul Argeş 
Adresa: Valea Danului, judeţul Argeş 
Telefon: 0744 379 147   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
1965-1999:  Învăţătoare la Şcoala Generală Verneşti, Valea Danului, judeţul Argeş. 
 
Studii:                                       . 
1966 – 1999: Institutul Pedagogic de Învăţători. 
   
 
                                                



 
 
 

PETRESCU, LARISA MIHAELA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Petrescu Larisa Mihaela 
Adresa: Piteşti, Str. Traian, bl. PD2A, sc.A, ap.14, judeţul Argeş 
Telefon:  0248 254 333; 0723 328 209 
Starea civilă: Căsătorită 
E-mail: larisa_petrescu@yahoo.com    
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională:  
 1981 – 1984: Profesor de limba engleză şi limba franceză la Liceul Teoretic Hârşova, 

judeţul Constanţa;  
 1985-12.1989: Secretar cu probleme de şcoli, Comitetul Municipal Piteşti;                                    
 01.1990-prezent: Profesor titular de limba engleză la Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti – 

grad didactic I (1996); 
 2002-2003: Asistent universitar la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti; 
 12.2002-09.2005: Inspector de limba engleză şi inspector de programe de cooperare 

internaţională (2002-2004) şi Preşedintele Consiliului Consultativ de Specialitate.  
                                     
Studii:                                         
 1969 – 1973: Şcoala nr.11, Piteşti; 
 1973-1977: Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti;  
 1977-1981: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Învăţământ Pedagogic, secţia Franceză – 

Engleză; 
 1996: Grad didactic I, Universitatea Bucureşti; 
 1999-2001: Curs de master „Human Rights. Specialisation: Refugee Law” , Academia 

Central-Europeană de Ştiinţă şi Artă, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Înaltul 
Comisariat ONU pentru Refugiaţi; 

 07.2001: Curs „Tehnologia Informaţiilor şi a Comunicaţiilor în scopuri didactice”, Casa 
Corpului Didactic Argeş; 

 03.2003: Seminar cu tema „Bridging Schools through Learning”, Consiliul Britanic, 
Bucureşti; 



 08.2003: Curs de perfecţionare în predarea limbii engleze, pe tema Testare şi evaluare”, 
Centrul de training Longman, Braşov; 

 07.2004: „Teme de metodică a predării limbii engleze”, Londra, The English School at the 
Chelsea Centre; 

 18.02-17.07.2004: Curs „Formarea Liderilor educaţionali, Curriculum şi Comunicare”, 
Casa Corpului Didactic Argeş; 

 03.2005: Seminar pe tema „Making Writing Easy”, Piteşti, seminar organizat de Oxford 
University Press; 

 04.2005: Conferinţă Longman, pe tema „English Language Teaching Using the Longman 
Coursebooks”, Braşov; 

 05.2005: Participare şi organizare a seminarului Macmillan pe tema „Classroom tehniques 
of Teaching and assessment”; 

 10.2005: Conferinţă internaţională, organizată de MEdC, împreună cu Consiliul Britanic, 
sub auspiciile Preşedintelui României, pe tema „English for Education and European 
Integration”, Bucureşti, Palatul Cotroceni; 

 05.2008: The First National Express Publishing Teacher Training and Professional 
Development Seminar, cu tema „Widening the Perspective of Teaching English”, Sinaia.                   

 
Alte activităţi: 
 Preşedintele Consiliului Consultativ de specialitate; 
 Coordonator al proiectului internaţional Leonardo da Vinci „On – Lang. Net”; 
 Organizator şi coordonator al tuturor olimpiadelor şcolare la nivel judeţean; 
 Coordonator al unor cursuri de specialitate (Public Speaking, Europa la Liceu, Festival de 

Teatru în limba engleză, Spring Day in Europe etc.); 
 Profesor coordonator al activităţii  desfăşurate de reprezentantul Corpului Păcii; 
 Profesor coordonator al postului de radio „Tic - Tac” al liceului; 
 Profesor metodist al I.S.J. Argeş; 
 Mentor la Universitatea Piteşti; 
 Secretar cu probleme de şcoli, Comitetul Municipal Piteşti. 



PETRIŞOR, NICOLAE 
 
 
Adresa: str. Popa Şapcă, D31, sc. A, ap. 6, cod 110150, Piteşti, Argeş 
Telefon:  0348 42 83 46 / 0724 55 38 49 
Fax:   0248 216990 (şcoală) 
E-mail: pnicolaeflorentin@yahoo. fr  / petrisornf@yahoo.com 
Naţionalitate: Român 
Data naşterii: 18 oct. 1952 (Corabia, Olt) 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
Profesor, Şcoala nr. 7, Piteşti; 
Formator de Formatori Limba Franceză (din 2003); 
Mentor I.S.J. Argeş (2004-2005);  
Evaluator manuale de limba franceza pentru gimnaziu (2003-2004) 
Lector asociat, Universitatea de Stat din Piteşti  (1994-2002); 
Traducător: Cuvinte pentru adolescenţi sau Complexul homarului, de Françoise DOLTO (2006). 
Titlul original: „Paroles pour adolescents ou Le Complexe du homard” de F. DOLTO (2005, 
Gallimard Jeunesse); 
                    Tratat de manipulare, de Joule & Beauvois (1997). Titlul original: „Petit traité de 
manipulation à l’usage des honnêtes gens”, de Joule et Beauvois (1997, P.U.G.); 
                     Povestiri diverse (100 de povestiri traduse şi publicate între 1991-2002). 
 
Autor:  45 Fiches d’Animation (2007); 
             Limba Franceză. Manual practic pentru Bacalaureat (2005, 2006); 
            Grammaire du verbe français avec modèles et exercices (2005); 
            Isabelle la Catholique (proză scurtă, română-franceză) (2005); 
            Cahier pratique de français I (2004); 
            Vocabulaire et communication (2004); 
            Manuel pratique de composition française (2000). 
 
Coautor: Guide Pratique pour les Professeurs de Français (2007); 
                Cahier pratique de français II (2005); 
               Guide pratique de rédaction avec modèles et exercices (2002, 2003); 
               L’Arithmétique de l’économie de marché (2001, 2005); 
               Resursele umane – o provocare pentru managementul  contemporan (1998); 
               Choix d’exercices classe de IV-e (1997); 
               Choix d’exercices classe de III-e (1997); 
               Choix d’exercices classe de II-e (1997); 
               Manual de limba franceză pentru clasa a IV-a (1996). 
 
Interpret: Poliţia Comunitară (2000); 
                B.R.D. Groupe Société Générale (1998); 
                Uniunea Europeană. Secretariat Tripartit pentru Dialog Social (1996). 
 
 

mailto:pnicolaeflorentin@yahoo.fr�


EDUCAŢIE  ŞI FORMARE: 
 Etats Généraux de la Francophonie - Bucarest:  Innover en français (25-26martie 2006). 

ATESTAT 
 Euro-Ecole: Formare profesori. Limbile moderne si integrarea  europeana. (Piriac/Mer, 

Nantes, ian. 2006, 1 săptămână). ATESTAT. 
 Formare profesionala  AeL. Utilizare si elaborare materiale educaţionale pentru AeL. Piteşti 

(3-10 nov. 2005, 1 săptămână). ADEVERINŢĂ 
 Centre de Linguistique Appliquée (C.L.A.) Besançon: TICE-Technologie de l’Information et 

de la Communication pour l’Education (nov.-dec. 2005, 1 lună). Bursa Ambasada Franţei. 
ATESTAT. 

 Vizita la STRASBOURG – Consiliul Europei (3 zile). Bursa Ambasada Franţei în România. 
ATESTAT 

 Euro-École: Formare profesori. Să cunoaştem Europa din şcoala primară! (Piriac/Mer, Nantes, 
ian. 2005, 1 săptămână) ATESTAT 

 Centre International d’Antibes/Institut Prévert: Enseignement de la langue française dans 
le primaire (Cannes, iulie 2003, 2 săptămâni) Bursa Europeană Comenius. ATESTAT. 

 Atalante Innovations: Formateurs de formateurs de français pour débutants. (Limoges, 
august-iulie 2002, 2 săptămâni). Bursa Ambasada Franţei în România. ATESTAT. 

 Centre Culturel Français de Timişoara: Formateur de formateurs de français pour débutants. 
(Timişoara, nov. 2001- iunie 2004). ATESTAT. 

 Fomateur de Formateurs  Langue  Française. Ordin M.eD.C.T 243/20.01.2007 
CERTIFICAT. 

 Institutul Internaţional de Traducere Piteşti: Ştiinţa şi practica traducerii. Domeniul 
francez-român (Pitesti, iulie-august 2001, 2 săptămâni). ATESTAT. 

  C.C.D.Argeş-Piteşti. Limba franceză-perfecţionare continuă. (1997-1998).CERTIFICAT. 
 France Edition Paris: Formation des libraires d’Europe Centrale et Orientale (Paris, aprilie 

1993, 3 săptămâni). Bursa France Edition. ATESTAT. 
 Institut Français de Bucarest: Français des affaires. Français des professions (formateur 

Michel Danilo de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (Bucureşti, 1993, 3 zile), 
ATESTAT . 

 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (1980). DIPLOMA de 
STUDII. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
Limbi străine cunoscute: 
 Limba franceză – citit, scris, vorbit – excelent. 
 Limba engleză -  citit-bine; scris, vorbit – bine. 
 Limba italiană – citit-bine; scris, vorbit – bine. 

 
Aptitudini şi competenţe artistice: 
 Publicist.  Colaborator reviste şi ziare locale si centrale (1990-2002); 
 Traducător - volumele enunţate în acest CV, dar şi multă proză scurtă (Boris Vian, Dino 

Buzatti, etc.);  
 Am  activat în mai multe Cenacluri literare, « ANTARG s.f. » şi  « LIVIU REBREANU»; 
 Autor de proză scurtş şi SF (publicat şi în Franţa, rev. Journal des Jeunes, Lunel, France; 
 Premiul Special al Juriului. Concursul Naţional de Proză Scurtă. Târgovişte, 1986); 



 Premiul I. Concursul Naţional de Proză S.F. (Piteşti, 1984). 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 Coordonator şi organizator Simpozion Naţional ASFRAN (Asociaţia Generală a Profesorilor 

de Limba Franceză din Argeş). Tema: Studiul limbilor moderne în Europa celor 27: miza şi 
perspective, (mai 2008); 

 Coordonator şi organizator Simpozion Naţional cu participare Internaţională „EUROPE 
MAMAN” (Asociaţia Generală a Micilor Cetăţeni Europeni) cu tema : Conştientizarea noţiunii 
şi sentimentului de cetăţean european în şcoală (martie 2008); 

 Coordonator Proiect Naţional „APA CEA DE TOATE ZILELE”, (1 ian.-31 martie 2008); 
 Coordonator proiect internaţional : PROFESORI STAGIARI FRANCEZI ÎN ŞCOLILE 

DIN ARGEŞ: 5 profesoare stagiare de la I.U.F.M. Lyon în stagiu pedagogic de 1 lună în 
Şcoala nr. 7 şi Şcoala nr. 4 din Piteşti ( 28 ian-22 feb 2008); 

 Coordonator echipă locală, concurs Internaţional de matematică şi franceză Universitatea din 
Strasbourg, MATHEMATIQUES SANS FRONTIÈRES (sept/mai 2006/2007: 1 Premiul III 
clasa a VIII-a; sept.-mai 2007/2008: 3 Premii III - clasele a VIII-a); 

 Responsabil Cerc Pedagogic de Limba Franceză, zona Piteşti Sud (2007 – 2008); 
 Coordonator Concurs „MADE for EUROPE”: Premiul II cu „Carnet de Voyage” şi 

Menţiune cu Prezentare proiect pe DVD, faza judeţeană, 16 – 21 aprilie 2007; 
 Preşedinte şi membru fondator ASFRAN –Asociaţia Generală a Profesorilor de Limba 

Franceză din Argeş. Prima asociaţie de acest fel din Argeş. (2007); 
 Preşedinte şi membru fondator al EUROPE MAMAN –Asociaţia Generală a Micilor 

Cetăţeni Europeni (2007);  
 Coordonator – iniţiator Projet Correspondance-Voyage Scolaire. Puget sur Argens/Côte 

d’Azur (2007-2008) – în derulare; 
 Coordonator - iniţiator  Projet Correspondance-Voyage Scolaire. Villers-Bretonneux 

/Amiens. (2007-2008) – în derulare; 
 Profesor Formator şi coordonator : 2 Cursuri de limba franceză: Le Français intermediaire şi 

L’Evaluation - C.C.D. Piteşti (2006-2007); 
 Coordonator Correspondance Theatre Casali. Rezultat : O piesă de teatru, Le Conteur 

Magnifique, în limba franceză în care personajele sunt elevii unei clase de la Şcoala nr. 7 
Piteşti (2007); 

 Prozator în limba franceză: Revista Paroles de Jeunes publică povestirea L’Appel de la Mer 
(2007). Referinţe excelente de la redactorii francezi. 

 Lider de sindicat în Şcoala nr. 7, Piteşti, începând cu septembrie 2006. 
 Conducător, organizator şi iniţiator al mai multor cluburi, cenacluri, reviste, organizaţii 

nonguvernamentale şi proiecte europene; 
 Coordonator proiectul european: „Euro-Ecole 2006” Limbile moderne şi Integrarea 

europeană.  12 elevi şi însoţitorii lor au desfăşurat diverse activităţi cu colegii lor germani şi 
francezi din Vertou, şcoala „Henri Lesage”. Apariţie surprinzătoare în cotidianul de mare tiraj 
OUEST  FRANCE.(Nantes, Vertou, mai 2006, 2 săptămâni); 

 Coordonator proiectul european „Euro-Ecole 2005”  Să cunoaştem Europa din şcoala 
primară! 11 elevi şi însoţitorii lor au desfăşurat activităţi, alături de colegii lor francezi din 
Nantes, Şcoala „Léon Say”, în clasă, în muzee, în excursii de documentare şi pe scena. 
(Nantes, Franţa, mai 2005, 2 săptămâni). 

 



Aptitudini şi competenţe tehnice: 
Utilizez calculatorul în activităţile mele: cules, tehnoredactare, navigare pe internet. Lucrez în Hot 
Potatoes, site-uri didactice pentru Internet. Am un site didactic, lucrat la Centre de Linguistique 
Appliquée - Besançon. 
 
Alte aptitudini şi competenţe: 
Colaborarea mea asiduă cu editori piteşteni mi-a pus în valoare capacitatea de persuasiune exercitată 
pe lângă colegii mei, care au fost convinşi să scrie şi să publice lucrări în specialitatea lor. 
 
 
 

 



PINTILIE, I. GICĂ 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pintilie I. Gică 
Data naşterii: 15.08.1928 
Adresa: Piteşti, str. D-na Bălaşa, bl.13, sc. C, ap.3, judeţul Argeş 
Telefon: 0248 633 068 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1973 – 10.1987: Comandant U.M. 02405 – Depozitul Arhivelor Militare, Piteşti; 
 1969-1973: Comandant U.M. 02405–Depozitul Arhivelor Militare, Râmnicu Sărat; 
 Şef birou cadre în Şcoala Militară de Artilerie, Sibiu; 
 Şef birou Şcoala Militară Tehnică Artilerie şi Chimie, Sibiu; 
 Ofiţer cu mobilizare şi front – Şcoala Militară, Sibiu; 
 Comandant Plutonier Elevi Şcoala Militară Tehnică de Artilerie, Sibiu. 

 
Grade primite: 
 1976-31.10.1987: Colonel (trecut în rezervă la cerere);      
 1969-1976: Locotenent colonel;  
 1962-1969: Maior; 
 1957-1962: Căpitan; 
 1954-1957: Locotenent major; 
 1951-1954: Locotenent; 
 15.04.1944-10.10.1944: Mobilizat ca premilitar şi repartizat la Regimentul 29 Artilerie 

Craiova.  
 
Studii:                                        
 1975: Curs academic de 3 luni, cu examen de colonel reuşit; 
 Cursuri de mobilizare 2x3 luni;         
 1961 – 1962: Curs scurt ofiţeri superiori infanterie: Făgăraş; 
 Liceu teoretic, cu examen de bacalaureat; 
 1949 – 1951: Şcoala Militară Ofiţeri activi de infanterie, de doi ani, Sibiu. 

                                              
Alte realizări: 
 Am contribuit, într-o perioadă de pionierat, la dezvoltarea teoretică şi practică a activităţilor 

arhivistice în domeniul militar şi în aplicarea normelor metodologice de lucru IA 74; 
 Autor, în colaborare, a unor volume de documente şi cărţi: Documente privind istoria 

militară a poporului român şi Urmaşii arcaşilor de la Rovine.  
 
Ordine şu medalii: 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, II şi III; 
 Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial - 1941-1945”; 
 Medalia „Virtutea Militară”, clasa a III-a, Decret 633, 10.08.2004; 



 Cetăţean de onoare al municipiului Piteşti, titlu acordat de Primăria Municipiului Piteşti, la 
29.04.2008, pentru recunoaşterea întregii activităţi desfăşurate,  cu ocazia „Zilei veteranilor 
de război”, sărbătorită pentru prima dată. 



 
 
 

POPA, MARIA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popa Maria 
Data şi locul naşterii: 12.02.1948, comuna Vultureşti, judeţul Argeş   
Adresa: Str. Negru Vodă, nr.164 bis Bl. 7, Sc. B, Ap.15, Câmpulung Muscel, judeţul Argeş    
Naţionalitatea: Română 
    
Activitate profesională:             
 1968-1971: Profesor de Limba şi Literatura Română la Liceul Teoretic Stâlpeni; 
 1971-1977: Profesor de Limba şi Literatura Română la Liceul industrial nr. 2, 

Câmpulung-Muscel; 
 1977-2007: Profesor de Limba şi Literatura Română la Liceul Teoretic „Dan Barbilian” 

Câmpulung-Muscel. 
 
Educaţie şi formare: 
 Liceul teoretic, Câmpulung-Muscel; 
 Institutul Pedagogic Piteşti; 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere; 
 Gradul didactic I. 

 
Alte activităţi: 
 Implicarea în activitatea educativă, în şcoală şi în comunitate, prin organizarea de 

proiecte, programe, la nivel judeţean şi naţional; 
 Activitate efectuată în cadrul Cenaclului literar „Mihai Mosandrei” din Câmpulung 

Muscel, participare la concursuri organizate de Uniunea Scriitorilor din România; 
 Preocupări în activitatea didactică (autor, coautor la manuale, programe şcolare, auxiliare 

didactice, coordonator în elaborarea revistelor şcolare), activitate de metodist, responsabil 
de comisie metodică, membru în Consiliul consultativ al I.S.J. Argeş, membru al 
Comisiei de specialitate, responsabil al Comisiei de asigurare a calităţii la nivel de unitate 
şcolară, membru în Consiliul administrativ al liceului; 

 Preocupare pentru editarea revistei şcolare „Joc secund” revistă premiată de I.S.J. Argeş; 
 Profesor coordonator pentru publicarea unor cărţi de către olimpicii liceelor; 
 Pregătirea lotului olimpic naţional; 



 Obţinerea de premii la Olimpiadele naţionale de Limba şi Literatura Română, la 
concursuri naţionale de creaţie literară. 

 
Diplome şi distincţii: 
 Calificativul „Foarte bine”, obţinut timp de 40 de ani de activitate; 
 Distincţia „Diploma de Excelenţă”; 
 Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I; 
 „Diploma de onoare”, acordată de Uniunea Scriitorilor din România; 
 „Diploma de merit”, acordată de Primăria municipiului Câmpulung; 
 „Diploma de Excelenţă – cel mai apreciat cadru didactic din Muscel”; 
 Diplome de participare la Olimpiadele Naţionale din 2001, 2003 şi 2005.  

  
 

 
 

 



POPA, VICTOR 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popa Victor 
Data şi locul naşterii: 21.01.1923, oraşul Sebeş, judeţul Alba 
Adresa: Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1949 – 1952: Medic de circumscripţie la Aninoasa; 
 1952 – 1955: Medic de întreprindere minieră, la Dispensarul Berevoieşti; 
 1955 – 1989: Medic principal de specialitate neuro-psihiatru; 
 01.07.1989-prezent: Pensionar. 

 
Studii:                                        
 Şcoala primară din Deva; 
 Liceul cu diplomă de bacalaureat, Arad; 
 1941-1949: Facultatea de Medicină la Sibiu şi la Cluj.                  

 
Alte activităţi: 
 Am înfiinţat, în timpul activităţii ca medic de circumscripţie, în comuna Vlădeşti, o casă de 

naşteri şi un dispensar cu staţionar, pentru copii; 
 În anul 1958, am creat secţia-compartiment de Neuro-Psihiatrie a Spitalului Câmpulung, 

într-un edificiu donat statului în acest scop; 
 În anul 1963, am publicat, sub egida Institutului de Neurologie, articolul „Incidenţa 

epilepsiei la populaţia Raionului Muscel”, împreună cu dr. Voinescu şi dr. Stoica; 
 Am înfiinţat şi condus Centrul Salvamont din Câmpulung-Muscel - pentru cei 35 de ani de 

activitate în acest centru am primit „Diploma de onoare” şi „Diploma de excelenţă”, 
acordată de Consiliul Judeţean Argeş; 

 Prin proiecţii de diapozitive proprii, în oraşele Câmpulung-Muscel, Bucureşti, Hunedoara, 
Alba-Iulia, Piteşti, Odorhei, am contribuit la cunoaşterea ţării şi a lumii (am făcut călătorii 
pe toate continentele lumii); 

 Prin audiţii muzicale publice, cu discuri proprii, şi cu activitate în cadrul Societăţii 
Culturale „Negru Vodă” Câmpulung-Muscel, am contribuit la promovarea acestui tip de 
activitate şi am primit Diplomă de Onoare şi Plachetă comemorativă. 

 
Diplome şi distincţii 
 Sunt veteran de război, decorat cu Medalia „Crucea memorativă a celui de-al doilea 

război mondial, 1941-1945”; 
 Diplomă „Evidenţiat aur pentru merite deosebite în activitatea de Cruce Roşie” – de două 

ori; 
 Diplomă „Merite în activitatea sportivă”; 
 Diplomă de Onoare pentru întreaga activitate salvamont; 
 Cetăţean de Onoare al Municipiului Câmpulung-Muscel, prin Hotărârea nr. 103, 

29.06.2006. 



POPESCU, DANIEL 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popescu Daniel 
Data şi locul naşterii: 11.12.1937, oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1960 – 1963: Medic de Medicină Generală în circumscripţia sanitară rurală în comuna 

Berislăveşti, judeţul Vâlcea, cotată ca o zonă foarte grea, cu relief de munte, cu populaţie 
dispersată şi mare dificultate de deplasare şi de aprovizionare cu medicamente, reuşind 
timp de trei ani să reamenajez dispensarul şi să dau în folosinţă prima casă de naşteri cu 
cea mai mică mortalitate infantilă din judeţul Vâlcea; 

 1963: Medic rezident secundar în Neurologie, la Spitalul „Prof. Dr. Gheorghe 
Marinescu”, Bucureşti; 

 1967: Medic specialist în Neurologie, Policlinica Spital Piteşti; 
 1976: Doctorand în Ştiinţe Neurologice la Institutul de Neurologie al Academiei de 

Ştiinţe Medicale Bucureşti, conducător ştiinţific fiind academician prof. dr. Vlad 
Voiculescu, doctor docent în Neurologie;    

 30.07.1979: Am obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale, cu contribuţii deosebite în 
premieră în studiul epidemiologic al sclerozei multiple în judeţul Argeş; 

 1980: Am obţinut, în urma concursului pe ţară, titlul de medic primar neurolog;     
 09.1980: Am înfiinţat, pentru prima oară în Argeş, Secţia de Neurologie a Spitalului 

Judeţean Argeş, având capacitatea de 50 de paturi;  
 1985: Cu efort fizic şi financiar propriu, am reuşit să recondiţionez în totalitate 2 

pavilioane de 70 de paturi din Spitalul „N. Bălcescu”, propuse pentru demolare, şi să dau 
în folosinţă o secţie modernă de neurologie, care funcţionează şi astăzi în aceeaşi locaţie; 

 1985-2008: Am îndeplinit funcţia de Medic şef Secţie de Neurologie al Spitalului 
Judeţean Argeş, obţinând rezultate foarte bune la indicatorii de sănătate; 

 01.05.2008: M-am pensionat cu satisfacţia deplină a unor realizări deosebite, sociale şi 
profesionale, în istoria sanitară a judeţului Argeş. 

 
Studii:                                        
 1954:  Am absolvit Liceul din Craiova cu Diplomă de Merit; 
 1960: Am absolvit Facultatea de Medicină Generală din Timişoara, cu 9,75. 

      
 
 
 



POPESCU, ECATERINA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume:  Popescu Ecaterina 
Data şi locul naşterii: 21.03.1945, comuna Mogoşani, sat Meri, judeţul Dâmboviţa 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorită  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 02.02-31.08.1968: Profesoară de Biologie la Şcoala Dragodana, judeţul Dâmboviţa; 
 01.09.1968-31.08.1980: Profesoară de Biologie la Şcoala Generală Râncăciov, Călineşti, 

judeţul Argeş;  
 01.09.1980-31.08.1984: Profesoară de Biologie la Şcoala Generală Vrăneşti, Călineşti, 

judeţul Argeş;    
 01.09.1984-31.08.1987: Profesoară de Biologie la Şcoala Generală Râncăciov, Călineşti, 

judeţul Argeş; 
 01.09.1987-31.08.1996: Profesoară de Biologie la Şcoala Generală nr.14, Piteşti; 
 01.09.1996-31.08.1999: Profesoară de Biologie la Casa de Copii Şcolari din Trivale, 

Piteşti. 
                          
Studii  şi cursuri: 
 1966: Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi Agricole, Institutul Pedagogic Piteşti. 

        
Realizări:  
 Am înfiinţat un laborator de biologie la Şcoala Generală Râncăcoiv, la standarde moderne 

pentru acea perioadă, dotat cu material didactic de foarte bună calitate, pentru toate 
disciplinele specialităţii (botanică, zoologie, anatomie), aparatură de microscopie şi 
proiecţie, casete cu preparate microscopice, planşe în relief, atlase etc., cu alte cuvinte, un 
laborator ce rivaliza cu laboratoarele similare din şcolile de la oraş, ba chiar şi cu cele cu 
funcţionalitate mult superioară. Am înfiinţat şi o bibliotecă aferentă laboratorului, dar 
aceasta din resurse proprii; 

 Din proprie iniţiativă, prin efort personal, conjugat cu entuziasmul elevilor şi cu efortul 
şcolii, sprijinită de Staţiunea Pomicolă Mărăcineni, prin directorul ing. M. Iancu şi prin ing. 
N. Puşcaşu, am înfiinţat parcul dendrologic al şcolii, realizare deosebită în judeţ, la acea 
vreme;   

 La Şcoala Generală nr.14, Piteşti, prin sugestii argumentate la orele de specialitate şi la 
Cercul de biologie, dar şi prin stimularea capacităţilor creative şi organizatorice ale 
elevilor, a apărut revista şcolară „O.K. ”- diversificată pe discipline de învăţământ şi 
incluzând o serie de curiozităţi din diferite domenii de activitate, valorificând, de asemenea, 
potenţialul creativ al elevilor. Editarea regulată a revistei, ca şi conţinutul ei, de altfel, au 
fost remarcate de presa locală, un material cuprinzător în acest sens, realizând, la 1 martie 
1994, în cotidianul „Argeşul”, domnul  Jean Dumitraşcu;     

 În anul 1995, în trimestrul I, apare Revista „Boema”, revistă dedicată muzicii culte, al cărei 
redactor principal, elevul Enescu Răzvan, a fost instruit de mine. Acelaşi an a fost declarat 



Anul European al Conservării Naturii, perioadă în care, Grupul de Protecţie a Mediului din 
şcoală, pe care l-am condus între anii 1994-1996, a desfăşurat activităţi specifice – lucrări 
teoretice şi practice, desene, obţinând premiul I la nivel judeţean. Echipa „Sanitarii 
pricepuţi” a Şcolii Generale nr.14, Piteşti, coordonată de mine, a obţinut locul I, la nivel 
judeţean, în aprilie 1995, eveniment semnalat şi de cotidianul „Argeşul”;   

 În perioada 1996-1999, cât am funcţionat la Casa de Copii Şcolari din Trivale, am deţinut 
funcţia de profesor-responsabil al Cercului Pedagogic al Profesorilor din Casele de Copii 
Şcolari din judeţ. Aici am introdus cablu TV şi am intervenit atunci când un ordin aberant a 
încercat descalificarea profesorilor din aceste Case de Copii, cerând reducerea posturilor şi 
a salariilor acestor oameni; 

 Au fost remarcate lecţiile model pe care le-am ţinut în cadrul Cercului Pedagogic sau al 
Comisiei metodice de specialitate, lecţiile de dirigenţie pentru studenţii aflaţi în practică 
pedagogică la Şcoala nr.14 Piteşti; 

 Am obţinut rezultate deosebite cu elevii participanţi la olimpiadele de biologie  - faza pe 
oraş şi pe judeţ; 

 Prozatorul argeşean Marin Ioniţă, preşedinte al clubului A.M.A. (Clubul Artiştilor, 
Managerilor şi Autorilor), de pe lângă Centrul Cultural Piteşti, mi-a acordat în luna martie, 
2006, o diplomă onorantă pentru aportul meu la tezaurul de creaţie din spaţiul argeşean, ca 
urmare a publicării în revista de cultură „Argeş” a unui material dedicat actorului Ion 
Omescu, unchiul meu. Articolul a stârnit numeroase reacţii, atât în ţară, cât şi în străinătate 
(profesor Luca Piţu din Iaşi, ale ing. Theodor Orăşanu, din Elveţia); au cântărit, în 
acordarea acestei diplome, şi comentariile mele pertinente, observaţiile formulate cu 
prilejul diverselor lansări de carte;  

 În aprilie 2008, am publicat cartea de memorii „Înfloresc tomniţele la Meri”, carte 
dedicată unei lumi şi unei epoci marcate şi minate de influenţa nefastă a totalitarismului 
comunist. Cartea s-a bucurat de cronici de întâmpinare favorabile, directorul cotidianului 
„Argeşul”, Mihai Golescu, i-a consacrat un editorial, iar Fundaţia Literară „Liviu 
Rebreanu”, prin preşedinta sa, poeta  Allora Albulrescu Şerp, mi-a decernat o diplomă de 
recunoaştere a contribuţiei mele la dezvoltarea culturii argeşene.    

 



 
 
 

POPESCU, ELENA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:                    Popescu Elena 
Data şi locul naşterii:               25.02.1935, comuna Pleşoiu, sat Doba, judeţul Olt  
Adresa:                                     Piteşti, Str. Griviţei, bl. B16, sc. A, ap. 23, judeţul Argeş 
Telefon:                                    0248 218 223 
Naţionalitate:                           Română 
 
Activitate profesională: 
1958-1959 Profesor de Chimie la Liceul „Alexandru Odobescu”, Piteşti; 
1959-1960 Profesor de Chimie la Liceul „N. Bălcescu”, Piteşti; 
1960-1993 Profesor de Chimie la Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti; 
1993-prezent                         Pensionar. 
 
Studii:                                         
 1953: Am absolvit liceul în Slatina, judeţul Olt; 
 1953-1958: Universitatea „C.I. Parhon”, Facultatea de Chimie, Secţia Chimie Organică; 
 Gradul didactic II (cu media 10), gradul didactic I (cu media 10) şi definitivatul în 

învăţământ (cu media 9,25). 
 
Alte activităţi: 
 Am legat permanent noţiunile teoretice de practică de laborator, urmând exemplul 

profesorilor mei din facultate; 
 Am organizat şi dotat laboratorul de biochimie din Liceul „Zinca Golescu”, cu ajutorul 

Combinatului Petrochimic Piteşti, al Uzinei de Autoturisme Dacia, al Şcolii Militare, ai 
căror salariaţi aveau copiii în acest liceu; 

 Am obţinut rezultate bune cu elevii, an de an, la fazele naţionale şi internaţionale ale 
olimpiadelor şcolare (premii, menţiuni) – cea mai importantă fiind Medalia de Bronz la 
Olimpiada Internaţională de la Bratislava, din 1977; 

 Timp de 25 de ani, am fost Şefă de Catedră de Chimie a Liceului „Zinca Golescu”.  
 
 
 



Abilităţi şi aptitudini: 
 Spirit autodidact: am învăţat singură, la pensie, limba engleză, franceză şi rusă, dar nu pot 

spune că le cunosc perfect; 
 Posed permis de conducere, categoria B, dar nu am practicat niciodată; 
 Dragoste pentru natură, manifestată prin excursii, organizate cu elevii sau cu familia; 
 Pasiune pentru muzică, literatura română şi, în special, poezia; 
 Aptitudine pentru teatru şi interpretarea poeziei; 
 Am fost în permanenţă la curent cu programele şcolare, chiar şi după ce am ieşit la pensie, 

acest fapt datorându-se celor două nepoţele (de 9 şi de 11 ani), pe care le-am pregătit pentru 
diverse concursuri, la care au obţinut şi premii; 

 Exigentă cu elevii, dar, mai ales, cu mine însămi, am reuşit să obţin rezultate deosebite cu 
toţi acei copii, pe care i-am pregătit pentru examenele de admitere în facultăţile de profil şi 
pentru olimpiadele şcolare; 

 Perseverenţă şi conştiinciozitate în muncă, aceste calităţi moştenindu-le şi cele două 
nepoţele. 

 
Diplome şi distincţii: 
 1972: „Diplomă de onoare” pentru contribuţia personală depusă în ridicarea Argeşului pe 

noi culmi ale progresului şi civilizaţiei, pentru promovarea principiilor de cinste, onoare şi 
demnitate. 

                                            



POPESCU, GHEORGHE 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popescu Gheorghe 
Data şi locul naşterii: 21.04.1927, comuna Stăneşti, judeţul Vâlcea 
Adresa: Piteşti, Str. Dumbravei, nr.33, judeţul Argeş 
Telefon: 0745 164 090  
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
Prezent                                  Pensionar, 
1978-1990 Director la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - Piteşti; 
1968-1978 Director la Inspectoratul Silvic Judeţean – Rm. Vâlcea; 
1965-1968 Director la Institutul de Cercetări Forestiere din cadrul D.R.E.F. 

Argeş; 
1962-1965                       Director la Întreprinderea de Mecanizare şi Transport Forestier   

Regional– Argeş; 
1958-1962 Şef Serviciu – Serviciul Fond Forestier, din cadrul D.R.E.F. Argeş; 
1957-1958 Şef Serviciu – Serviciu Producţie, în cadrul I.F.E.T.; 
1956-1957                            Inginer Ocolul Silvic Rm. Vâlcea.  
                          
Studii  şi cursuri: 
1951-1956 Facultatea de Silvicultură – Braşov; 
1944-1950 Liceul Teoretic „Alexandru Lahovary” – Rm. Vâlcea; 
       
Lucrări de cercetare: 
 „Conservarea lemnului de răşinoase prin tratamente chimice la Staţia Pilot de la 

Întreprinderea Forestieră Stâlpeni” – publicat în „Revista Pădurilor”, 1969; 
 „Dispozitiv mecanic montat pe autocamioane, cu periodic pentru încărcarea lemnului de 

dimensiuni lungi” – publicat în „Revista Pădurilor”, 1968; 
 „Crearea de plantaţii de pin silvestru pentru recoltarea de seminţe selectate, de calitate 

superioară, pe o suprafaţă de 4500 mp, la Pepiniera Furnieşi - Ocolul Silvic Mihăeşti”- 
publicat în „Revista Pădurilor”, 1968; 

 „Rezultatele culturii de Picea Sitkenzis, în comparaţie cu Picea Excelsa (molidul 
românesc), la aceeaşi vârstă de 15 ani” – publicat în „Revista Pădurilor”, 1976; 

 „Rezultatele cu privire la variaţiile de răchită şi distanţele de butăşire, care asigură nuiele 
cât mai lungi şi cât mai subţiri, după un ciclu de 5 ani” – Sesiunea I.C.A.S. Piteşti, 1988; 

 „Rezultatele cu privire la varietăţile de plop şi distanţele de butăşire, care asigură o masă 
lemnoasă suplimentară pentru celuloză şi P.F.L. (plăci fibro-lemnoase)” – Sesiunea 
I.C.A.S. Piteşti, 1988.  

 



 
 
 

POPESCU, JEAN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popescu Jean 
Data şi locul naşterii: 22.07.1951, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş 
Adresa: Târgovişte, str. Câmpulung, nr. 133C, judeţul Dâmboviţa 
Telefon:  0744 511 838 
E-mail:  jean doc pd@yahoo.com 
Starea civilă: Căsătorit, 2 copii   
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
1979-1982 Medic stagiar la Institutul de Ftiziologie Bucureşti; 
1982-1983                         Medic de Medicină Generală la Dispensarul Medical Văleni, 

Dâmboviţa; 
1983-1986 Medic secundar chirurg la Spitalul „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti; 
1987 Medic specialist chirurg la Spitalul Judeţean Târgovişte; 
1992-prezent                          Medic primar chirurg la Spitalul Judeţean Târgovişte;  
2000                                        Doctor în Medicină, specialitatea Chirurgie; 
2003-2008                              Medic şef Secţia Chirurgie, Spitalul Judeţean Târgovişte; 
2000-2008                               Lector universitar, Universitatea „Valahia”, Târgovişte.  
 
 
Activitate managerială: 
1990-1992 Medic director la Spitalul Judeţean Târgovişte; 
1993-1998                              Medic Director Adjunct cu Reforma la Direcţia Sanitară Dâmboviţa; 
1999                                       Preşedinte Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa; 
2000-2008                              Preşedinte Colegiul Medicilor Dâmboviţa; 
2005                                       Prefect al judeţului Dâmboviţa. 
 
 
Studii:                                         
1958-1966 Şcoala Generală în comuna Cetăţeni; 
1966-1970 Liceul nr. 2, Câmpulung-Muscel; 
1973-1979 Facultatea de Medicină Generală, Bucureşti; 



1980-1982                              Medic stagiar – Institutul de Ftiziologie Bucureşti; 
1983-1986                            Rezidenţiat Chirurgie Generală, Spitalul „Ion Cantacuzino” Bucureşti; 
1992                                     Obţinerea titlului de medic primar chirurg prin concurs;  
1994-2000                   Doctorand în chirurgie, Universitatea de Medicină „Carol Davila” 

Bucureşti; 
2000                                     Obţinerea titlului de Doctor în Medicină ; 
1995                                  Curs de specializare „Managementul spitalului”, Universitatea 

Montreal, Canada; 
2005                                      Diplomă de formare specializată în Administraţia publică. Program de 

formare specializată a funcţiilor prefectorale – Institutul Naţional de 
Administraţie Bucureşti; 

2008                                       Atestat în „Managementul serviciilor de sănătate”. 
 
Activitate ştiinţifică: 
12.2000 Teza de doctorat „Tratamentul complicaţiilor colostomiilor, mijloace 

profilactice şi curative”; 
32 de lucrări ştiinţifice comunicate la simpozioane şi congrese 
naţionale şi internaţionale, o parte dintre ele apărute în diferite 
publicaţii; 
Membru al Consiliului Naţional al Societăţii de Chirurgie; 
Membru al Uniunii Medicale Balcanice. 
 

Activitate politică:                
30.03.1990-2008 Membru al Partidului Democrat; 
1992-2000 Consilier municipal; 
2000-2005 Consilier judeţean; 
1992-1996 Preşedintele Comisiei de Etică şi Litigii PD Dâmboviţa; 
1996-2001 Vicepreşedinte PD Dâmboviţa; 
2002-2008 Preşedinte PD Dâmboviţa; 
2008                                       Prim-vicepreşedinte PDL Dâmboviţa; 
2008                                       Consilier judeţean Dâmboviţa. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
                                                Limba franceză, nivel de cunoaştere – bine. 



 
 
 

POPESCU, SANDA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:  Popescu Sanda 
Adresa: Piteşti, Str. Victoriei, nr. 66, judeţul Argeş 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
09.1981-08.1983 Profesor titular Biologie la Şcoala nr. 90, Bucureşti; 
09.1983-03.1984 Profesor titular Biologie la Şcoala nr.15, Piteşti; 
03.1984-08.1989 Învăţător la Şcoala nr.17, Piteşti; 
09.1990-prezent                    Profesor titular biologie la Şcoala nr. 5 „Nicolae Iorga”, Piteşti; 
09.1999-09.2006                    Mentor - instruirea studenţilor de la Facultatea de Biologie, cu privire 

la metodica predării şi realizarea orelor de dirigenţie.   
 
Studii:                                         
09.1977-06.1981             Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, Facultatea de Biologie, 

absolvită cu media 10; 
09.1986                         Definitivat în învăţământ, cu media 10, Universitatea Bucureşti;    
09.1990                                   Gradul didactic II, cu media 9,83, Universitatea Bucureşti ; 
09.1983-1995                          Gradul didactic I, cu media 10, Universitatea Bucureşti.                                    
 
Alte activităţi: 
1999-2000 Cursuri de formare în Managementul Educaţional, avizate de MEdC 

– componenta „Management şi Finanţare”; 
09.2006-prezent                    Director  la Şcoala nr. 5 „Nicolae Iorga”, Piteşti; 
                                               Responsabil Cerc Pedagogic al profesorilor de Biologie din Piteşti; 
                                               Membru în Consiliul Reprezentativ de Specialitate al I.S.J., Argeş; 
                                               Membru în comisia de evaluare a gradaţiilor de merit; 
                                               Membru în comisiile de contestaţii;    
                                               Membru în comisiile de alcătuire a subiectelor pentru concursuri şi   

olimpiade;  
09.1994-prezent                    Profesor metodist al I.S.J. Argeş<  
                                               Obţinerea unor bune rezultate la olimpiadele şcolare de specialitate, 

la diverse alte concursuri. 



 
Abilităţi şi competenţe: 

 Abilitatea de a şti limba franceză şi limba rusă – nivel mediu; 
 Utilizarea uzuală a calculatorului: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer etc.; 
 Permis conducere-categoria B; 
 Organizarea  diferitelor concursuri şi participarea cu numeroase lucrări ştiinţifice la  

simpozioane naţionale şi judeţene. 



POPESCU, ŞT. GHEORGHE 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popescu Şt. Gheorghe 
Data şi locul naşterii: 17.10.1927, comuna Valea Mare, sat Valea Caselor, judeţul Dâmboviţa 
Starea civilă: Căsătorit   
Naţionalitate:  Română 
 
Activitate profesională: 
 Învăţător şi profesor de matematică; 
 Metodist, şi apoi şef al Secţiei culturale, raionul Topoloveni, până în anul 1957, când m-am 

transferat la Şcoala Generală, iar în 1958 la Liceul din Topoloveni, Catedra de Matematică-
Fizică; 

 În 1968, prin darea în folosinţă a localului Şcolii Generale cu clasele I-X, am fost transferat 
ca profesor de matematică şi director. Ca director, am condus această şcoală până în anul 
1980 şi am rămas profesor de matematică până în 1988, când m-am pensionat; 

 În timpul activităţii didactice, am fost folosit de I.S.J. Argeş ca metodist voluntar şi am 
efectuat inspecţii pentru acordarea gradelor didactice la învăţători şi profesori de 
matematică; 

 Am condus Cercul pedagogic al profesorilor de matematică din Topoloveni şi Piteşti; 
 Am făcut parte din comisiile de examinare pentru admiterea în învăţământul liceal, fiind 

delegat la Liceul Pedagogic Câmpulung-Muscel; 
 Am publicat articole legate de activitatea şcolii pe care o conduceam, în presa locală şi de 

specialitate, mi-am adus contribuţia la înfiinţarea Liceului din Topoloveni şi în mare parte 
la construcţia şi dotarea Şcolii Generale cu aparatură şi material didactic de ultimă oră; 

 Împreună cu profesorul Miron Iliescu, am înfiinţat în cadrul şcolii o mini grădină 
zoologică, care a reprezentat punctul de atracţie pentru elevi şi părinţi; în perioada 1953-
1954 am obţinut pentru Topoloveni o staţie de radioficare; 

 Am fost şi membru activ al corului şi echipei de teatru al Casei de Cultură Topoloveni, 
formaţii premiate pe ţară, făcând deplasări în ţară şi în străinătate; 

 Pentru întreaga activitate desfăşurată în oraşul Topoloveni, am fost distins cu diferite 
diplome şi medalii specifice regimului trecut, dar şi cu Medalia Meritul Cultural şi 
Insigna de Profesor Evidenţiat. 

  
Studii:                                      
 Şcoala Normală; 
 Facultatea de Matematică. 

 



POPESCU, V. ION 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume:  Popescu V. Ion 
Data şi locul naşterii: 31.10.1941, comuna Aninoasa, judeţul Gorj 
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
 1965 – 1971: Fizician la I.M. Bihor, localitatea Petru Groza; 
 1971-1974: Cercetător principal - gradul III, la I.M. Bihor, localitatea Petru Groza; 
 1975-1991: Cercetător principal – gradul III, la Sucursala de Cercetări Nucleare Piteşti – 

RAAN; 
 1991-prezent: Cercetător principal - gradul I, la Sucursala de Cercetări Nucleare Piteşti – 

RAAN. 
 
Studii  şi cursuri: 
 1956 – 1960: Liceul „Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu;  
 1960-1965: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică, cu diplomă de licenţă. 

         
Lucrări elaborate sau publicate: 
 Peste 100 de lucrări elaborate, din care circa 20 articole, incluse în baze de date indexate 

internaţional sau publicate în reviste de specialitate. 
 
Realizări: 
 3 brevete de invenţii : 

 „Aparat pentru determinarea mineralizaţiei de metale diamagnetice şi paramagnetice”, 
Nr. 55329, 1971; 

 „Instalaţie pentru măsurarea contaminării alfa a elementelor combustibile” , Nr. 70036, 
1978; 

 „Instalaţie pentru determinarea contaminării alfa externe a elementelor combustibile”, 
Nr. 70201, 1981. 

 
Diplome şi medalii: 

 Diplomă de Excelenţă în Cercetare pentru lucrarea „Tehnologie de condiţionare a 
deşeurilor radioactive organice produse la CNE Cernavodă”, 
elaborată de I. Popescu, N. Deneanu, E. Baboescu, pentru 
valorificarea ştiinţifică, tehnică şi economică de excepţie, 
acordată de Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi 
Inovare la „SIR 2000”, Bucureşti, decembrie, 2000; 

 Medalie „Tudor Vladimirescu”, clasa I; 
 Medalie punere în funcţiune unitatea I C.N.E. Cernavodă; 
 Diplomă „Senior al domeniului nuclear” NUCINFO, 2007. 

 
 



Alte activităţi:                         
 Membru al diverselor asociaţii profesionale; 
 Membru în corpul profesoral al Universităţii din Piteşti; 
 Responsabil program al diverselor teme de cercetare; 
 Cercetător specialist în diverse proiecte naţionale şi internaţionale; 
 Şef program şi responsabil ştiinţific.  



 
 
 

POPESCU, VASILICA 
 

 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Popescu Vasilica 
Data şi locul naşterii: 31.10.1948, comuna Hârtieşti, judeţul Argeş 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorită, doi copii  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
Prezent                                  Pensionar, 
1970-2006                             Profesor de limba germană şi de limba română la Şcoala Hârtieşti; 
                                              Am desfăşurat o activitate didactică intensă, ale cărei rezultate s-au 

concretizat în succesele obţinute de elevi la diferite concursuri 
şcolare; 

2001-2006                       Am pregătit elevi talentaţi pentru fazele locale şi judeţene ale 
Olimpiadei de Limba şi Literatura Română, unde au obţinut premii şi 
menţiuni; 
Am desfăşurat şi alte activităţi în folosul comunităţii, activităţi socio-
umane, care s-au materializat la vremea respectivă; 
Alături de colegi, am contribuit la ridicarea unui local de şcoală şi în 
permanenţă am manifestat interes pentru dotarea şi modernizarea 
instituţiei, în care mi-am desfăşurat activitatea. 

                          
Studii  şi cursuri: 
 Facultatea de Filologie Bucureşti, absolvită în 1968.   

 
         
 



 
 
 

POPESCU, MIHAI 
 

 
Data şi locul naşterii: 08.05.1939, Teiu Deal, judeţ Argeş. 
Stare civilă: căsătorit, 2 copii (economistă şi inginer). 
Carnet de conducere: categoria B. 
Adresa: judeţ Argeş, comuna Teiu, sat Teiu Deal. 
Tel.: 0727482370. 
 
Obiective: dezvoltarea carierei în cadrul unei instituţii, unde să-mi pot pune în valoare experienţa 
şi cunoştinţele acumulate.  
 
Experienţa:  
 iunie 2000 – prezent, Primăria Teiu Argeş, primar: 

• Construirea unui nou sediu cu încălzire centrală; 
• S-a început alimentarea şi extinderea reţelei de apă; 
• Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale; 
• Extinderea reţelei de telefonie; 
• Dotarea cu calculatoare racordate la Internet a Primăriei, bibliotecii, a 

laboratorului de informatică, la Şcoala „Vladimir Streinu”; 
• Extinderea iluminatului public; 
• Reparaţia şi dotarea cu mobilier la şcoli şi grădiniţe;  
• Dotarea cu mijloc de transport şcolar, tractor remorcă, pentru serviciul de 

gospodărie locală; 
• Forarea unui puţ de 100 m adâncime şi racordarea la reţeaua electrică pe malul 

lacului Teiu Deal; 
• Amenajarea unei parcări la biserica din satul Teiu Vale; 
• Îmbrăcăminte bituminoasă DJ 508, Teiu – Negraşi;  
• Decolmatarea pârâului Mozac, cât şi a 4 parcuri; 
• Plantarea de arbuşti şi tei în zona şoselei; 
• Construirea a trei troiţe. 

 Martie 1991 – mai 1996: Direcţia Sanitar Veterinară Argeş, tehnician veterinar principal. 
 Ianuarie 1981 – februarie 2001: Asociaţia Economică  Intercooperatistă Mixtă Zootehnică 

Teiu Argeş, director. 
 

Studii: 1993 – 1997, Şcoala Medie Tehnică Veterinară – Centrul Şcolar Agricol Găeşti. 



Linie sportivă: lupte greco-romane, component în lotul naţional, cursuri de antrenor şi arbitru 
republican. 
 
Hobby: lupte greco-romane, muzică, călătorii. 
 
Profil: fire dinamică, foarte bine organizat, tenace, în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor, bun 
coleg, receptivitate, abilitate în comunicare. 
  
 



 
 
 

PRAVĂŢ, VALERIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Pravăţ Valeria 
Adresa: Comuna Hârtieşti, judeţul Argeş 
Data şi locul naşterii: 15.11.1943, comuna Hârtieşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorită, doi copii  
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 

 40 de ani de lucru în învăţământ, dintre care 37 de ani la Şcoala Generală Hârtieşti, 
unde am onorat Catedra de Istorie-Geografie; 

 M-am preocupat constant de perfecţionarea mea profesională; 
 Activitatea didactică a fost întregită de o largă paletă de activităţi: manifestări dedicate 

evenimentelor majore ale istoriei naţionale, serbări, activităţi metodice, ştiinţifice, 
turistice, susţinerea de comunicări pe teme istorice în cadrul sesiunilor ştiinţifice 
organizate de I.S.J. Argeş; 

 Pe lângă activitatea şcolară, am luat parte şi la realizarea unor obiective edilitare 
comunale; 

 În calitate de director al şcolii, în acea perioadă, am căutat să fiu un bun exemplu 
mobilizator, atât pentru colegi, cât şi pentru săteni, care au participat în mod 
impresionant la construcţia, finisarea şi amenajarea noului local; 

 După pensionare, m-am încumetat să scriu monografia comunei Hârtieşti, prima ediţie, 
care a apărut în anul 2005; după ani de documentare şi redactare, am reuşit să duc la 
bun sfârşit acest gând şi să aduc un strop de bucurie sufletească consătenilor mei; 

 Ca dascăl şi ca părinte, am considerat de datoria mea să-mi ridic pe scara socială cât 
mai sus elevii ce mi-au fost încredinţaţi spre formare.    

 
Studii:                             
 1961: Absolvirea Liceului „Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel; 
 1967: Absolvirea Facultăţii de Istorie-Geografie, Institutul Pedagogic Bucureşti; 
 Gradul didactic I.   

 
  



PREDA, GH.  MARIN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Preda Gh. Marin 
Data şi locul naşterii: 03.11.1946, comuna Bradu, judeţul Argeş 
Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, bl. D6A, sc. A2, ap.1, judeţul Argeş 
Telefon: 0248 212 968; 0740 618 298 
Starea civilă: Căsătorit    
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
1969-1972 Şef sector AMC, inginer Combinatul Petrochimic Piteşti, sisteme de 

control-comandă procese chimice; 
1972-2005                           Manager Reactor TRIGA, Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, 

securitatea instalaţiilor nucleare. 
 
Studii:                                         
1964-1969 Diplomă de inginer, Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de 

Automatică; 
1996-2003 Doctor în Ştiinţe, Universitatea „Transilvania”, Braşov. 
 
 
Alte activităţi: 

 5 brevete de invenţii; 
 Membru al Asociaţiei Române pentru Energia Nucleară; 
 Membru al Societăţii de Fizica neutronilor din România; 
 Doctorat cu tema „Managementul regimurilor de funcţionare a instalaţiilor nucleare de 

mare putere”; 
 Specializări şi calificări în ţară şi în străinătate: „Sisteme energetice – Securitate 

nucleară”- Universitatea Politehnică Bucureşti, „Securitatea nucleară a reactorilor de 
cercetare” – SUA, Laboratoarele Naţionale ARGONE (ANL) şi CHALK RIVER 
ONTARIO-CANADA, „Conducerea şi controlul centralelor nucleare”-Japonia, 
„Aspecte de reglementare şi documentaţie de securitate pentru reactoarele nucleare de 
cercetare”- SUA, Laboratoarele Naţionale ARGONE (ANL). 

 Lucrări elaborate şi publicate în domeniile relevante pentru activităţile care urmează a fi 
desfăşurate în cadrul diverselor programe.  



 
 
 

PREDA, MARIOARA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Preda Marioara 
Data şi locul naşterii: 16.11.1965, comuna Miroşi, judeţul Argeş 
Adresa: Piteşti, Str. Dragoş Vodă, bl. P25, sc.A, ap.14, judeţul Argeş 
Telefon:  0744 495 286 
E-mail: predamarioara@yahoo.com  
Naţionalitate: Română 
 
 
Activitate profesională: 
2004-2008 Profesor,  Director adjunct la Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, 

Piteşti, în urma concursului de titularizare; 
1992-2004                            Profesor la Grup Şcolar Construcţii Căi Ferate Piteşti;        
1989-2002                     Profesor la Întreprinderea de Exploatare a Lucrărilor de Îmbunătăţiri         

Funciare;  
2006-2007                            Metodist I.S.J. Argeş; 
                                             Membru evaluator în comisii de examinare a competenţelor 

profesionale în învăţământul liceal, preşedinte de comisie la examenul 
de certificare a competenţelor, membru în Comisia de Organizare a 
Olimpiadei Tehnice, sponsor la amenajarea şi reabilitarea cabinetului 
de construcţii al Colegiului Tehnic „Dimitrie Dima”.  

 
 
Studii  şi cursuri: 
1984                                     Liceul Industrial Construcţii Maşini – Costeşti; 
1989 Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de 

Construcţii, Specializarea Îmbunătăţiri Funciare; 
Master în Optimizarea Exploatării Sistemelor de Inginerie Sanitară şi 
Protecţia Mediului; 

2002 Gradul didactic I, cu media 10; 
1999 Gradul didactic II, cu media 10; 
1995 Definitivatul, cu media 10; 



20.07.2006                        Absolventă a cursurilor programului „Formarea liderilor educaţionali” 
şi „Tehnologia informaţiei computerizate”, la care s-au obţinut 90 de 
credite – Casa Corpului Didactic; 

05.06-15.06.2006              Absolventă a Cursului de perfecţionare profesională, securitate şi 
sănătate în muncă;  

11-12.11.2007            Absolventă a cursului de formare „Asigurarea calităţii în formarea 
profesională” – organizat de C.C.D. Argeş, 

13-16.02.2007                     Absolventă a stagiului de Consiliere şi Orientare; 
12-17.03.2008                  Absolventă a cursului „Program de formare a mentorilor de stagiatură”, 

desfăşurat la Casa Corpului Didactic Argeş. 
 
Aptitudini şi competenţe: 

 Limba franceză şi limba germană - scris şi vorbit nivel mediu; 
 Profesor coordonator al activităţilor culturale din cadrul instituţiei în care îmi 

desfăşor activitatea în prezent – festivităţi dedicate sărbătorilor de iarnă, 
„Eminesciana 2008”, omagierea zilelor de 24 Ianuarie şi 1 Decembrie; 

 Organizator lansare carte „România în anii guvernării liberale Gheorghe Tătărescu 
(1934-1937)” – autor lector univ. dr. Aurelian Chistol; 

 Organizator şi coordonator al manifestărilor prilejuite de „Sărbătoarea Zilelor 
Colegiului”, 20-27.10.2006, prilej cu care au fost evidenţiaţi elevii cu rezultate bune 
la olimpiade şi concursurile tehnice, acordând personal premii în valoare de 200 
RON; 

 Coordonator şi organizator al „Târgului de Ofertă Şcolară”; 
 Utilizarea, atât a calculatorului pe programe generale şi specifice domeniului 

construcţii şi lucrări publice, cât şi a manualelor alternative, liceu – ruta directă şi 
S.A.M. – ruta progresivă; 

 Coautor în echipa de proiect pentru granturile şcolare; 
 Coautor al contractului de parteneriat cu Poliţia; 
 Coordonator al comisiei de calitate în anii şcolari 2005-2006, 2006-2007, 2007-

2008; 
 Coordonator proiect educativ „Nu te expune! Imaginea ta contează!”; 
 Participare la Simpozionul internaţional „Împreună pentru viitorul Terrei” şi la 

Simpozionul interjudeţean „Educaţie pentru schimbare, instruire prin experiment”; 
 Seriozitate, loialitate, spirit de iniţiativă şi receptivitate în rezolvarea problemelor, 

disponibilitate pentru colaborare, instruire şi specializare în domenii diverse, 
capacitate dezvoltată  de comunicare; 

 Permis de conducere - categoria B. 
 
Merite deosebite: 

 Rezultate deosebite obţinute la olimpiadele şcolare şi la concursurile pe meserii: 
premii I şi  premii II obţinute la fazele naţionale şi judeţene; 

 „Diplomă de excelenţă” pentru  promovarea tinerelor talente, în scopul afirmării 
lor la nivel judeţean şi naţional.  

 



    

 
 
 

PREDUŢ, MARIANA  TATIANA 
 
 
 
Data naşterii: 23.10.1963. 
Locul naşterii: Piteşti. 
Adresa: Piteşti, str. N. Bălcescu, bl. T1, Ap. 22. 
Stare civilă: căsătorită, 2 copii: băiat 24 ani, fată 22 ani 
Locul de muncă: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti. 
Funcţia: Director Administrativ. 
 
Studii:    
1.Master “Consultanţă în management”-2005, Universitatea Piteşti – Facultatea de Ştiinţe 
Economice; 
2.Colegiul Universitar de Medicină-2003, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova; 
3.Examen licenţă -A.S.E Bucureşti, Facultate de Relaţii Economice Internaţionale-1997; 
4.Facultatea de Management în Afaceri Economice-1997, Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu”; 
5.Şcoala Postliceală Sanitară Piteşti - spec. Medicină Generală – 1993; 
6. Liceul Sanitar Piteşti - spec. Medicină Generală – 1982;  
7.Şcola Generală nr. 2, Piteşti – 1978. 
 
Activitate  profesională: 
1. Director Administrativ - Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, 01.06.2009; 
2. Asistent medical principal Şef secţie A.T.I. Specializat în Medicină, din 01/03/1993; 
3. Preşedinte Ordinul Asistenţilor Medicali-Spital Judeţean Argeş, 2002-2004; 
4. Preşedinte sindicat SANITAS, 1990-1992; 
5. Asistent medical secţie ATI, 1982-1993. 

 
Abilităţi: 
 Limbi străine: Engleză - mediu, Rusă - slab; 
 Calculator:  Word, Excel, Power Point, Amipro, Access, Internet, e-mail; 
 Abilităţi de organizare, iniţiativă, comunicare, experienţă în activitatea profesională 

cu publicul, disponibilitate de program prelungit. 
 

Cursuri de perfecţionare: 
1. Curs de perfecţionare “LEADERSHEEP” - PSI; 
2. Curs de perfecţionare “Negocierea contractelor de muncă” - CFDT; 
3. Curs de perfecţionare “Abilităţi în comunicare”; 



4. Curs de perfecţionare “Informatică medicală ”; 
5. Curs de perfecţionare “Management Sanitar”; 
6. Curs de perfecţionare “Îngrijiri medicale şi sociale la domiciliu”; 
7. Curs de perfecţionare “Epurare extrarenală acută”. 
 
Activităţi  sociale: 
 Preşedinte Asociaţia „Nursing Group”, Piteşti, 2003; 
 Preşedinte Ordinul Asistenţilor Medicali, Spitalul Judeţean Argeş, 2002-2004; 
 Membru fondator şi preşedinte Colegiul Asistenţilor Medicali, jud. Argeş, 1994-

1997;   
 Membru fondator şi preşedinte sindicat SANITAS – jud. Argeş, 1990-1992; 
 Membru fondator şi preşedinte Federaţia Frăţia Argeş – jud. Argeş, 1991-1992. 

  
Activitate politică: 
1. Preşedinte Organizaţia de femei PDS Piteşti, 2004; 
2. Vicepreşedinte PDS Piteşti, 2004; 
3. Membru Comitet executiv Judeţean PSD Argeş, 2004. 
 
Lucrări  publicate: 
850 Teste pentru examene şi concursuri pentru asistenţi medicali – colaborator, 2003. 
 
Lucrări susţinute la manifestări  ştiinţifice: 
 2004-“Siguranţa rutieră nu e o fatalitate”- la Masa Rotundă aniversară, cu ocazia 

“ZILEI MONDIALE A SĂNĂTĂŢII – 7 APRILIE 2004”; 
 2003-“Sănătatea tinerei generaţii – program de educaţie pentru promovarea 

sănătăţii”, Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, Universitatea Piteşti; 
 2001-“Managementul informatizat al activităţii medicale în Spitalul Judeţean Argeş”, 

a II-a Conferinţă Internaţională a Asistenţilor medicali din A.T.I. Sinaia.  
  
Proiecte  derulate:  
 2004 - Îngrijiri medicale la domiciliu – derulat prin Asociaţia „Nursing Group”-

manager proiect; 
 2003 - “Sănătatea Tinerei Generaţii – Program de educaţie pentru promovarea 

sănătăţi derulat cu IŞJ Argeş, cu elevi din 5 licee din Piteşti, de către organizaţia 
municipală PSD Piteşti; 

 2002 - Curs perfecţionare pentru asistenţi medicali cu tema “Îngrijiri la domiciliu”- 
organizat de Spitalul Judeţean Argeş.                                



PUIU, OVIDIU 
 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Puiu Ovidiu 
Data naşterii: 08.07.1969 
Naţionalitate: Română 
 
Activitate profesională: 
1987-1994                               Asistent cercetare la Institutul de Economie Mondială Bucureşti;     
1995-prezent             Director de studii, decan, prodecan la Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Piteşti.                                         
 
 
Studii:                                        
1992                                          Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ;    
1996               Academia de Studii Economice Bucureşti, Relaţii Economice                  

Internaţionale – doctorat. 
 
Alte activităţi şi funcţii: 
 Am predat Economie mondială, Uniunea Europeană, Organisme şi politici internaţionale; 
 Specializări şi documentări în Franţa, Germania, Belgia, Marea  Britanie, Spania, Mexic; 
 Membru al „International Association for Conservation of Natural Resources and 

Energy”, New York;  
 Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior – prorector al Universităţii 

„C. Brâncoveanu” din Piteşti; 
 Participare la numeroase manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate; 
 Iniţiatorul programului „Leonardo Da Vinci” între Universitatea „C. Brâncoveanu” şi 

„Leeds Metropolitan”, University din Marea Britanie; 
 Ales membru, cu drepturi depline, în cadrul „International Association for Conservation of 

Natural Resources and Energy ”, New York;  
 11 volume, din care 5 cursuri universitare, peste 60 de comunicări, studii şi articole; lucrări 

de cercetare, elaborate pe bază de contracte; 
 Membru în cadrul proiectului „Strategia post-predare a municipiului Piteşti pentru 

perioada 2007-2013”; 
 Membru în cadrul proiectului „Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare, în 

vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România, pe plan internaţional ”.  
 



RĂDESCU, EUGENIA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rădescu Eugenia 
Data şi locul naşterii: 1942, comuna Dobreşti, judeţul Argeş 
Adresa: Oraş Craiova, str. Aleea Păltiniş, nr. 12, judeţul Dolj 
Telefon: 0251 592 999   
Naţionalitatea: Română 
 
 
Activitate profesională: 

 Am realizat 13 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, 8 lucrări prezentate 
la conferinţe internaţionale (în limba engleză) şi 16 cărţi publicate, unele în limbi de 
mare circulaţie internaţională;  

 Am participat cu comunicări la congrese şi conferinţe internaţionale: Viena, Budapesta, 
Gratz. 

 
Studii:                                         

 Liceul  „Alexandru Odobescu” Piteşti; 
 Facultatea de Matematică – Mecanică, Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi; 
 Doctoratul în Ştiinţă, în 1997. 

 
  
 



 
 
 

RĂDUCU, AURELIAN DOMEŢIAN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Răducu Aurelian Domeţian 
Data naşterii: 25.09.1975 
Adresa:  Piteşti, Str. Argedava, nr. 2, bl. B2, sc. C, ap. 19, judeţul Argeş 
              Sat Argeşelu, nr.332, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş 
Telefon: 0248/278 416; 0723 501 917; 0740 044 567 
E-mail: radu_a_d@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
 
Activitate profesională: 
 01.09.2005-prezent: Profesor de informatică, şeful Comisiei Metodice la disciplina 

informatică; 
 22.11.2004-01.09.2005: Director adjunct la Colegiul Naţional „Al. Odobescu” Piteşti; 
 2000-prezent: Membru în Consiliul de administraţie, din cadrul Colegiului Naţional „Al. 

Odobescu” Piteşti; 
 2001-prezent: Responsabil al Cercului metodic de Informatică şi metodist, în cadrul I.S.J. 

Argeş; 
 2001-2006: Membru în Consiliul consultativ la disciplina Informatică, din cadrul I.S.J. 

Argeş; 
 01.09.2000-21.11.2004: Profesor de informatică, şeful Comisiei metodice la disciplina 

Informatică; 
 01.01.2006-prezent: Coordonatorul centrului zonal de evaluare ECDL (European 

Computer Driving Licence); 
 01.09.1997-31.08.2000: Profesor de informatică; 
 01.10.1998-31.03.1997: Profesor de matematică, suplinitor, la Grupul Şcolar „Dimitrie 

Dima” Piteşti; 
 2001-2004: Responsabil al centrului de înscriere pentru admiterea computerizată în licee şi 

şcoli de arte şi meserii; 
 2001: Am făcut parte din delegaţie, care a fost la Kragujevac (Serbia), în urma unui 

protocol de colaborare; 
  



Studii şi cursuri formare: 
 01.05.2008 – 30.06.2008: Cursuri de formare baze de date, Oracle – Database Desing, 

Oracle – Academy;    
 2006: Gradul didactic I;  
 15.09.2005-30.11.2005: Diploma ECDL (European Computer Driving Licence), eliberată 

de ECDL România;                              
 08.2003:  Gradul didactic II; 
 03-08.09.2001: Cursul de formare de mentori, organizat la Ploieşti, de Consiliul Naţional 

pentru Pregătirea Profesională, în cadrul Proiectului de Reformă a învăţământului 
preuniversitar; 

 2002: Cursul „Metode şi instrumente utilizate în evaluarea curentă a performanţelor 
elevilor”, pentru formarea de mentori, organizat la Bucureşti; 

 1999: Gradul definitiv în învăţământ; 
 1997: Profesor titular la Catedra de Informatică, la Colegiul Naţional „Al. Odobescu”, în 

urma concursului naţional de titularizare; 
 1992-1997: Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Bucureşti, Secţia Matematică – 

Informatică; 
 1988-1992: Liceul Matematică – Fizică Nr. 1 „Al. Odobescu” Piteşti; 
 1980-1988: Şcoala Generală Nr.17 Piteşti. 

  
Alte activităţi şi realizări:    
 2004: Co-autor al cărţii „Aplicaţii practice de utilizare a calculatorului”, din seria 

„Tehnologia prelucrării informaţiei”, colecţia Donaris – Info, Editura Donaris, Sibiu; 
 2006 – 2008: Co-autor al unei serii de 12 cărţi „Aplicaţii de informatică pentru liceu”, 

pentru clasele IX –XI, profil matematică – informatică şi matematică – informatică 
intensiv, limbajele Pascal şi c/c++, Editura Paralela 45; 

 Rezultate deosebite, obţinute cu elevii la fazele judeţene şi naţionale ale concursurilor 
şcolare: 26 premii I, 14 premii II, 22 premii III şi 35 menţiuni. 

 
Distincţii şi premii: 
 2006: Distincţia „Gheorghe Lazăr”, clasa a III-a; 
 2001, 2005: Gradaţie de merit;            
 2004: Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în gradul de cavaler – decorat de 

preşedintele României. 
                                                   



 
 

 
 
 
 

RĂDULESCU, T. MARIANA 
 
 

Născută în Piteşti, Argeş la 5 August 1946, ca primul născut al familiei Toma şi Elena 
Rădulescu, având ca soră şi frate pe Angela şi Lucian. Copilăria, deşi plină de lipsurile materiale şi 
de vicisitudinile politice ale perioadei de după război, a rămas în memoria mea ca perioada cea mai 
fericită, plină de farmec şi căldură, sub oblăduirea plină de dragoste a doi părinţi minunaţi. Am 
crescut în respectul  celor sfinte, cu frica faţă de Dumnezeu.  

Teatrul şi “scena” au devenit o parte integrantă din viaţa mea încă din grădiniţă. Nu îmi 
amintesc vreo serbare sau eveniment artistic  şcolar din vremea aceea la care să nu fi participat. În 
1955, la insistenţa mamei, am fost înscrise, eu şi sora mea, la noua Şcoală de Muzică înfiinţată în 
oraş. Am urmat clasa de violoncel  până la terminarea liceului, sub îndrumarea profesorului Albu, 
căruia îi voi rămâne veşnic recunoscătoare. Pasiunea pentru muzică se născuse odată cu mine, iar 
dezvoltarea ei a fost cât se poate de firească, incluzând inerentele dificultăţi în formarea 
personalităţii mele muzicale. La 15 ani, am început studiul formal al vocii mele care se remarcase 
deja din fragedă copilărie. Am urmat clasa de canto  a Palatului de  Cultură  din  Piteşti pe toată  
perioada anilor  şcolari  ca elevă a liceului “Nicolae Bălcescu”, intre anii 1960-1964. Numeroase 
concerte, atât la clasa de violoncel, cât şi de canto, mi-au presărat viaţa acelor ani, cu multe 
performanţe, dar şi dificultăţi, niciodată neglijând programa şcolară riguroasă a renumitului liceu. 
Am culminat în ultima clasă de liceu, anul 1964, cu excepţionalul concert  al operei “Rigoleto”, la 
care am participat în rolul Gildei, alături de marele Maestru P. Ştefănescu –Goangă şi al splendidului  
tenor Ludovic Spiess. 

În 1964, am fost admisă la Conservatorul  “Ciprian Porumbescu” din Bucureşti, la clasa de 
canto a renumitei profesoare Magda Ianculescu. La “Dialogurile la Distanţă” ai anilor 1965 şi 1966, 
am reprezentat Argeşul, alături de Gheorghe Zamfir, Florin Zamfirescu şi alţii, participând, prin 
proba  mea, la “muzică clasică”, la acordarea primului loc pe ţară. 

În anul doi de conservator, cunoştinţa cu, pe atunci, Corul Studenţesc al Conservatorului, 
“Madrigal”, condus de Marin Constantin, mi-a marcat viaţa pentru totdeauna. Am fost admisă în 
formaţie şi am participat, în extaz, sub bagheta Marelui Maestru, de a-lungul a multor ani. A fost o 
perioadă splendidă a tinereţii, plină de sublime momente artistice şi fascinantul contact cu lumea 
artistică din Ţară şi străinătate. În 1969, am absolvit Conservatorul. 

Viaţa romantică a culminat prin  căsătoria, în 1973, cu doctorul  Dumitru Popescu-Fălticeni. 
Un an mai târziu, s-a născut  prima noastră fiică, Ileana.  În ciuda numeroaselor deplasări în 
străinătate cu corul “Madrigal”, după căsătorie,  paşaportul mi-a fost ridicat şi interzisă orice ieşire 
din ţară, datorită voluminosului  “dosar de indezirabil” al soţului meu. După  numeroase intervenţii 
şi memorii, mi s-a acordat o surprinzătoare viză pentru un turneu în Italia, la mijlocul anului 1977. 
Deşi însărcinată în aproape două luni, sarcina nedetectată de rigurozitatea organelor de securitate, în 
acord cu soţul meu, am decis să evadăm din teroarea comunistă instaurată în ţară. La sfârşitul 



 
 

turneului din Italia, am părăsit formaţia “Madrigal”, cerând azil politic la Ambasada Americană din 
Roma. Aşa a început lungul, greul şi durerosul drum al emigraţiei, departe de cei dragi ramaşi în 
urmă şi de locurile natale. Fără resurse financiare, ascunsă de cercetările autorităţilor române de 
resort care mă căutau asiduu, cu o sarcină complicată şi înaintată, fără nicio asistenţă medicală, am 
ajuns la New York, în Octombrie 1977. Neavând  pe nimeni,  în afara unor rude a unui fost pacient 
al şotului meu am fost ajutată de oameni străini, oameni minunaţi care m-au ajutat să exist, dându-mi 
adăpost şi hrană. În 19 Decembrie 1977, fără nicio asistenţă medicală, au venit pe lume cei doi 
gemeni ai noştri, Alexandra şi Adrian, spre surprinderea personalului medical asistent la naştere. La 
intervenţia  Congresului şi Guvernului American, informat de situaţia noastră, soţul şi fiica mea 
rămaşi în ţară după plecarea mea, au primit imediat viza de ieşire din România. Drumul lung şi greu 
al emigrării a continuat câţiva ani, până când soţul meu a trecut prin filiera medicală americană, 
ajungând la nivelul cerut pentru  practica chirurgiei în Statele Unite. În aceste condiţii, cu trei copii 
mici necesitând îngrijire şi educaţie continuă, cariera mea muzicală a devenit imposibilă. La 34 de 
ani, m-am reîntors la şcoală, de data aceasta la informatică, dedicându-mă administraţiei clinicii 
soţului meu în practica privată. Muzica a rămas, până în ziua de azi, refugiul sufletului meu. 

Copiii şi-au continuat studiile şcolare, colegiale şi postgraduale, fiecare cu preocupările şi locul 
de viaţă ales: Ileana, 33 de ani, necăsătorită, este absolventă Georgetown University din 
Washington, DC, School of Foreign Service and Law School. În prezent, este director în 
departamentul legal al lui Barkley Bank, cu sediul în Londra,UK; Alexandra, 31 de ani, a absolvit 
Colegiul de Business Administration al Universităţii din Tallahassee, Florida, fiind managerul unei  
bănci în Dallas, Texas; Adrian, 31 de ani, necăsătorit, este absolvent al Universităţii din Gainswille, 
Florida, specializat în finanţe, business administration şi computer science. În prezent, îşi 
completează un masterat. 

 În pragul retragerii din viaţa profesională, ne bucurăm de realizările noastre şi ale copiilor 
noştri. Avem fericirea de a ne revedea des locurile natale, vechii colegi şi prieteni, bucurându-ne, în 
acelaşi timp, de o Românie nouă, liberă şi din ce în ce mai prosperă. 

Soţul meu, Dumitru Popescu-Fălticeni, născut în 1937, în oraşul Fălticeni, Suceava, a absolvit, 
în 1953, cursurile liceale la renumitul liceu “Nicu Gane” din Fălticeni şi Facultatea de Medicină din 
Bucureşti, în 1960, ambele cu Magna Cum Laude. A urmat o carieră universitară, ocupând prin 
concurs, poziţiile de Extern şi Intern al spitalelor bucureştene, Preparator şi Asistent Universitar  la 
Clinica de Chirurgie de Urgenţă al Facultăţii de Medicină Bucureşti, Spitalul Floreasca. Medic 
Primar Chirurg în aceeaşi instituţie, şi-a dat Doctoratul în Ştiinţe Medicale, în 1974, cu teza: 
“Conservarea ficatului în vederea transplantării”, care s-a concretizat într-un brevet de invenţie în 
acelaşi an. Cariera medicală, didactică şi ştiinţifică s-a remarcat prin numeroase lucrări ştiinţifice 
comunicate şi publicate în ţară şi străinătate. Considerat de regimul comunist ca element neintegrat 
şi aversiv, emigrează  în SUA  la vârsta de 41 de ani, în 1978, împreună cu fiica sa, Ileana, 
alăturându-se soţiei Mariana şi celor doi gemeni născuţi pe teritoriul american. În SUA, şi-a 
continuat studiile medicale, multe reluându-le de la început, pentru a satisface cerinţele gradaţilor de  
medicină americani. A devenit Board Certified în Chirurgie şi Obstetrică/Ginecologie,  
specializându-se  în chirurgia pelvină şi uro-ginecologie, pe care le-a practicat în clinica privată timp 
de 24 de ani, ca Senior Attending a spitalelor americane. Este ales Life Fellow al Societăţilor de 
Chirurgie şi de Obstetrică şi Ginecologie americane, iar, în 2007, a fost nominalizat printre 
American Top Surgeons. După 1989, s-a reîntors, periodic, în România, participând ca Visiting 
Professor al  Facultăţii de Medicină din Bucureşti, la introducerea, în ţară, a tehnicilor noi 
chirurgicale ale  uroginecologiei şi chirurgiei reparatorii pelvine. 

 



RĂDULESCU, MARIAN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rădulescu Marian 
Data şi locul naşterii: 15.08.1943, sat Spătaru, comuna Cungrea, judeţul Olt 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 40 de ani de învăţământ, din care 4 ani ca institutor, 10 ani inspector şcolar, 10 ani profesor 

de Limba şi Literatura Română şi 16 ani - director de şcoală.                                                
 
Studii:                                 
1964                                       Absolvirea, ca şef de promoţie, a Şcolii Pedagogice de 6 ani, Craiova;   
1970                                       Absolvirea Facultăţii de Filologie, Universitatea Bucureşti;  
                                               Toate gradele în învăţământ luate cu notă maximă. 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 Consilier local, în perioada 2000-2008 (proiecte iniţiate: Revista „Argeş”, seria nouă, 

Revista „Şcoala argeşeană”, Filarmonica „Muntenia” din Piteşti, Grădina Botanică din 
Piteşti, Parcul natural Trivale, Piaţa „Sf. Gheorghe”, Rotonda Personalităţilor Argeşene);           

 Premii la Olimpiadele naţionale de Limba şi Literatura Română (2  premii I,  2 premii II, 
21 menţiuni şi 5 premii speciale). 

 
Diplome şi distincţii: 
2004 „Meritul pentru învăţământ în grad de Ofiţer”;               
2006                                        Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I;                  
1982                                        Diploma de „Profesor Evidenţiat”;      
1978                                        Diploma de  „Învăţător Evidenţiat”. 
 
Cărţi publicate: 
 7 cărţi didactice: Matematica în ciclul primar, Comentarii literare, Sintaxa limbii române, 

Vocabularul limbii române, Literatura română pentru examenul de capacitate, Ghidul 
examenului de admitere în liceu, Ghidul la admiterea în liceu;                   

 6 cărţi de cultivare: Îndreptar de rostire şi de scriere, Cultivarea limbii române, Mic 
dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Corect-greşit, Corect-greşit. 
Noile norme de scriere şi de rostire;   

 Reviste editate: „Şcoala argeşeană”,”Ion Pillat, „Pe Argeş în sus”, „3”.      



RĂDULESCU, MARIANA 
 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rădulescu Mariana 
Data şi locul naşterii: 12.10.1958 
Adresa: Mioveni, str. Hanu Roşu, bl. N2, ap. 8, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorită, un copil  
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
2002-prezent: Metodist I.S.J. Argeş;           
1992-1996: Director Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni, judeţul Argeş;            
1981-prezent: Profesor de matematică;             
1996-prezent: Responsabilul Catedrei de Matematică;              
2006-prezent: Responsabil Cerc pedagogic nr.1 Piteşti. 
 
Studii:                                        
 2008: Curs de formare pentru formator, cursuri de formare – manager proiect, curs „Valori 

culturale europene”;                         
 2007: Proiect internaţional Oracle – Think.com; Management educaţional, Workshop – 

Asigurarea calităţii;                  
 2006: Cursuri AEL, TIC, cursuri de educaţie pentru sănătate, cursuri de limba engleză, 

cursuri de orientare şi consiliere;                 
 2005: Proiect internaţional Oracle;          
 2001: Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul formării tinerilor (CCDG, Fee) – 

atestat de formare continuă;      
 1994: Gradul didactic I;             
 1977-1981: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică;           
 1974-1977: Liceul „Zinca Golescu” Piteşti, clasa specială de matematică. 

 
  Alte activităţi şi realizări: 
 Membru în Comisia pentru Asigurarea Calităţii;                     
 Membru în Comisia de Orar;            
 Membru în comisiile de evaluare şi organizare a Olimpiadelor locale şi judeţene, Concursul 

rezolvitorilor „Gazetei Matematice”, Teste Naţionale, Teze Unice;  
 Membru în comisiile de alcătuire a subiectelor la Olimpiadele locale şi judeţene, concursul 

judeţean „Dan Barbilian”, concursul judeţean „In memoriam – Ion Cojocare”;    
 Organizarea şi coordonarea personalului didactic şi nedidactic din şcoală, a activităţii 

instructiv-educative a elevilor, în calitate de director;              
 Organizarea şi coordonarea activităţii Catedrei de matematică; 
 Organizarea unor activităţi, în vederea perfecţionării continue a profesorilor de matematică 

din şcolile unde am efectuat inspecţii, în calitate de metodist al I.S.J. Argeş; 
 Sprijinul organizării CAIM 2002, împreună cu ROMAI, Universitatea din Piteşti şi 

Consiliul Local Mioveni;  



 Participări la olimpiade şcolare, precum şi la alte concursuri naţionale şi judeţene, la care 
am obţinut, cu elevii pregătiţi de mine, rezultate extraordinare, numeroase locuri I, II, III şi 
menţiuni; 

 Participări la simpozioane judeţene, naţionale, la conferinţe naţionale şi internaţionale, 
multe dintre articole şi lucrările de specialitate fiind publicate; 

 Participări la parteneriate şi la proiecte internaţionale, multe la număr, menţionând că, 
pentru 9 din aceste proiecte internaţionale, am fost recompensată de NSS cu Quality Label. 

 
Diplome şi distincţii: 
 2006: Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa I;            
 1994: Diploma de Onoare SSMR. 

 
Publicaţii: 
 Culegeri de matematică;     
 Capacitate 2002 în 22 de Teste grilă; 
 Lumina în capacitate – Matematica – Capacitate 2003; 
 Matematica – Totul despre capacitate … şi nu numai, 2002; 
 Teme şi teste cl. V – VI, 2003; 
 Matematica V – VIII  se învaţă cu mine, 2006. 
 Probleme publicate în diverse reviste de specialitate (Gazeta Matematică, Axioma, Penta, 

Revista de Matematică, Matematica în concursuri şcolare, Probleme propuse şi rezolvate 
din G.M.); 

 Articole publicate pe site-ul www.Didactic.ro (Cancelaria virtuală); 
 Comunicări didactice în cadrul Conferinţelor Internaţionale CAIM (ROMAI  

EDUCATIONAL  JOURNAL); 
 Articole metodice în diferite reviste (Iniţiative didactice, Catedra, Revista de Matematică); 
 Autor de subiecte pentru concursuri şi olimpiade şcolare. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Abilitate de operare şi utilizare PC (Word, Power Point, Excel) – prin studiu individual şi 

cursuri AEL, TIC, IT; utilizare Internet, creare de site pentru şcoală; 
 Cunoaşterea limbii engleze;  
 Îndrumarea elevilor din clasa de dirigenţie, în desfăşurarea unor activităţi cultural – 

artistice: serbări, excursii tematice, piese de teatru, interpretări de cântece şi recitaluri, 
participări la diferite festivaluri pentru copii şi adulţi. 

http://www.didactic.ro/�


RÂPEA, VASILE 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Râpea Vasile 
Data şi locul naşterii: 17.02.1949 
Adresa: Piteşti, str. I.C. Brătianu, bl. Aa, sc. A, ap. 4, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit  
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
1974-1979                 Inginer proiectant la Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Inginerie 

Tehnologică pentru Autoturisme Piteşti (I.C.S.I.T.A.);                
1979-1986                               Şef secţie Prototipuri I.C.S.I.T.A. Piteşti;   
1986-1990                               Director I.C.S.I.T.A. Piteşti;            
1990-1991                               Inginer proiectant la I.C.S.I.T.A. Piteşti;            
1991-1993                               Director Tehnic la S.C. AUTORO S.A. Piteşti;   
1993-2001                               Director General la S.C. AUTORO S.A. Piteşti;           
2001-2002                               Director Tehnic la R.A.R. – R.A. Bucureşti;           
2002-14.02.2005                     Director General la R.A.R. – R.A. Bucureşti;     
14.02.2005-08.11.2006           Director Tehnic R.A.R. Bucureşti;          
08.11.2006-prezent                Director Investiţii „Eurial Invest Peugeot” Bucureşti. 
 
 
Studii:                                        
1973                                      Absolvent al Universităţii Braşov, Specialitatea Autovehicule Rutiere. 
    
 



RAŢIU, OLGA ELENA 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Raţiu Olga Elena 
Data şi locul naşterii: 03.02.1951, Hunedoara, judeţul Hunedoara 
Adresa: Piteşti, B-dul Republicii, bl.1 IRTA, ap. 12, judeţul Argeş 
Starea civilă: Văduvă, doi copii 
Telefon: 0248/222 433; 0742 705 621 
E-mail: ligneparallele@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
 
Activitate profesională: 
 1982-prezent: Profesor la Şcoala nr. 4 Piteşti; 
 1998-2007: Director adjunct al Şcolii nr. 4 Piteşti; 
 1995-1998şi 2007: Responsabil Comisie Metodică limbi străine; 
 2005-2008: Coordonator internaţional proiect COMENIUS 1 (parteneriat şcolar cu 

Norvegia, Portugalia, Polonia, Marea Britanie);  
 1996-2007: Membru în Consiliul de administraţie al şcolii; 
 1995-2003: Profesor mentor – îndrumător practică pedagogică a studenţilor. 

  
Studii şi specializări: 
1978 – 1982: Universitatea Piteşti, Facultatea de Învăţământ Pedagogic, Specialitatea Limbi 
străine: limba franceză – limba engleză;                 
1985: Grad didactic definitivat;       
1991: Gradul didactic II;       
1996: Gradul didactic I;             
2001: Certificat de formator naţional pentru limba franceză, eliberat de MEdC; 
2007: Certificat de consiliere şi orientare în domeniul învăţământului, eliberat de CCD Argeş. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză şi limba engleză - foarte bine; 
 Hobby: lectura, muzica, călătoriile; 
 Flexibilitate în gândire, adaptabilitate; 
 Atitudine receptivă, implicare, în colaborare cu cei din mediul profesional, cooperare, 

comunicare şi operativitate în rezolvarea problemelor profesionale sau sociale; 
 responsabilitate moral – civică, comunicativitate, grad înalt de socializare, toleranţă şi 

înţelegere în raport cu cei din jur; 
 Asumarea responsabilităţii, respectarea cu stricteţe a principiilor deontologice; 
 Permis de conducere categoria B; 
 Aptitudini artistice: muzică, dans, dramaturgie şcolară.  

 



 
 
 

RISTOIU, MĂRUŢA 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Ristoiu Măruţa 
Data naşterii: 07.01.1960 
Adresa: Piteşti, Str. Exerciţiu, bl. A8, sc. B, ap. 7, judeţul Argeş 
Telefon: 0740 853 863 
E-mail: maruta.ristoiu@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
 1979 – 1985: Educatoare titulară la Grădiniţa cu Program Normal nr.15 Piteşti; 
 1985-2005: Director, educatoare titulară la Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Piteşti; 
 2005-prezent: Inspector şcolar de specialitate în învăţământul preprimar – Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Argeş; 
 2006: Educatoare titulară la Grădiniţa din cadrul Şcolii „Ion Luca Caragiale”, Piteşti. 

                               
Studii:                                        
 1968-1975: Şcoala nr. 2 Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş; 
 1975-1979: Liceul Pedagogic Câmpulung Muscel, cu diplomă de bacalaureat                                      

pentru  educatoare; 
 1982: Educatoare titulară, grad didactic definitiv, cu media 9,17; 
 1987: Educatoare titulară, grad didactic II, cu media 10; 
 1992: Educatoare titulară, grad didactic I, cu media 10; 
 2000-2003: Institutor desen, Şcoala Normală „Carol I” Câmpulung Muscel; 
 2007-2008: Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Colegiul Universitar Pedagogic de 

Institutori din Câmpulung-Muscel. 
 
Cursuri formare: 
 2001: Curs de formare – informare pentru cadrele didactice care lucrează cu copiii rromi, 

curs organizat de „Salvaţi copiii!” şi UNICEF; 
 2002: Curs de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, curs organizat de 

I.S.J. Argeş şi CCD Argeş; 
 2002: Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului „Tehnologia Informaţiei şi 

Comunicaţiilor”, curs organizat de CCD Argeş; 



 2002-2003: Curs de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaţionale „Step by 
step”, curs organizat de centrul Step by step pentru educaţie şi dezvoltare profesională, la 
Grădiniţa nr.13 Târgovişte; 

 2004: Curs de formare a cadrelor didactice implicate în proiecte de educaţie ecologică la 
nivel preşcolar şi primar, curs organizat de CCD Bucureşti şi Eath Voice România; 

 2005: Curs de formare pentru educaţia părinţilor în proiectul „Educăm aşa”; coordonator 
local al proiectului naţional Educaţia părinţilor după metoda „Educăm aşa”, în anul 
şcolar 2005-2006 şi 2006-2007; 

 2005: Curs de formare continuă „Educaţia la timpul viitor”, organizat de Universitatea 
Piteşti , Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei; 

 2006: Cursul „Istoria şi tradiţiile rromilor”, organizat de CCD Argeş; 
 2006: Curs de iniţiere în limba franceză, organizat de CCD Argeş.   

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Participare şi obţinere de premii cu formaţii de preşcolari, la ediţiile organizate la nivel 

local: „Zâmbet de copil”, „Festivalul de datini şi obiceiuri de Crăciun”;                                              
 Vicepreşedinte al Comisiei judeţene pe discipline sportive – învăţământ preprimar (2005-

2006); 
 Membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Şcolar Argeş (2002-2005); 
 Membru al Consiliului Consultativ al specialităţii Educatoare (2002-2005); 
 Director al Grădiniţei cu Program Normal nr. 8 Piteşti (1988-2005) şi al Grădiniţei cu 

Program Normal nr. 10 Piteşti ( din 2000); 
 Inspector şcolar de specialitate învăţământ preşcolar, Inspectoratul Şcolar Argeş (2005-

prezent). 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba engleză şi limba rusă – bine; 
 Cunoştinţe de Windows, Microsoft Word, Excel; 
 Comunicare, persuasiune, adaptabilitate; 
 Permis de conducere categoria B. 

                                         
 



 
 
 

RIZEA, MIHAI 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rizea Mihai 
Data şi locul naşterii: 20.08.1925, comuna Mozăceni, satul Dumbrăveni, judeţul Argeş 
Adresa: judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit, un copil  
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
28.04.1949-01.06.1954            Inginer şef la G.A.S. Tigveni, judeţul Argeş; 
02.06.1954-02.01.1959            Inginer şef la G.A.S. Rm. Vâlcea;      
01.01.1960-24.08.1963            Inginer şef la I.A.S. Merişani, judeţul Argeş;     
25.08.1963-01.04.1965            Inginer şef  la Trustul  Regional Craiova;    
02.04.1968-01.03.1970            Inginer şef la G.A.S. Câmpulung-Muscel; 
02.02.1970-01.02.1971            Inspector judeţean Argeş I.A.S.; 
22.04.1975-24.03.1980            Trustul judeţean Costeşti –Argeş; 
25.03.1980-01.12.1985            Institutul Pomicol Mărăcineni, judeţul Argeş. 
 
Studii:                                         
1932-1936                              Cursul primar la Şcoala Mozăceni, judeţul Argeş;                       
1936-1944                              Cursul secundar la Liceul Teoretic „I.C. Brătianu” Piteşti; 
1944-1949                              Şcoala Publică, Facultatea de Agronomie Bucureşti.  
 
Activităţi şi realizări:  
 Am produs material biologic pentru export, în ţările prietene la acea vreme, în special 

marcota pentru măr, dar am şi recepţionat material biologic din import;                 
 În anul 1972, am vizitat Belgia pentru aceleaşi probleme legate de materialul biologic, iar 

în 1975, împreună cu 6 specialişti, am vizitat timp de o lună America, pe probleme de 
produse chimice pentru agricultură;      

 Am urmat cursuri fără frecvenţă postuniversitare, privind latura economică a domeniului 
de activitate specific agriculturii, absolvind cu diplomă în 1969.    

                                                



 
 
 

RIZESCU, CECILIA 
 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rizescu Cecilia 
Data şi locul naşterii: 22.09.1953, comuna Hârtieşti, judeţul Argeş 
Adresa: Comuna Hârtieşti, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorită  
Naţionalitatea:  Română 
 
 
Activitate profesională: 
1973-1974                                 Educatoare la Grădiniţa Hârtieşti – Huluba, judeţul Argeş;  
1974-prezent                            Educatoare la Grădiniţa cu Program Normal Hârtieşti – centru. 
 
Studii:                                        

 1973: Absolventă a Liceului Pedagogic Câmpulung, Secţia Educatoare; 
   

Alte activităţi şi realizări: 
 Manifestări dedicate evenimentelor majore ale istoriei naţionale, serbări cu ocazia 

diverselor sărbători tradiţionale şi şcolare, activităţi metodice, ştiinţifice, turistice etc.; 
 Am participat, alături de colegi, la realizarea unor obiective edilitare comunale, cum 

ar fi: localul şcolii, localul căminului cultural, localul grădiniţei;             
 Pe linie profesională, am participat cu preşcolarii, pe care i-am îndrumat, la diferite 

concursuri, obţinând rezultate foarte bune pe diferite teme; 
 În cadrul activităţii metodice, am susţinut lecţii deschise cu părinţii, cu cadrele 

didactice, am expus, de asemenea, referate cu teme diverse, unele folosind ca model 
de inspiraţie pentru activitatea celorlalţi colegi; 

 Am participat, în mai multe rânduri, la cursuri de perfecţionare profesională, obţinând 
rezultate maxime. În 2007, am participat la cursul „Educaţia la timpul viitor”, apoi 
cursul „Consiliere şi orientare”, iar în 2008, am participat la cursul „Profesor 
documentarist”; 

 Alături de colectivul de colegi, am manifestat interes deosebit pe plan profesional, 
pentru dotarea şi modernizarea instituţiei, în care mi-am desfăşurat activitatea şi pot 
afirma că sunt mândră de copiii pe care i-am educat. 



 
 
 

RIZON, CONSTANTIN 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rizon Constantin 
Data şi locul naşterii: 19.04.1948, comuna Slobozia, judeţul Argeş 
Adresa: Ştefăneşti, Str. Aleea I.C.H.V., nr.10, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit 
Telefon:  0248/273 559 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
01.09.1970-01.12.1974          Profesor titular de Educaţie Fizică şi Sport la CS Municipal Piteşti;  
01.12.1974-01.09.1978          Titular Consiliu Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport Argeş; 
01.09.1978-01.09.1979          Profesor titular la Şcoala nr. 10 Piteşti; 
01.09.1979-01.09.1981          Profesor titular la Şcoala nr. 4 Piteşti; 
de la 01.09.1981                    Profesor titular la Şcoala nr. 15 Piteşti; 
01.09.1981-01.06.2008 Director Liceul cu Program Sportiv Piteşti; 
prezent                                   Profesor titular al Liceului cu Program Sportiv Piteşti. 
 
Studii:                                         
1955-1962 Şcoala cu clase primare şi gimnaziale Slobozia, judeţul Argeş; 
1962-1966 Liceul din Găieşti, judeţul Dâmboviţa; 
1966-1970 Institutul pentru Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti, curs de zi; 
1994-1999 Doctorat în Educaţie Fizică şi Sport în Republica Moldovă. 
 
Alte activităţi şi realizări: 
01.09.1978 Numit Director adjunct la Şcoala nr. 10 Piteşti, timp de 1 an; 
1981-1985 Numit Director al Clubului Sportiv Şcolar „Viitorul” Piteşti; 
01.09.1995-01.06.2008 Director al Liceului cu Program Sportiv Piteşti, prin concurs; 
1981-1985                              Responsabil Cerc Pedagogic a unităţilor sportive din judeţ; 
                                               - Îmbunătăţirea bazei didactico-materiale a unităţii, asigurându-se 

cadrul necesar desfăşurării activităţii şcolare; 
                                               - Am stabilit relaţii de colaborare cu unităţi sportive, din ţară şi din 

străinătate; 



                                               - Am realizat creşterea numărului de sportivi în secţii, în special a 
celor cu calităţi deosebite pentru marea performanţă; 

                                               - Reaşezarea structurii sportive a instituţiei, în funcţie de cerinţele 
domeniului, potenţialului uman, bazei materiale, dar şi tradiţiei; 

                                               - Metodist voluntar al I.S.J. Argeş (1975-prezent); 
                                               - Antrenor de volei junioare la echipa CSS „Viitorul” Piteşti (1982-

1986), care au ocupat locul I pe ţară în 1984 şi locul II, în 1986; 
                                               - Antrenor de volei la Divizia „A”, în perioada 1986-2004; 
                                               - Antrenor de volei la echipa de junioare a LPS Piteşti, care a obţinut 

titlul de campioană naţională în 1999; 
                                               - Participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, în ţară şi în 

străinătate; 
                                               - Membru al Consiliului Consultativ al I.S.J. Argeş, Maestru al 

sportului, profesor asociat al IEFS Piteşti. 
                                               
Aptitudini şi competenţe: 
                                               - Limbi străine cunoscute: limba franceză şi limba rusă; 
                                               - Hobby: muzica, literatura, călătoriile. 
                                                
 



ROŞU, C. ALEXANDRU 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Roşu C. Alexandru 
Data şi locul naşterii: 23.08.1962 
Adresa: Piteşti, Str. Banat, bl. B16, sc. F, ap. 7, judeţul Argeş 
Starea civilă: Căsătorit 
Telefon: 0248/221 946; 0751 933 564 
E-mail: rosualexandruadela@yahoo.com 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională: 
2006-prezent:                         Profesor de specialitate la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Piteşti; 
                                                Profesor evaluator la Tezele cu subiect unic, Teste naţionale;  
1996-2006                     Profesor de geografie, şef de Catedră, la Colegiul Naţional „Zinca 

Golescu” Piteşti. 
Studii:                                        
 1996: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie, cu licenţă; 
 1999: Master „Modelarea sistemelor urbane şi rurale” - Universitatea Bucureşti, 

Facultatea de Geografie;    
 2006: Doctorat, domeniul Geografie: „Analiza, prelucrarea şi utilizarea datelor statistice, 

organizarea aşezărilor umane”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie; 
 2006: „Monitorizare şi inspecţie şcolară”, Universitatea Bucureşti, Facultatea de 

Geografie, organizat de CCD Botoşani – MedC;  
 2008: „Formatori şi evaluatori”, curs organizat de M.E.C.T. şi CCD Craiova. 

                                             
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba engleză; 
 Bun ascultător şi bun mediator, aptitudini de comunicare, flexibilitate, munca în echipă. 
 Orientat către pragmatism, fiind ordonat în gândire şi în activităţile pe care le desfăşor, bun 

organizator; 
 Cunoscător Windows, Word, Excel; 
 Pasiuni: fotografie, desen; 
 Permis de conducere categoria B, din 1989. 

 



 
 
 

ROTARU, P. ION 
 
 

Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Rotaru P. Ion 
Data şi locul naşterii: 09.02.1947, comuna Muşăteşti, judeţul Argeş 
Adresa: Comuna Muşăteşti, sat Robaia, judeţul Argeş 
Telefon: fax 0248 267 787; 0751 355 102 
Starea civilă: Căsătorit, 1 copil 
Naţionalitatea: Română 
 
Activitate profesională 
 1982-1990: Medic specialist Recuperare medicală şi Balneologie, şef de secţie;                    
 1990-1997: Medic specialist Recuperare medicală şi Balneologie, director de spital;            
 1997-2008: Medic specialist Recuperare medicală şi Balneologie, şef de secţie. 

 
 
Studii:                                         
1982-1985 Curs secundariat, Institutul de Balneologie Bucureşti; 
1966-1971 Facultatea de Medicină Generală (UMF), Bucureşti; 
1961-1965                            Liceul „Zinca Golescu” Piteşti;  
1959-1961                              Gimnaziul „Zinca Golescu” Piteşti;      
1958-1961                              Şcoala Elementară Muşăteşti. 
 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 05.2008: Am pus bazele Secţiei de Recuperare din Spitalul „Teja Papahagi” Domneşti, 

saloane cu 10 paturi şi bază de tratament cu aparatură modernă de electroterapie, la care au 
acces toţi pacienţii de pe Valea Doamnei. 

 
                                                    
 



SACHELARIE, ALEXANDRINA 
 
 
 
Data şi locul naşterii: 30 iunie 1924, Topoloveni, judeţul Argeş. M-am născut în clădirea şcolii, 
unde tatăl meu era director, în locul lui Ion Mihalache, devenit ministru.  

Am urmat Şcoala primară în Topoloveni, avându-l învăţător pe tatăl meu, şi Liceul de Fete 
Piteşti (actual Zinca Golescu). 
1944: Facultatea de Litere din Bucureşti, având profesori pe Tudor Vianu, George Călinescu, Al. 
Rosetti etc. 

Din 1948 până la pensionare (1981), am funcţionat ca profesoară de Limba şi Literatura 
Română, la Şcolile din Topoloveni (Şcoala Generală – Liceul Teoretic). 
Am educat multe promoţii, cu care mă mândresc şi cu care ţin legătura şi acum. 

Munca mea la catedră a fost apreciată în mod deosebit, fiind considerată una din 
profesoarele fruntaşe din judeţ. 
Familia mea a fost una din cele mai vechi din Topoloveni (ultimii descendenţi ai boierilor 
Topoloveni). Bunicii mei au fost şi primii învăţători, adevăraţi oameni de cultură. 

Tatăl meu a fost prezent la toate acţiunile din comună. La iniţiativa lui, s-a înfiinţat 
Societatea cultural - artistică „Dumitru Mihalache”, formată din oameni de cultură din localitate. 

Cu ocazia prezentării piesei „Titanic vals”, de Tudor Muşatescu, a fost de faţă şi autorul, 
naşul meu. Eu am dus mai departe munca tatălui meu. Am fost educată şi de marele Ion 
Mihalache, în casa căruia mi-am petrecut copilăria şi o parte din tinereţe şi de la care am învăţat să 
iubesc datinile, tradiţiile şi, mai ales, portul popular. El şi tatăl meu s-au îmbrăcat toată viaţa în 
costum naţional, pentru a fi un exemplu pentru consăteni. 
 Am făcut parte din formaţiile corale, încă din copilărie. Apoi, viitorul dirijor al corului a 
închegat cu noi o mică formaţie corală. De atunci, i-am fost alături la bine şi la rău, sprijinindu-l în 
munca sa. Chiar după ce n-am mai fost la cor, el m-a considerat un bun sfătuitor şi o adevărată 
fiică a comunei şi a judeţului. 

Când a murit, în 2004, mă aştepta şi pe mine să-l însoţesc într-o excursie cu corul, lucru pe 
care eu nu l-am făcut şi de care voi fi marcată pe viaţă.  

Am sprijinit pregătirea unor talente, ca solista Tita Bărbulescu, care îmi poartă şi acum 
recunoştinţă. 

În continuare, deşi pensionară, caut să fiu mereu prezentă în mijlocul oamenilor, fapt 
apreciat şi de conducerea oraşului, în special de primarul oraşului, care caută să mă implice mereu 
la ceea ce face. 

La 30 mai 1970, am primit Ordinul Meritul Cultural, clasa a II-a şi insigna „Evidenţiat în 
munca culturală de masă”. 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

SAFTA, CONSTANTIN 
 
 
Informaţii personale: 
Nume şi prenume: Safta Constantin. 
Data şi locul naşterii: 13.06.1935, comuna Cepari, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
1959-1997: Şef de Ocol Silvic Şuici, judeţul Argeş.       
 
Studii: 
1949-1953 Şcoala Normală „Carol I” Câmpulung-Muscel – învăţător; 
1953-1958 Facultatea de Silvicultură Braşov; 
1966-1968                            Inginer economist.  
 
Alte activităţi şi realizări: 
 Cercetări asupra procedeului de inventariere pe număr de arbori; 
 Măsuri de ridicare a productivităţii molidişurilor pe bază de diagnostic ceopedologic şi 

trofic; 
 Pentru toate lucrările şi studiile elaborate, Institutul de Studii şi Cercetări Silvice mi-a 

acordat Diploma de Onoare. 
                                               
 
 



 
 
 

SĂLAN, NICOLAE 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 09.11.1926, comuna Cernăteşti, judeţul Dolj. 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 08.1955: Inginer stagiar la Întreprinderea de piese auto şi tractoare Colibaşi, judeţul 

Argeş; 
 Inginer proiectant, mecanic şef al grupei de control - calitate la Secţia Mecanică, şeful 

Biroului Normare tehnică, şeful Biroului Pregătirea fabricaţiei, şef - adjunct Secţia 
Sculărie, Director de studii la Şcoala profesională a întreprinderii, şeful Serviciului 
Producţie, şeful Serviciului Laboratoare şi cercetare, şeful Serviciului Control calitate, la 
nivelul uzinei şi Director de personal, învăţământ şi salarizare, la nivelul uzinei; 

 1971-15.09.1989: Profesor de specialitate la Liceul Industrial Nr.1 Piteşti şi director, timp 
de 10 ani, până la pensionare; 

 1989 - prezent: Pensionar.  
                                                 
Studii:                                         
 Şcoala primară Cernăteşti, judeţul Dolj; 
 Şcoala medie Tehnică, de pe lângă Întreprinderea Mecanică Plopeni; 
 Institutul de Mecanică Braşov, anii I şi II, ca student cursuri zi, din anul 1950; 
 Transferat în 1952, în anul III la Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea Mecano-Energetică, 

absolvită în anul 1955. 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 Elaborarea şi editarea unei cărţi tehnice intitulată „Sistemul internaţional de unităţi de 

măsură şi aplicaţiile lui”; 
 Coordonarea înfiinţării Parohiei din satul Huluba, coordonarea proiectării şi executării 

bisericii din satul Huluba, comuna Vultureşti, precum şi obţinerea de fonduri de la 
Ministerul Culturii şi Cultelor pentru derularea lucrărilor; 

 Înfiinţarea singurului Liceu Industrial din Piteşti, subordonat Întreprinderii de 
Autoturisme DACIA; 



 Organizarea activităţii de metrologie la Întreprinderea de Autoturisme DACIA; 
 Organizarea cursurilor de pregătire profesională pentru calificarea muncitorilor la locul 

de muncă, cursuri cu durată de 3 şi 6 luni; 
 Înfiinţarea unei Şcoli de maiştri, cursuri serale, pe lângă liceele industriale de la 

Întreprinderea de Autoturisme DACIA şi Întreprinderea Mecanică din Câmpulung 
Muscel, întreprinderi care aparţineau de Grupul Întreprinderilor de Autoturisme; 

 Coordonarea activităţii Facultăţii de Subingineri Piteşti, facultate care şi-a început 
activitatea în Întreprinderea de Autoturisme DACIA; 

 Organizarea, efectuarea şi obţinerea pregătirii profesionale a multor generaţii de maiştri, 
tehnicieni, subingineri, ingineri şi profesori, care, prin activitatea lor, au contribuit la 
dezvoltarea judeţului Argeş şi a ţării; 

 Am răspuns de executarea şi darea în folosinţă a Laboratorului Central din Întreprinderea 
de Autoturisme Dacia; 

 Am răspuns de construcţia şi darea în folosinţă a localului pentru Liceul Industrial nr.1 
Piteşti, cu toate anexele lui: cămin, cantină, sală de sport, ateliere-şcoală; 

 Coordonarea corpului profesoral şi conducerea activităţii acestuia la Liceul Industrial 
Nr.1 Piteşti, timp de 10 ani, ca director; 

 Obţinerea „Gradaţiei de Merit” din partea Ministerului Educaţiei, pentru rezultate 
excepţionale în învăţământ; 

 Realizarea temei de cercetare „Determinarea nivelului de zgomot la cutiile de viteze de 
autoturisme”, în colaborare cu Institutul Politehnic Iaşi; 

 Am fost conferenţiar la Facultatea de Subingineri Piteşti; 
 Am fost Directorul Centrului Şcolar din Piteşti, cuprinzând liceele industriale din judeţele 

Argeş, Olt şi Vâlcea; 
 În timpul pensionării, am publicat cartea „Sistemul internaţional de unităţi de măsură şi 

aplicaţiile lui”. 
 
 



 
 
 

ŞANDRU, VIOREL 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 22.08.1949, comuna Câineni, judeţul Vâlcea. 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1972-1973: Inginer proiectant la Grupul Uzinelor de Automobile de la Piteşti; 
 1973-1974: Stagiul militar Şcoala de ofiţeri de la Lipova, gradul de sublocotenent; 
 1974-1980: Inginer proiectant, cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări pentru 

Automobile Colibaşi; 
 1980-1982: Şef de proiect la Automobilul de Mic Litraj Dacia 500; 
 1982-1986: Şef Atelier de proiectare la Centrul de Cercetări Ştiinţifice Colibaşi; 
 1986-1993: Şef Program Dacia Nova şi derivate de automobile; 
 1993-1997: Director Proiect Dacia Nova şi D33; 
 1997-2000: Director coordonator CESAR (Centrul de Studii pentru Autovehicule Rutiere); 
 2001-2007: Director coordonator adjunct la Biroul de Studii al Automobile Dacia; 
 2007 – prezent: DPC R.T.R. la Automobile Dacia. 

 
Studii:                                         
 Şcoala Generală de 7 ani, din satul Grebleşti, comuna Câineni, Vâlcea; 
 Liceul Teoretic din oraşul Brezoi, 4 ani, judeţul Vâlcea; 
 Facultatea de Autovehicule Rutiere, 5 ani – Universitatea Braşov.  

 
Alte activităţi şi realizări: 
 1975-2006: Asistent şi conferenţiar la Universitatea Tehnică din Piteşti; 
 Diverse formări pe probleme manageriale;  
 1977 – Diplomă de specialist în analiza valorii, 2004, Diplomă în Dezvoltare managerială. 

 
 



 
 
 

SĂNDULESCU, CARMEN MARIA 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 16.09.1960, comuna Domneşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Oraş Piteşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorită, două fiice. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1979-1991: Educatoare la Grădiniţa cu Program prelungit nr. 16, la Grădiniţa cu Program 

prelungit nr. 11 şi Grădiniţa cu Program normal nr. 5; 
 1991 - prezent: Educatoare la Grădiniţa cu Program normal nr. 3, pe care am 

personalizat-o „Grădiniţa Arlechino”.                                           
 

Studii: 
 1979: Am absolvit Liceul Pedagogic din Câmpulung-Muscel – şefă de promoţie;                                         
 2004: Am absolvit Facultatea de Studii Economice, Juridice şi Administrative, 

specializarea Administraţie Publică – Universitatea din Piteşti; 
 2006: Master în Administraţia Publică la Universitatea din Piteşti. 

 
Alte activităţi şi realizări: 

Am iniţiat programe şi manifestări, am sprijinit Simfonia Lalelor, ediţia a 25-a (anul 
2002), aceasta fiind cea mai mare provocare, lansând Parada Copiilor – Parada Florilor, care a 
devenit deja binecunoscută, un adevărat carnaval al bucuriei şi al exuberanţei; 

În anul 2005, am devenit inspector şcolar de specialitate al I.S.J. Argeş, în cadrul 
învăţământului preşcolar; 

Am coordonat multe programe educaţionale la nivel naţional, judeţean şi interjudeţean 
(Kalokaghatia, Educăm aşa, Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, Natura dăruieşte şi 
inspiră, Împreună, pentru o lume mai bună etc.); 

Am iniţiat diverse manifestări artistice: Festivalul Toamnei, Festivalul Primăverii – Mini 
Miss şi Mini Mister Mărţişor, Festivalul Copiii – Florile Vieţii, unde toţi educatorii, copiii, 
părinţii şi comunitatea locală au trăit momente de neuitat. 
 
Diplome şi distincţii: 
 Cetăţean de Onoare al comunei Domneşti – Argeş;  
 Diplomă -  Primăria comunei Corbi; 



 Diploma „Zilele tineretului şi educaţiei”; 
 Diplomă de Excelenţă; 
 Distincţia „Gheorghe Lazăr” - clasa I. MECT; 
 Diploma de Onoare  - Cotidianul Observatorul, Curierul Zilei; 
 Diplome acordate de comunitatea locală; 
 Diplome la simpozioane internaţionale, naţionale, judeţene, locale; 
 Locul I Femeia la catedră – Cotidianul Argeşul, 2007; 
 Diploma Conferinţa Internaţională Edu World, 2006; 
 Certificat „European Policies in the field of sustainable regional development”; 
 Certificat „Children In Distress” – „Copiii în dificultate”. 

 
Lucrări de specialitate: 
 „Dascăl de suflet”; 
 „Carte pentru mari şi mici”; 
 Auxiliare didactice pentru preşcolari; 
 Articole în materiale de specialitate, reviste, presa locală; 
 Iniţiator şi coordonator revista „Educatorul Argeşean”. 

   
  

 
 

 
                                          
       
 
                                                
 
 



 
 
 

ŞERBAN, GHEORGHE 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 15.01.1958, oraşul Piteşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 09.1983 – 12.1988: Inginer electronist la I.I.R.U.C. Piteşti – reparaţie şi întreţinere utilaj de 

calcul; 
 12.1988 – 1991: Asistent universitar la Universitatea din Piteşti, Facultatea de Electronică 

şi Electromecanică – Catedra de Electronică şi Calculatoare;   
 1991-1998: Şef lucrări la aceeaşi instituţie; 
 1998-2000: Conferenţiar universitar; 
 2000 - prezent: Profesor universitar;  
 2000-2004: Decan al Facultăţii de Electronică şi Electromecanică; 
 2004 - prezent: Prorector cu probleme de cercetare ştiinţifică.  

 
Studii:                                         
 1978-1983: Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Electronică şi 

Telecomunicaţii – diplomă de inginer electronist, cu media 10; 
 1992-1997: Universitatea Transilvania Braşov – Doctor inginer, Specializarea 

Echipamente electronice pentru controlul şi securitatea centralelor nucleare. 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 1992-2006: Am deţinut diverse funcţii în cadrul unor programe şi proiecte, cum ar fi: 

Responsabil de proiect, Responsabil de contract, Director de proiect, Director de proiect – 
coordonator; 

 Membru al organismului internaţional CNCSIS, membru al asociaţiei profesionale IEEE 
(Computer Society, Industrial Electronics Society); 

 Obţinerea unui brevet de inovaţie, încununând cei peste 20 de ani de muncă şi cercetare; 
 Elaborarea a peste 100 de lucrări ştiinţifice, în calitate de autor sau de co-autor; 
 Realizarea a peste 25 de contracte de cercetare, obţinute prin participarea la competiţii 

naţionale de cercetare sau cu diverşi beneficiari; 



 Organizarea şi managementul activităţilor din cadrul Facultăţii de Electronică şi 
Electromecanică a Universităţii din Piteşti, înfiinţată din anul 2000, în calitate de prim 
decan al acesteia; 

 Activităţi organizatorice legate de funcţionarea şi consolidarea specializării Electronică; 
 Participarea la implementarea „Sistemului de telecomenzi şi telegestiune a energiei 

electrice în zona municipiului Piteşti”- pentru RENEL R.A. F.T.D.E.E., între anii 1983-
1988; 

 Senior Editor al revistei „Electronica Aplicată” (ISSN 1454–2889); 
 Instalarea, organizarea şi întreţinerea (hardware şi software) a nodului backbone Internet a 

Universităţii din Piteşti, conectarea la acesta a 10 beneficiari, realizarea primei pagini www 
a universităţii, precum şi a primului server FTP al acesteia, între anii 1993-1996; 

 Activităţi de consultanţă şi colaborare, în vederea proiectării şi realizării de produse în 
regim „custom design”, pentru companii străine, respectiv româneşti; 

 Preşedinte al Comisiei de doctorat, pentru susţinerea publică a 17 teze (în calitate de decan, 
membru al Comisiei), referent ştiinţific la 2 teze şi membru în comisii de examinare la 
peste 50 de examene şi referate, susţinute în cadrul planurilor individuale de pregătire ale 
doctoranzilor; 

 Peste 100 de proiecte de diplomă ale absolvenţilor facultăţii, finalizate cu realizări practice, 
începând chiar cu prima generaţie de absolvenţi. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
- Limbi străine cunoscute: limba engleză şi limba franceză; 
- Comunicaţii wireless, circuite integrale digitale, structuri logice programabile, sisteme şi aplicaţii 
cu microprocesoare şi microcontrolere, arhitectura calculatoarelor, limbaje de descriere hardware, 
procesare paralelă şi distribuită, procesare digitală a semnalelor, sisteme fuzzy şi inteligenţă 
artificială, simularea circuitelor electronice. 
                                                
 
 



 
 
 

ŞERBAN, SIMONA 
 
 
Adresa: B-dul. Republicii, bl. D5a, sc. C, et. 4, Piteşti, Argeş. 
Tel.: 0745204910 
Fax: 0248266551 
E-mail: contact@ccbratianu.ro  
Naţionalitatea: română. 
Data naşterii: 12.07.1963. 
 
Experienţă profesională:  
 01.09.2005: Centrul de cultură „Brătianu”, director; 
 10.09.1986 – 1.09.2005: Întreprinderea de Autoturisme Dacia, inginer. 

 
Educaţie şi formare:  
 2006: Universitatea de Stat din Piteşti. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: 

Managementul Proiectelor cu finanţare europeană – masterat; 
 1998 – 2002: Universitatea de Stat din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administrative. Tipul calificării/diploma obţinută: licenţiat; 
 1982 – 1986: Institutul Politehnic Bucureşti. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: 

Tehnologia construcţiilor de maşini. Tipul calificării/diploma obţinută: licenţiat. 
 
Aptitudini şi competenţe personale:  
 5 – 12 noiembrie 2006: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia 

Publică Locală, Timişoara. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: achiziţiile publice. 
Tipul calificării/diplomă obţinută: certificat. 

 05.06. – 14.07.2006: S.C. Nisar SRL. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Resurse 
umane. Tipul calificării/diplomă obţinută: certificat. 

 13 – 19.08.2006: Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică 
Locală Timişoara. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Managementul relaţiilor 
publice şi ale comunicării. Tipul calificării/diplomă obţinută: certificat. 

 31.03. – 02.04.2006: Asociaţia Universităţilor Populare Germane. Domeniul studiat: 
Managementul proiectelor. Tipul calificării/diplomă obţinută: certificat. 

 24.02.2006: I.P.R.P. – European Consult. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: 
Formation au management moderne. Tipul calificării/diplomă obţinută: attestation de stage. 
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 01.01 – 04.04.2008: I ECDL România. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: ECDL, 4 
module. Tipul calificării/diplomă obţinută: Permis European de conducere a computerului. 

 17 – 24.08.2008: Agenţia de Formare şi Perfecţionare Profesională pentru Administrare 
Publică. Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Managementul financiar pentru 
Administraţia Publică. Tipul calificării/diplomă obţinută: certificat. 

 
Limbi străine: engleză. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: munca în echipă (fiind esenţială într-un mediu multicultural), 
comunicarea, fidelitatea.  
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: prin natura funcţiei actuale, asigur conducerea 
activităţii curente a instituţiei pe care o conduc, îndrum, controlez şi răspund de ansamblul 
activităţilor ştiinţifice, educative, culturale, administrative; îndeplinesc programul propriu de 
management general al centrului. 
Elaborez programe de activitate, aprob măsuri de perspectivă pentru asigurarea continuităţii, 
pentru perfecţionarea şi specializarea personalului. 
Elaborez organigrama instituţiei, aprob Regulamentul de Ordine Interioară şi orice alte norme 
privind disciplina tehnică, economică, ecologică, sanitară, administrativă. 
Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizare calculator, laptop, video, retroproiector, programe de 
contabilitate. 
Permis de conducere: B.  
  
 
 
  

 

 



ŞERBOIU, FLOAREA 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 15.01.1949, comuna Poiana Lacului, sat Sămara, jud. Argeş. 
Adresa: Oraş Câmpulung-Muscel, Str. Negru Vodă, nr. 121, bl. A9, sc. A, ap. 5, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorită. 
Telefon: 0722 274 545. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1989-2005: Profesor titular de Limba şi Literatura Română la Şcoala nr. 3 „Nanu Muscel”, 

Câmpulung-Muscel;  
 1989-2005: Responsabil de Cerc Pedagogic la Limba şi Literatura Română, pe zona 

Câmpulung-Muscel;                                               
 1990-2005: Metodist al I.S.J. Argeş; 
 1990-2005: Membru în Consiliul Consultativ de Specialitate la Limba şi Literatura Română 

– I.S.J. Argeş; 
 1990-2002: Membru al Consiliului de Administraţie al Şcolii nr. 3 „Nanu Muscel”. 

 
Studii:                                         
 1966: Absolvirea Liceului „Nicolae Bălcescu” Piteşti, jud. Argeş; 
 1970: Absolvirea Institutului Pedagogic Piteşti; 
 1976: Absolvirea Universităţii Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura  Română; 
 1973: Obţinerea definitivatului în învăţământ;  
 1979: Obţinerea gradului didactic II; 
 1984: Obţinerea gradului didactic I. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
 1993: Curs de perfecţionare a pregătirii profesionale cu colocvii şi examene, promovate cu 

media generală 10; 
 Membru în comisii şi concursuri de specialitate – etape judeţene, naţionale, interjudeţene; 
 Rezultate foarte bune obţinute cu copiii la olimpiade şi la concursuri – premii I, II, III şi 

menţiuni, la fazele judeţene şi pe ţară; 
 Tabăra de Limba şi Literatura Română, organizată de I.S.J. Argeş, la Liceul de Filologie 

Câmpulung, cu elevii claselor VII-VIII;                                                      
 Preocupări relevante în activitatea educativă, în şcoală şi în comunitate (activităţi, proiecte, 

programe extracurriculare la nivel naţional, avizate de I.S.J. Argeş, M.E.C.;  
 Conducerea şi coordonarea unor formaţii artistice, în calitate de director al unităţii de 

învăţământ; 
 Trofeul „Sfinxul Carpaţilor” – 1989-1990; 
 Trofeul  „D.G. Kiriac” - locul I şi premiul special CJOP;  
 Momente poetice cu grupuri de recitatori, teatru, montaje muzicale, festivaluri dedicate 

anumitor sărbători; 



 Programe extracurriculare, avizate de I.S.J. Argeş şi de M.E.C.: îndrumarea şi controlul 
comisiilor metodice, planificarea activităţilor la nivel de unităţi şcolare, colaborare cu 
factorii educaţionali;   

 Preocupări cu relevanţă în activitatea didactică: amenajarea Cabinetului de Limba şi 
Literatura Română în Şcoala nr. 3 „Nanu Muscel” Câmpulung, contribuţii la elaborarea 
proiectelor de programă, prin propuneri la Proiectul de programă, privind predarea Limbii 
române în gimnaziu; 

 Alte activităţi auxiliare didactice: activitate de metodist, responsabil de Cerc Pedagogic, 
lider sindical în învăţământ la nivel orăşenesc, funcţia de director, timp de 5 ani, membru al 
comisiilor judeţene şi naţionale de specialitate ale diverselor concursuri (Concursul „Mihai 
Eminescu”, Concursul „I. Pillat”); 

 Participarea cu comunicări ştiinţifice la simpozioane, precum şi organizarea de 
simpozioane. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Manifestarea deontologiei profesionale, profesionalism şi conduită; 
 Disponibilitate la locul de muncă pentru participarea la rezolvarea sau prevenirea situaţiilor 

„problemă” ale tineretului; 
 Colaborarea cu factorii educaţionali; 
 Schimburi de experienţă. 

 



 
 
 

SIA, R. IULIAN 
 
 
Data naşterii: 21 august 1941, Mozăceni, jud. Argeş. 
Copilăria mi-am petrecut-o în satul Babaroaga, comuna Mozăceni, cu menţiunea că în acea 
perioadă nu era organizat învăţământul preşcolar în această localitate. 
 
Studii: 
 1948-1955: Şcoala elementară de 7 ani din satul Babaroaga; 
 1955-1959: Colegiul “I. C. Brătianu”, Piteşti; 
 1959: am promovat examenul de maturitate; 
 1959-1962: Institutul Pedagogic de 3 ani, Craiova, Facultatea de Ştiinţe Naturale şi 

Agricole, iar după absolvire, am obţinut diploma de profesor; 
 1965-1969: Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti, curs fără frecvenţă şi am 

obţinut diploma de licenţă în 1969; 
 1966: Gradul definitiv; 
 1972: Gradul didactic II; 
 1977: Gradul didactic I, cu lucrarea “Bolile plantelor din zona în care este plasată şcoala 

noastră”; 
 1962: profesor la şcolile din comuna Mozăceni: Şcoala Babaroaga (1962-1964), Liceul 

Mozăceni (1964-1968), Şcoala Babaroaga (1968-2006), director 34 ani la Şcoala 
Babaroaga (1968-1980; 1984-2006); 

 1975-1990: metodist voluntar la I.S.J., având ca obiect de activitate efectuarea de inspecţii 
şcolare, pentru definitivat gradul II şi în comisii, pentru acordarea gradului I; 

 1978: distincţia Profesor Evidenţiat. 
În calitate de director de şcoală, m-am preocupat pentru dezvoltarea bazei materiale, care este o 

condiţie importantă în asigurarea succesului şcolar. În 1969, am supravegheat reparaţia capitală a 
şcolii Babaroaga, asigurând împrejmuirea terenului aferent şcolii.  
 1975: m-am preocupat pentru construcţia unei clădiri în cadrul şcolii, care a primit 

destinaţia de sală de sport; 
 1992: m-am preocupat pentru construirea unui nou local de grădiniţă în Babaroaga. 
În centrul preocupărilor mele, a stat antrenarea colectivului didactic pentru pregătirea la nivel 

superior al elevilor, care la absolvire, onorând această unitate şcolară, au fost admişi la licee de 
elită din judeţul Argeş. 
 Înainte de 1989, am fost deputat la nivelul comunei Mozăceni, în mai multe legislaţii; 
 2000: consilier în cadrul Consiliului local Mozăceni; 
 Aprilie 1996: membru PSD.  



 Ianuarie 2003: preşedintele Organizaţiei P.S.D. Mozăceni.  
 1 septembrie 2006: pensionar, după o activitate de 44 ani în câmpul muncii. 

 
 



SÎRBU, GHEORGHE 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 01.01.1944, Lereşti - Voineşti, judeţul Argeş. 
Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Ion Giurculescu, judeţul Argeş. 
Telefon: 0745 184 837. 
Starea civilă: Căsătorit, doi copii.  
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1973-1990: Profesor de fizică la Liceul Industrial nr. 1 Câmpulung-Muscel;  
 1990-2007: Profesor de fizică la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Câmpulung 

Muscel.  
 
Studii                                         
1972-1976: Universitatea Timişoara, Facultatea de Fizică, promoţia 1973;  
Obţinerea gradelor didactice II şi I în învăţământ. 
                                                 
Alte activităţi şi realizări: 
 1982-2000: Metodist al I.S.J. Argeş; 
 1982-2000: Responsabil de Cerc Pedagogic, pe zona Muscel;   
 1996-2000 şi 2004-2008: Consilier local P.S.D. al municipiului Câmpulung-Muscel; 
 2000-2004: Viceprimar al municipiului Câmpulung-Muscel; 
 06.2008: Consilier judeţean P.S.D.; 
 2007: Mi s-a acordat „Diploma de Excelenţă” pentru întreaga activitate desfăşurată în 

învăţământ, cu rezultate deosebite. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 Permis de conducere, categoria B; 
 Limbi străine cunoscute: limba engleză bine şi limba rusă elementar. 

 
 

                                                
 
 
 



 
 
 

SOARE, GHEORGHE 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 10.02.1948, comuna Bradu, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, Str. I. C. Brătianu, nr. 14, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Telefon: 0744 385 217, 0248 625 855. 
Naţionalitate: Română. 
 
Activitate profesională: 
01.09.1968-31.08.1969 Profesor titular Limba română la Şcoala Filipeni, judeţul Bacău; 
01.09.1969-31.08.1974          Profesor titular Limba română la Căminul Şcoală Tigveni, Argeş; 
01.09.1974-31.08.1977          Profesor titular Limba română la Şcoala nr. 7 Piteşti, Argeş; 
01.02.1976-15.10.1979          Inspector general adjunct al I.S.J. Argeş; 
15.10.1979-31.08.1983          Inspector de Limba română al I.S.J.Argeş; 
1992-1999                              Îndrumător al practicii pedagogice la Universitatea din Piteşti; 
1994-1995                              Lector asociat la Universitatea din Piteşti; 
01.09.1977-31.08.2002          Profesor titular Limba română la Şcoala nr.13, Piteşti; 
01.09.2002-prezent         Profesor titular Limba română la Colegiul Naţional Liceal „Zinca   

Golescu” Piteşti; 
09.07.2001 - prezent             Inspector de Limba română al I.S.J. Argeş. 
 
Studii:                                         
 1954-1961: Studii primare şi gimnaziale la Şcoala Bradu, judeţul Argeş;  
 1961-1965: Şcoala Medie nr.1 Piteşti (Colegiul „I.C. Brătianu”); 
 1965-1968: Institutul Pedagogic de 3 ani din Piteşti; 
 1968-1972: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie; 
 1976: Institutul de Perfecţionare a Personalului Didactic Bucureşti – grad didactic II, cu 

media 9,50; 
 1980: Institutul de Perfecţionare a Personalului Didactic Bucureşti – grad didactic I, cu 

media 10; 
 2001: C.C.D. Argeş – cursuri de perfecţionare; 
 2004 - prezent: Doctorand în Filologie, la Universitatea din Piteşti.  

 
 
 



Alte activităţi şi realizări: 
 Rezultate obţinute cu elevii la Concursul de Limba şi literatura română „Mihai 

Eminescu”, elevii fiind premiaţi la nivel de judeţ şi de ţară – 7 premii I şi 8 premii II pe 
judeţ, 14 menţiuni pe ţară; 

 Rezultate foarte bune, obţinute cu elevii la etapele judeţene ale olimpiadelor de 
specialitate; 

 Membru în colegiul de redacţie al culegerii „Şcoala Argeşului”, Piteşti, 1978-1982 şi 
membru în colegiul de redacţie al „Buletinului de informare ştiinţifică şi didactică”, 
Piteşti, 1986; 

 Redactor fondator al revistei „Ion Pillat”, Editura Paralela 45, Piteşti; 
 Participare la grupul de lucru pentru descongestionarea programelor de Limba şi  

literatura română pentru gimnaziu, Buşteni, 4-6 februarie 2008; 
 Concursul naţional de software didactic „Scriitori români în biblioteca virtuală”, 

organizat în cadrul Proiectului naţional de implementare a platformei A.E.L., Galaţi, 8-10 
iunie 2007;  

 Seminar de formare privind conţinutul lucrărilor DOOM 2 şi „Gramatica Academiei” 
(GALR), Institutul de Lingvistică „Iorgu - Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române, 26 
aprilie 2007;  

 Programul cu tema „Orientări moderne în didactica limbii române”, cu trei stagii de 
formare, 2006-2007;  

 „Management şi inspecţie şcolară”, 9-15 octombrie 2006, Drobeta-Turnu-Severin;  
 Cursul de utilizare A.E.L. 4, 16-20 martie 2004, organizat de SIVECO România S.A. şi 

MECT; 
 Cursuri de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, organizat conform 

OMEC Nr. 5261/04.12.2001, 120 de ore. 
 
Publicaţii: 
 Peste 65 de articole şi studii. publicate în reviste de specialitate cu ISBN sau ISSN; 
 Comunicări la simpozioane naţionale; 
 13 cărţi. publicate la Editura Corint – Bucureşti, Editura Carminis – Piteşti şi la  Editura 

Petrion – Bucureşti. 
  
Aptitudini şi competenţe: 
- Limbi străine cunoscute:  limba franceză şi limba rusă bine; 
- Cunoştinţe de calculator: Windows XP, Microsoft Word, Power Point, Corel Draw; 
- Activităţi de formare şi de pregătire a cadrelor didactice, prin diverse programe, strategii, 
metode. 

                                                
 
 
 



                                             
 
 
 

SOLOMON, N. ION 
 
 
 
Născut la data de 16.02.1933, în comuna Stoeneşti, satul Slobozia, judeţul Muscel. 
Şcoala primară –Slobozia, Stoeneşti. 
Liceul „Dinicu Golescu”, între anii 1944-1952. 
Facultatea:    1. I.P. Bucureşti, 1952-1954; 

                   2. Continuarea studiilor “Universitatea C.I. Parhon”, Facultatea de Ştiinţe Naturale 
– Geografie, între anii 1957-1959. Curs fără frecvenţă. 

Activitate în învăţământ, din 1954 până în 1995 (pensionat). 
1995 - 1 septembrie 2003, profesor şi director la şcoala particulară de asistenţi medicali “Dr. 
Nanu Muscel”. Total, 49 ani activitate în învăţământ. 
La Liceul “Dinicu Golescu”, am funcţionat ca profesor I de biologie, gradul I, îndeplinind şi 
funcţii de conducere, după cum urmează: 
 1 septembrie 1958-decembrie 1963, director adjunct; 
 1 septembrie 1969-1 septembrie 1974, director adjunct; 
 1 septembrie 1974-1 septembrie 1982, director, iar din 1978 până în 1980, şi director 

coordonator pe unităţile de învăţământ din Câmpulung; 
 1 septembrie 1985-1990, director; 
 1 septembrie 1990- 1995, director adjunct, până la pensionare. 

 
Perfecţionare metodico-didactică şi ştiinţifică: 
 1961 - acordarea gradului definitiv, cu media 9,61; 
 1965 - acordarea gradului II, cu media 9,83; 
 1970 - acordarea gradului I, cu media 10; 
 1981 - curs de perfecţionare, cu media 10. 

 
La diferitele inspecţii şcolare, am obţinut aprecieri foarte bune, atât personale, cât şi ale liceului 
în întregime. 
 
Pentru rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de conducere, am fost decorat cu patru 
medalii “Ordinul Muncii”, clasa a III-a, prin decrete ale Consiliului de Stat. 
 
O activitate deosebită am depus şi la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Liceului “Dinicu 
Golescu”. 
 
În anul 2008, am primit “Diploma de excelenţă” a Primăriei Municipiului Câmpulung, pentru 
recunoaşterea muncii depuse în cadrul Colegiului Naţional “Dinicu Golescu”. 
 
În anul 2008, Consiliul Judeţean Argeş, la “Sărbătorile Argeşului şi Muscelului“, ediţia a II-a, 
mi-a acordat titlul de fiu al Argeşului, pentru prestigiul moral, profesional şi civic. 
 
 
 



 
 
 

STAICU, GHEORGHE CONSTANTIN 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 21.05.1948.   
Adresa: Câmpulung-Muscel, Str. Emil Gârleanu, nr. 3, bl. 20, sc. A, ap. 6,  judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit. 
Telefon: 0248/532 588, 0723 527 342. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1970-prezent: Profesor titular de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Atletism; 
 1977-1980: Director adjunct Liceul Naţional cu Program de Atletism; 
 1993-1994: Director adjunct Liceul Naţional cu Program de Atletism; 
 1995-prezent: Director Liceul Naţional cu Program de Atletism. 

 
Studii:                                         
 1966-1970: Am absolvit, cu diplomă, Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti;                      
 25.11 - 02.12.1973: Cursuri de perfecţionare profesională – ICPPD Bucureşti, cu 

adeverinţă;  
 08.1975: Obţinerea definitivatului în învăţământ – IEFS Bucureşti, certificat;  
 08.1980: Obţinerea gradului didactic II – IEFS Bucureşti, certificat;  
 1983-1985: Obţinerea gradului didactic I – IEFS Bucureşti, certificat; 
 02.1982: Cursuri de perfecţionare – ICPPD Bucureşti, cu adeverinţă; 
 05 - 10.01.1998: Cursuri de perfecţionare – M.E.C.T.  C.C.D. Argeş, cu adeverinţă;  
 01.03.2000 - 25.05.2001: Cursuri de formare managerială, componenta „Management şi 

finanţare” – M.E.C.  Centrul Regional Craiova, cu Certificat de absolvire;  
 23 - 24.02.2007: Stagiu de formare „Managementul Proiectelor Finaţate din Fonduri 

Structurale” – M.E.C. C.C.D. Argeş, cu adeverinţă; 
 13 - 23.03.2007: Stagiu de perfecţionare „Consiliere şi Orientare” – M.E.C. C.C.D. Argeş. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Antrenor federal teritorial al Federaţiei Române de Atletism;                                               
 Prodecan al Facultăţii de Educaţie Fizică a Universităţii „Negru-Vodă” din Câmpulung 

Muscel; 
 Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş; 
 Membru al Consiliului Consultativ de specialitate, de pe lângă Inspectoratul Şcolar Argeş; 



 Director tabere centrale din Ministerul Învăţământului; 
 Arbitru internaţional şi antrenor al Lotului de juniori al României; 
 Co-autor al liniei metodice a Federaţiei Române de Atletism, probele sărituri; 
 Preşedinte, vicepreşedinte sau membru în Comisii de examen la admiterea în liceu sau la 

bacalaureat; 
 Co-autor al monografiei Câmpulungului - Muscel; 
 Activitate publicistică la revista „Catedra” a C.C.D. Argeş şi la revista şcolii „Hronic”; 
 Articole de specialitate, publicate în revista „Olympia” a Universităţii „Transilvania” – 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Braşov. 
 

Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză; 
 Hobby: muzică, pictură, desen, fotografie; 
 Capacitate de comunicare, spirit de echipă, dorinţă şi aptitudini pentru colaborare, 

capacitate de diagnoză şi de apreciere a resurselor personale şi profesionale;   
 Experienţă în managementul proiectelor, aptitudini analitice şi sintetice, cultivarea 

mentalităţii de învingător, calităţi aplicate, specifice unui lider;  
 O bună stăpânire a limbajului de programare Windows Office; 
 Permis de conducere, categoria B; 
 Organizarea şi participarea la concursuri naţionale şi internaţionale; 
 Participarea la sesiuni de referate. 

 



 
STAICU, MARIANA 

 
 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 23.11.1950. 
Adresa: Oraş Mioveni, Str. Valea Neagră, nr. 14, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorită. 
Telefon: 0721 534 177. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
1976-1979 Profesor la Şcoala Nucşoara, judeţul Argeş; 
1980-2006 Profesor de limba franceză la Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni; 
1980-2003 Responsabilul Catedrei de Limba franceză din şcoală; 
2000-2003 Consilier educativ; 
2000-2006 Şef de Cerc pedagogic al profesorilor de limba franceză; 
2003-2006 Director adjunct Şcoala „Liviu Rebreanu” Mioveni; 
2006                                       Inspector de specialitate limbi moderne. 
 
 
Studii:                                         
 1972-1976: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale, 

Secţia Franceză – Română;  
 1988: Universitatea Bucureşti – certificat de gradul didactic II; 
 1992: Universitatea Bucureşti – certificat de grad didactic I; 
 2000: Universitatea din Piteşti – Modulul de psihopedagogie; 

            CCD  Piteşti -  Cursuri de perfecţionare pe teme de metodică; 
 2006: Centrul de lingvistică aplicată (Besanson, Franţa) – Cursuri de perfecţionare.       

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Metodist al I.S.J. Argeş şi membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Argeş; 
 Publicarea de articole de specialitate în revista „Catedra” a CCD Piteşti, între anii 2003 – 

2006;   
 Publicarea unei culegeri de exerciţii în limba franceză, în anul 2005. 

 
Aptitudini şi competenţe: 
 Bun manager, spirit de echipă, capacitate de conciliere, altruism, spiritul responsabilităţii;  
 Limbi străine cunoscute: limba franceză foarte bine şi limba rusă elementar; 
 Hobby: muzica, literatura, pictura; 
 Relaţii bune cu toţi vecinii, cu colectivele de elevi pe care îi conduc, adaptabilitate rapidă la 

activitatea de grup, tact şi răbdare; 
 Mobilizarea elevilor şi pregătirea lor pentru concursurile şcolare; 
 Buna colaborare cu colegii şi îndrumarea competentă a Cercului pedagogic de limbă 

franceză, a comisiilor profesorilor de limba franceză, a profesorilor pe care i-am asistat la 
ore în calitate de metodist; 



 Competenţe artizanale, competenţe culinare; 
 Cunoştinţe de informatică şi utilizarea calculatorului în programele Word, Excel, navigare 

Internet. 
 

                                                
 
 



 
 
 

STAN, ADELA 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 10.01.1941, comuna Costeşti-Vale, judeţul Dâmboviţa. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1962-1966: Am refuzat repartiţia în învăţământul superior (Universitatea Craiova) şi am 

profesat ca profesor de Biologie la Şcoala Jugureni, Dâmboviţa, ulterior transferată la 
Şcoala Puţu-cu-Salcie, Dâmboviţa; 

 1966-1967: Transfer la Liceul Agricol Bradu, judeţul Argeş; 
 1967-1998: Transfer la Şcoala Generală nr. 11 Piteşti, judeţul Argeş (între anii 1992-1994 

am fost director al acestei şcoli); 
 1998 – prezent: Pensionară. 

 
Studii:                                       
 Şcoala Generală şi gimnaziul, în comuna Costeşti-Vale, Dâmboviţa; 
 Liceul teoretic Găeşti – Dâmboviţa; 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie, absolvită în 1962, ca diplomat 

universitar, cu media 10.                                 
 
Alte activităţi: 
 Cercuri ştiinţifice cu elevii, comunicări şi referate la Cercul Pedagogic, sesiuni de 

comunicări la Institutul de Psihologie şi Pedagogie Bucureşti, la Muzeul Judeţean Argeş, 
unde am participat cu referate, lucrări de didactică şi pedagogie şi lucrări ştiinţifice;                                                

 Din 1967, organizarea laboratorului de biologie al Şcolii nr. 11 Piteşti, la cele mai înalte 
standarde şi efectuarea a numeroase experimente în laborator şi în natură, cu elevii şi cu 
studenţii practicanţi; 

 Din 1968 am fost îndrumător de practică pedagogică pentru studenţii la biologie, din 
Piteşti;                         

 În perioada 1974-1977, doctorand cu toate examenele şi referatele susţinute şi promovate, 
fără teza de doctorat, din motive obiective. Tematica abordată, sub îndrumarea prof. univ. 
Ion Tarnavschi, era de citogenetică – cariotipuri la diferite specii; 



 Organizarea primei expoziţii şcolare din şcolile judeţului Argeş, pe criterii ecologice, sub 
îndrumarea şi cu ajutorul Muzeului Judeţean Argeş, implicit a directorului dr. Radu 
Stancu; 

 Organizarea, în spaţiul verde din jurul şcolii, a primului ecoparc proiectat, amenajat şi 
îmbunătăţit după principii ecologice (ecosisteme), în colaborare cu arhitectul peisajist 
Pacea Ion; 

 Deschiderea primului cabinet şcolar de informatică în Argeş, în anul 1992, cu sprijinul şi 
coordonarea unei firme de specialitate din Piteşti. 

 
Diplome şi distincţii: 
1988: Titlu de Profesor Evidenţiat.                                                                            
                                                 
 
 
  
 



STAN, VASILE 
 
 
Data şi locul naşterii: 04.03.1952, comuna Ulieşti, judeţ Dâmboviţa. 
Stare civilă: căsătorit. Soţia este medic. Am 2 fiice, Alexandra Emanuela, medic rezident în 
specialitatea Psihiatrie Pediatrică şi Rodica Andreea, absolventă A.S.E. 
 
Studii:  
 1972: Am absolvit Liceul Teoretic, din comuna Vişina, jud. Dâmboviţa; 
 1978: Am absolvit Facultatea de Pediatrie, din cadrul U.M.F. Bucureşti, şef de promoţie; 
 1978-1981: medic stagiar la Spitalul Judeţean Piteşti; 
 1993: medic primar în specialitatea Chirurgie pediatrică; 
 Medicul şef al secţiei, de la înfiinţare până în prezent; 
 Am participat la peste 25 000 intervenţii chirurgicale şi am îngrijit personal sute de mii 

de bolnavi. 
În această perioadă, de 23 de ani de funcţionare a secţiei, mortalitatea a fost 0. 
 



STANCIU, D. ION 
 
 

Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 13.08.1943, comuna Vultureşti, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Văduv. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1996-2008: Director executiv la Fundaţia „Consorţiul pentru dezvoltare locală”;  
 1990-1996: Primar la Primăria Mioveni;  
 1988- 1990: Inginer şef la Institutul de Cercetări Pomicole Mărăcineni; 
 1986-1988: Inginer şef la CUASC Căteasca; 
 1968-1986: Inginer şef la CAP Colibaşi.  

 
Studii:                                         
 1963-1968: Facultatea de Agronomie Timişoara; 
 2000: Curs „Manager programe” - Centrul Naţional pentru Programul de Formare 

Profesională „Leonardo da Vinci”; 
 2001: Curs „Scrierea cererilor de finanţare” - Labor redeployment Program 

USDOL/MMPS/ANOFP; 
 2004: Curs „Scrierea cererilor de finanţare” – Governance Reform and Sustainable 

Partnerships (GRASP). 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 Vizite de lucru în Cehia şi Slovacia, pe tema dezvoltării economice locale; 
 Implementarea proiectului „Trans National”, privind inserţia femeilor pe piaţa muncii, în 

colaborare cu Italia şi Portgalia. 
                                                                                       
Aptitudini şi competenţe: 
 Cunoaşterea limbii franceze elementar; 
 Bun organizator, bun planificator; 
 Spirit de corectitudine, prestanţă, abilităţi de comunicare.      

                                                      



 
 
 

STANCU, SALTIŢA 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 10.01.1936, comuna Recea, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, str. Lucian Blaga, bl. Q8, sc. A. ap. 3, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorită cu Radu Stancu, fost profesor universitar şi director al Muzeului Judeţean 
Argeş. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
1956-1962 Învăţătoare şi Director de Cămin Cultural în comuna Ioneşti, Argeş; 
1962-1964 Învăţătoare la Şcoala Generală din comuna Recea, judeţul Argeş; 
1964-1966 Profesoară la Şcoala Generală cu clasele I-VII din comuna Recea; 
1966-1967 Profesoară la Şcoala Generală nr. 8 Piteşti; 
1967-1968                             Profesoară la Şcoala Generală nr. 1 Colibaşi, judeţul Argeş;  
1968-1973                        Profesor, gradul I şi Director adjunct la Şcoala Generală nr.11 Piteşti; 
1973-1974                             Profesor, gradul I, la Liceul „N. Bălcescu” Piteşti;                   
1974-1980                             Profesor, gradul I şi Director adjunct la Şcoala Generală nr.11 Piteşti; 
1980-1993                             Profesor titular, gradul I, la Şcoala Generală nr.16 Piteşti.  
 
Studii:    
 Clasele I- IV la Şcoala Primară din comuna Recea, judeţul Argeş;                                      
 Clasele V-VII la Şcoala Elementară de 7 ani, din comuna Izvoru; 
 Clasa a VIII am urmat-o la Şcoala de aplicaţii a Şcolii Pedagogice de  Învăţători din Piteşti, 

unde am absolvit şi studiile medii; 
 Facultatea de Biologie din Bucureşti, specializarea Profesor; 
 Absolvirea tuturor examenelor de atestare, definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor 

didactice II şi I.  
                                              
Alte activităţi şi realizări: 
- Am obţinut mai multe evidenţieri şi diplome, şcolile clasându-se ca unităţi fruntaşe în domeniile 
de activitate didactic, cultural, sportiv, la nivelul municipiului, dar şi al judeţului; 
- Am obţinut multiple gradaţii de merit şi distincţia „Profesor Fruntaş” acordată de Ministerul 
Educaţiei şi Învăţământului.  



 
 
 

STĂNESCU, MARIANA 
 
 

Informaţii personale: 
Adresa: Oraş Piteşti, Str. I. C. Brătianu, bl. A2, ap. 31, judeţul Argeş. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1965-1972: Profesor de Limba şi Literatura Română la Şcoala nr. 10, Piteşti; 
 1972-1974: Profesor de Limba română la Şcoala nr.1 şi la Liceul de Chimie, Piteşti; 
 1974-2003: Profesor de Limba română la Grupul Şcolar Construcţii de Maşini, nr. 1, 

„Dacia”, Piteşti; 
 Prezent: Profesor pensionar. 

 
Studii:                                         
 1959-1964: Facultatea de Filologie, Universitatea Bucureşti; 
 1954-1958: Liceul „Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş; 
 1947-1954: Şcoala Generală cu clasele I-VII, Curtea de Argeş. 

 
Diplome şi distincţii: 
Diplomă de Excelenţă pentru activitatea ca profesor şi pentru rezultatele obţinute, diplomă 
acordată de Prefectura Judeţului Argeş; 

 
Alte activităţi : 
 Menţiuni la olimpiadele de Limba şi Literatura română; 
 Premiul al III-lea şi menţiuni pentru cenaclul liceului, condus de mine; 
 Premiul al III-lea, obţinut la Concursul de teatru pentru elevi. 



STĂNESCU, TIBERIU 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 26.06.1942, oraşul Slatina, judeţul Olt. 
Adresa: Oraş Piteşti, Str. M. Kogălniceanu, nr. 16 A, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit, doi copii. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1973: Concurs de secundariat – grupa de Specialitate Medicală – pregătire şi instruire 3 ani 

la Clinica Medicală Colţea Bucureşti, incluzând la Medicina Internă cursuri a câte 6 luni pe 
specialităţile: Urgenţe medicale, Diabet şi Boli de nutriţie, Endocrinologie; 

 1976: Concurs medic specialist Medicina Internă, după care a lucrat ca medic specialist 
Medicina Internă la Spitalul Curtea de Argeş, până în 1980; 

 1980-1990: Şef secţie la Secţia Medicală  a Spitalului Colibaşi, Argeş; 
 1990: Concurs naţional pentru ocuparea postului de medic specialist la Secţia Medicală II, 

Spitalul Judeţean Argeş; 
 1990 - prezent: Pregătirea a numeroşi studenţi, stagiari şi rezidenţi în medicină, în fiecare 

an; 
 1991: Concurs primariat; 
 1998: Medic şef secţie cu delegaţie; 
 2000: Concurs naţional pentru medic şef secţie; 
 2000-2004: Doctor în Ştiinţe medicale, cu teza de doctorat „Manifestări hematologice şi 

bioumorale în infecţia cronică cu virus C”. 
 
Studii:  
 1956: Am absolvit VII clase elementare la Şcoala nr. 3, Piteşti;                                         
 1960: Liceul Teoretic „I.C. Brătianu”, Piteşti; 
 1967: Facultatea de Medicină Generală, Timişoara; 
 1973: Concurs de secundariat – grupa de Specialitate Medicală – pregătire şi instruire 3 ani 

la Clinica Medicală Colţea Bucureşti, incluzând la Medicina Internă cursuri a câte 6 luni pe 
specialităţile: Urgenţe medicale, Diabet şi Boli de nutriţie, Endocrinologie; 

 1983: Curs de Actualităţi medicale – Clinica medicală Fundeni; 
 1988: Curs de Actualităţi medicale – Clinica medicală Griviţa. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
 1996: Preşedinte ales al A.M.R. Argeş, calitate în care am organizat peste 20 de manifestări 

ştiinţifice medicale (simpozioane, mese rotunde, conferinţe, workshopuri), cu peste 15 
expuneri proprii, pe probleme de actualităţi medicale; 

 2000-2004: Cinci articole pe probleme de specialitate, publicate în revistele de Medicină 
Internă şi Hepatologie şi trei postere la Congresele de Medicină Internă şi Hepatologie; 

 Membru activ al societăţilor medicale de Medicină Internă şi Hepatologie, cu participări la 
toate manifestările acestor societăţi. 

                                                
 



STĂNOIU, AL. ION 
 

 
Locul naşterii:  
Născut în satul Cândeşti, comuna Albeşti de Muscel, judeţul Argeş. 
 
Domeniile de referinţă: 
Geologie şi Geografie (Geomorfologie). 
 
Anul stabilirii în judeţul Argeş ori perioadele de locuire şi de activitate în acest areal: 
Am locuit în judeţul Argeş, în perioada 1935-1958. 
 
Studii (în succesiunea temporală), centre şcolare şi universitare, 1942-1946: 
 Şcoala Primară din satul Cândeşti, 1946-1953; 
 Şcoala Normală Carol I din Câmpulung-Muscel, 1953-1958; 
 Facultatea de Geologie şi Geografie, din cadrul Universităţii Bucureşti. 

 
Titluri ştiinţifice şi onorifice, naţionale sau internaţionale, inclusiv apartenenţa la Uniunile 
profesionale, Societăţile ştiinţifice etc.: 
 Doctor în Geologie, cu calificativul „magna cum laudae”; 
 Membru al următoarelor societăţi ştiinţifice şi uniunii profesionale: Societatea Geologică a 

României, Societatea de Geografie a României, Societatea Geomorfologilor din România, 
Societatea de Geologie Economică a României, Fundaţia „Ion Atanasiu”. 

 
Etape importante ale activităţii cardinale ori în alte domenii: 

În perioada 1958-1969, am activat ca geolog la Întreprinderea Geologică de Prospecţiuni şi 
Laboratoare din cadrul Comitetului Geologic din Bucureşti, unde am efectuat prospecţiuni pentru 
substanţe minerale utile (cărbuni, hidrocarburi, roci utile, minereuri de fier), publicând şi lucrări 
ştiinţifice. 

În intervalul 1969-1999, am funcţionat ca cercetător la Institutul Geologic al României, 
unde am efectuat cercetări geologice (de stratigrafie, tectonică, paleontologie), am participat la 
întocmirea hărţilor geologice ale României, am participat la întocmirea prognozelor pentru cărbuni 
şi pentru roci utile din România şi am publicat numeroase lucrări ştiinţifice. După ce m-am 
pensionat, în anul 1999, am continuat cercetările de geologie şi geomorfologie, publicând lucrări 
ştiinţifice. 
 
Misiuni oficiale în străinătate, semnificative pentru spiritualitatea românească sau 
universală: 
Am participat cu lucrări ştiinţifice la simpozioane şi congrese internaţionale organizate la Belgrad, 
Viena, Praga, Strasbourg, Krefeld, Bratislava, Izmir şi Bucureşti. 
 
Consemnări în enciclopedii, dicţionare, lucrări bibliografice importante: 
 Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei (1977);  
 Istoria Ştiinţelor în România (Geologia, Geofizica, Geodezia, Geografia), Editura  

Academiei Române, Bucureşti; 



 Bibliografia Geologică şi Geofizică a României (1981 şi 1971-1975), publicate de Institutul 
de Geologie şi Geofizică, Bucureşti; 

 Săndulescu M. (1984), Geotectonica României, Editura Tehnică, Bucureşti; 
 Mutihac V., Ionesi L. (1974), Geologia României, Editura Tehnică, Bucureşti; 
 Petrescu I (1987), Geologia zăcămintelor de cărbuni; Zăcămintele din România, Editura 

Tehnică, Bucureşti; 
 Balintoni I. (1997), Geotehnica terenurilor metamorfice din România, Editura Carpatica, 

Cluj-Napoca. 
 
Alte precizări cu sens major în tradiţie sau contemporaneitate: 

Am întocmit peste 75 de lucrări ştiinţifice, apărute în publicaţiile din România (editate de 
Academia Română, Institutul Geologic al României, Facultatea de Geologie şi Geofizică şi 
Facultatea de Geografie, din cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Geologie 
din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Geografie, din cadrul Universităţii din 
Craiova, Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, Muzeul Judeţean Argeş din Piteşti, Muzeul 
Judeţean din Bistriţa-Năsăud, Societatea de Geografie din România, Fundaţia Oamenilor de Ştiinţă 
„Prahove”, Fundaţia „Ion Atanasiu” din Bucureşti, Fundaţia Salinară „Carol Crăciun” din Slănic 
Prahova) şi din străinătate (Belgrad, Viena, Praga, Strasbourg, Krefeld, Bratislava, Izmir), 
prezentate cu ocazia unor sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi congrese, prin care am adus contribuţii 
importante la elucidarea problemelor de geologie şi geomorfologie ale României. 
 



STĂNOIU, TABITA 
 
 
Adresă: str. Fraţii Goleşti, nr. 35, Câmpulung, jud. Argeş. 
Telefon: 0723 528052; 0248 513242. 
Data naşterii: 25.03.1957. 
Stare civilă: căsătorită, 2 copii. 
 
Studii: 
 Şcoală generală; 
 Liceul Teoretic (clasă specială de matematică suprareal); 
 Facultatea de Medicină Generală, Craiova, absolvită în 1985; 
 Lucrare de diplomă cu tema „Cancer gastric antral”, în coordonarea regretatului profesor 

dr. Buşu Ioan, cu media 10; 
 Repartiţia, conform mediei, în judeţul Argeş; 
 1985-1988: Stagiatura 3 ani, Spitalul Câmpulung; 
 1993: medic specialist Medicină Generală; 
 1998: medic primar Medicină Generală, conform ord. MS 480/1998, pe baza examenului 

susţinut în sesiunea ianuarie, promovat cu media 9, 66; 
 Acreditată pentru activitatea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, ca medic de 

familie, în 1999; 
 Competenţă în „Medicină de Întreprindere”, în urma absolvirii programului de pregătire şi 

promovării examenului de atestare, din sesiunea aprilie 2003, cu media generală 9,15. 
 
Locuri de muncă:  
 1985-1988: medic stagiar Spitalul Câmpulung; 
 1988-1989: medic Medicină Generală DMT, Slobozia Mândra, jud. Teleorman; 
 1989-1996:  medic Medicină Generală DMT Godeni, jud. Argeş; 
 1996: susţinere examen pentru intrarea în oraş, pentru postul de medic specialist Medicină 

Generală la DMT V Câmpulung; 
 1996-1999: medic Medicină Generală DMT V Câmpulung, medic coordonator; 
 1999 - prezent, Medic titular al CMI „Doctor Stănoiu Tabita”, Câmpulung, str. Grigore 

Grecescu, bl. P25, sc. A, ap. 3, tel. 0248536147. 
 
Experienţă profesională: 

Am urmat numeroase cursuri de perfecţionare în domeniile: Cardiologie, Geriatrie, Diabet 
şi Boli de nutriţie, Opioide, Medicina muncii etc. 

Am participat la un curs de nutriţie la Facultatea de Medicină din Universitatea de Stat 
Oregon, SUA. 

Am obţinut acreditarea ca medic formator în disciplina Medicina de Familie, 2003. 
Am efectuat cursuri de pregătire cu medicii de Medicină Generală, în vederea obţinerii 
specialităţii. 

Mai mulţi medici şi-au efectuat stagiul de Medicină de Familie în cabinetul meu, fiindu-le 
coordonator. 
 
 



Funcţii de conducere: 
- Preşedinte Comisia de Disciplină a Colegiului Argeş; 
- Medic coordonator DMT V Câmpulung; 
- Vicepreşedinte Societatea MG/MF Argeş. 
 
Abilităţi: 
 Limbi străine: franceză – mediu, engleză – începător. 
 Cunoştinţe în domeniul IT, Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP (Word, Acces), 

programele CNAS Argeş (raportare situaţii, contabilitate, program naţional), Internet. 
 Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesionist, seriozitate, capacitatea de a lucra în 

echipă.  



 
 
 

ŞTEFAN, ION 
 
 
Informaţii personale: 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 din 1965: Profesor de chimie la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Câmpulung – Muscel, 

prin repartiţie guvernamentală;  
 din 1969: Profesor metodist; 
 1994-1999: Director adjunct la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Câmpulung - Muscel. 

 
Studii:  
1965: Facultatea de Chimie, din cadrul Universităţii „Babeş - Bolyai” Cluj-Napoca. 
 
Alte activităţi şi realizări: 
 Membru al Comisiei Naţionale de Chimie, din anul 1988; am elaborat programele de 

chimie din licee şi şcolile generale;   
 Membru al Comisiei Concursului Naţional de Chimie, din 1988; 
 Timp de 25 de ani, am fost responsabilul Cercului de Chimie din oraşul Câmpulung, unde 

am susţinut numeroase referate metodico-ştiinţifice şi lecţii deschise; 
 Am făcut parte din Brigada Ministerului Educaţiei, care şi-a desfăşurat activitatea în judeţul 

Argeş, având ca obiectiv îndrumarea şi controlul învăţământului argeşean; 
 Am participat la simpozionul internaţional „Kinetics in analytical chemistry”, cu un poster 

„The rale of kimetics in elimination of interferences in flow system”; 
 Am fost lider de sindicat pentru oraşul Câmpulung şi teritoriul Muscel şi am rezolvat 

împreună cu I.S.J. Argeş problemele cadrelor didactice din zonă; 
 Din 1968, am fost preşedintele Subfilialei Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice din 

Câmpulung-Muscel, în cadrul căreia am ţinut sesiuni de comunicări ştiinţifice ale cadrelor 
didactice din zonă; 

 Am participat cu elevii la Concursul Naţional de Chimie „C.D. Neniţescu”, organizat de 
Universitatea Politehnică Bucureşti, la care elevii mei au obţinut numeroase premii şi 
menţiuni; 

 Am avut numeroase publicaţii în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. 
Menţionez articolul „Immunosensors in chemical diagnostics”, publicat în aprilie 2003, în 
„Chimical Laboratory”; 



 În calitate de director adjunct, m-am preocupat de buna desfăşurare a procesului de 
învăţământ, de dotarea laboratoarelor şi de asigurarea bazei materiale a şcolii; 

 Am elaborat subiecte pentru Olimpiadele de Chimie, la nivel judeţean şi naţional, fiind şi 
membru al Comisiei Judeţene a Olimpiadei de Chimie; 

 Am îndrumat elevii să publice în reviste de specialitate destinate lor, obţinând premii cu ei 
la sesiuni de comunicări ştiinţifice, invenţii şi inovaţii; 

 Am făcut parte din Comisia Republicană a sesiunii de comunicări ştiinţifice, secţia Chimie. 
 
Diplome şi distincţii: 
 2008: „Diplomă de excelenţă”, acordată pentru întreaga activitate de Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării;   
 iunie 1987: Titlul de „Profesor evidenţiat”, acordat pentru întreaga activitate desfăşurată  

de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin ordinul nr. 7700.                                                                       



ŞTEFAN, ION 
 
 
 
Locul şi data naşterii: Topoloveni, 17.VI.1932. 
Domeniile de referinţă: învăţământ, cultură şi sănătate. 
Anul stabilirii în judeţul Argeş: de la naştere, până în prezent. 
 
Studii: 
 Şcoala elementară, Topoloveni – 1945; 
 Şcoala Profesională, Câmpulung Muscel – 1950, concomitent SMRM, Piteşti – 1951; 
 Institutul Pedagogic „M. Gorki”, Bucureşti – 1956;  
 Universitatea C.I. Parhon – Limba şi Literatura Română, Bucureşti – 1971. 

 
Activitate profesională: 
 1956-1957: profesor, Şcoala Generală Priboieni;  
 1957-1994: Liceul Topoloveni (1959-1973), director adjunct al liceului; 
 1973-1982: culegător material lingvistic (viticula toponimic, zona Cârcinov, pentru 

Academia Română - Comisia de elaborare manuale şcolare. 
 
Grade şi titluri obţinute: 
 Gradul didactic I – învăţământ – Limba şi Literatura Română; 
 Titlul de „Profesor evidenţiat”, pentru merite deosebite. 



 
 
 

ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRINA MARIANA 
 
 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 13.02.1955. 
Adresa: Piteşti, str. Sf. Vineri, nr. 5, bl. A10, et. 10, ap. 22, judeţul Argeş. 
Telefon: 0248 633 752; 0348 803 414; 0740 194 141. 
E-mail: mariana_stefanescu@yahoo.com. 
Starea civilă: Căsătorită, un fiu.  
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1980-1981: Profesor de limba engleză la Şcoala Generală Brăduleţ-Galeş, judeţul Argeş; 
 1981-1985: Profesor de limba engleză la Şcoala Generală cu clasele I-X, Lăiceşti, Costeşti, 

judeţul Argeş; 
 1985-1990: Profesor de limba engleză la Şcoala Generală cu clasele I-X, Lunca              

Corbului, judeţul Argeş; 
 1990-1998: Profesor de limba engleză la grupul Şcolar de Industrializarea Lemnului, 

Piteşti; 
 1998-1999: Profesor de limba engleză la Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”, Piteşti; 
 1999-prezent: Profesor de limba engleză la Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”, Piteşti. 

 
Studii:                                         
 1976-1980: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Limbi Străine;   
 1970-1974: Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti; 
 1962-1970: Şcoala Generală nr. 10, Piteşti; 
 1983: Definitivatul în învăţământ; 
 1990: Gradul didactic II; 
 1995: Gradul didactic I .              

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Rezultatele activităţii mele de profesor s-au materializat în rezultate foarte bune, obţinute 

cu elevii la examenul de bacalaureat, la toate concursurile organizate în şcoală şi în afara 
şcolii, la sesiuni de cercetare ştiinţifică, la proiecte de parteneriat internaţionale;                                                    

 Am organizat în şcoală diferite activităţi culturale: cu ocazia Zilei Europene a Limbilor, 
Săptămânii Comenius, Spring Day şi programe artistice în limba engleză, cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, Halloween etc.;  



 In-service course „English Language and Methodology”, Plymouth, Anglia, 2001;     
 Am fost coordonatorul Proiectului „Respect”, derulat pe o perioadă de trei ani (2002-

2005), în parteneriat cu Anglia, Finlanda şi Franţa, prin Programul Comenius-Socrates; 
 Am participat cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a la Programul „Exchange - European 

Union Citizenship”, în colaborare cu AIESEC Piteşti şi Peace Corps; 
 Am fost evaluator de manuale alternative de limba engleză, clasa a X-a, L2, 2002; 
 Profesor mentor, din 2003 şi îndrumător de practică pedagogică a studenţilor de la 

Universitatea Piteşti, Facultatea de Filologie, secţiunea Limbi moderne;  
 Profesor metodist, din anul 2005; 
 Îndrumător activitate profesori de limbi moderne, în calitate de responsabil al Comisiei 

Metodice a profesorilor de limbi moderne din şcoală, din anul 2002; 
 Am realizat un cabinet de limba engleză „Self Study Center”, ca centru de documentare şi 

informare pentru limbile moderne studiate în colegiul nostru, din 2005; 
 Participare la cursuri şi seminarii de perfecţionare didactică, consiliere şi orientare, de 

abilitate curriculară etc.; 
 Participare la seminariile de perfecţionare didactică, privind implementarea conceptului 

„Firma de exerciţiu”, „Rolul profesorului de limbi străine în firma de exerciţiu” şi „Firma 
de exerciţiu” – metoda modernă de predare, în cadrul programului „K-education”, ECO 
NET, Austria, 2004-2005; 

 Participare la cursul „Humanising our Teaching”, Cluj-Napoca, 2007 şi participare 
interactivă la Conferinţele MacMillian, RATE, Express Publishing, 2002-2008; 

 Participare la Programul de formare continuă „Formarea îndrumătorilor de practică 
pedagogică - Practicum”, 2008; 

 Absolvirea Cursului de iniţiere IT, 2008.   
 
Competenţe şi abilităţi: 
 Abilităţi de comunicare, munca în echipă; 
 Cunoştinţe de utilizare a calculatorului: redactarea unui document, tabele, grafice, 

prezentare Power Point, comunicare pe Internet. 



 
 
 

ŞTEFANESCU, MARGARETA 
 
 
Informaţii personale 
Data şi locul naşterii: 30.01.1938, comuna Slătioarele, sat Băbana, judeţul Argeş. 
Adresa: Piteşti, cartier Trivale, bl. 60, sc. B, ap. 8, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Văduvă, un copil.   
Naţionalitatea: Română. 
 
Studii: 
 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română;  
 Şcoala Pedagogică de Învăţătoare Piteşti. 

 
Activitatea profesională:                                         
 1995: Pensionare; 
 1969-1965: Profesor de Limba română la Liceul Industrial Construcţii de Maşini, Piteşti;     
 1964-1969: Profesor de Limba română la Şcoala Generală nr.1, Piteşti; 
 1960-1964: Profesor de Limba română la Şcoala Generală nr. 3, Piteşti; 
 1955-1958: Profesor de Limba română la Şcoala Generală Slătioarele – Băbana; 
 1960: Definitivat în învăţământ; 
 1975: Grad didactic II; 
 1980: Grad didactic I;  
 din 1969: Profesor titular, prin concurs. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Am activat în cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Română, din liceu şi în Cercul 

Pedagogic al profesorilor de limba română – lecţii deschise, referate, cercetări;     
 Am fost preşedintele Comitetului Municipal pentru Cultură (1977-1989). 

 
Diplome şi distincţii: 
1978: Titlul de „Profesor evidenţiat”, pentru activitatea didactică;  
1984: Ordinul „Meritul Cultural”, clasa a IV-a. 
    



 
 
 

STOICA, FILOFTEIA DANIELA 
 
 
Informaţii personale: 
Data naşterii: 28.05.1965. 
Adresa: Mioveni, Bdul. Dacia, bl. L9, sc. B, ap. 6, judeţul Argeş. 
Telefon: 0743 814 930. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 01.09.2006 - prezent: Liceul Teoretic „Iulia Zamfirescu”, Mioveni, învăţătoare titulară; 
 01.09.1990 -  31.08.2006: Şcoala nr. 1 „Liviu Rebreanu”, Mioveni, învăţătoare titulară; 
 01.09.1984 - 31.08.1990: Şcoala Ţiţeşti, învăţătoare titulară, director între anii 1987-

1990; 
 01.09.1983 - 31.08.1984: Şcoala Uiasca, Bascov, director, învăţătoare titulară. 

    
Studii:                                         
 2007-2008: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei; 
 2003-2006: Universitatea din Piteşti, Colegiul Universitar de Institutori; 
 1979-1973: Liceul Pedagogic Câmpulung - Muscel – diplomă de învăţător şi institutor; 
 02-03.2003: Curs de formare managerială a directorilor de unităţi şcolare, organizat în 

cadrul Componentei „Management şi Finanţare” a Proiectului de Reformă a 
Învăţământului Preuniversitar; 

 11.2003: Curs de iniţiere în limba engleză, organizat de C.C.D. Argeş; 
 01.09.2005 - 20.11.2005: Program de formare continuă „Educaţia la timpul viitor”; 
 2006: Curs „Educaţie pentru sănătate”; 
 10.2006: Stagiu „Consiliere şi orientare”; 
 2006: Seminarul de formare de instructori pentru părinţi, în proiectul naţional „Educaţia 

Părinţilor”; 
 2007: „Managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale”, curs „Formarea 

profesorilor documentarişti”, curs de limba engleză, curs de limba spaniolă, curs de 
limba franceză, curs „Iniţiere în biblioteconomie”, cursuri ţinute de C.C.D. Argeş. 

 
Alte activităţi şi realizări: 
 Participarea cu diverse lucrări, peste 50 la număr, la diferite simpozioane judeţene, 

naţionale şi internaţionale;                                               
 Participarea la „Târgul ofertelor educaţionale”, 2001-2007; 



 Participarea la toate acţiunile organizate de şcoală şi de Primăria oraşului Mioveni, 
dedicate diferitelor evenimente aniversare ale anului; 

 Găsirea unor resurse extrabugetare pentru dotarea clasei sau pentru organizarea unor 
activităţi extraşcolare (excursii, vizite, concursuri cu premii etc.); 

 Desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, obţinerea unor rezultate foarte 
bune la concursuri şi olimpiade şcolare, testări, concursuri. 

                                              
Publicaţii: 
 „Abilităţi practice – clasele I-IV”, „Abilităţi practice – clasa I”, „Abilităţi practice – 

clasa a II-a”, „Abilităţi practice – clasa a III-a”, „Abilităţi practice – clasa a IV-a”, 
„Fantezii de iarnă”, editate la Editura Carminis, Piteşti, 1999-2006; 

 6 articole publicate în „Tribuna învăţământului”, 6 articole în revista „Doxi”, 
Bucureşti, 6 articole în suplimentul „Popas în lumea copilăriei”, Ploieşti, 5 articole în 
revista de ştiinţe şi educaţie „Iniţiative didactice”, Piteşti, 12 articole în „Catedra”, 18 
articole în revistele „Practic” şi „Draga mea”, precum şi numeroase articole în alte 
reviste, suplimente. 

 
Diplome şi distincţii: 
 2000 - prezent: „Gradaţie de merit”; 
 2006: Diploma „Gh. Lazăr”, clasa I, pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi 

pentru rezultatele remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor.  
            
Aptitudini şi competenţe: 
 Limbi străine cunoscute:  limba engleză; 
 Cunoştinte de calculator: Windows XP, Microsoft Word, Power Point, Corel Draw, 

Excel; 
 Competenţe organizatorice: organizarea diferitelor concursuri (concursul Cangurul, 

Canguraşul în lumea basmelor, Canguraşul matematician, concursul SMART şi 
concursului WINNERS;   

 Coordonarea activităţilor desfăşurate în cadrul programului „Eco-Şcoala”; 
 Permis de conducere, categoria B, din mai 1991.   

 
 



STROE, V. ION 
 
 
Locul naşterii: comuna Valea Popii, satul Văcarea, judeţul Muscel (astăzi comuna Mihăeşti, 
satul Văcarea, Argeş). 
Domiciliul actual: comuna Vlădeşti, jud. Argeş.  
Starea civilă: căsătorit. 
 
Studii: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română. 
Anul absolvirii: 1973, specializarea: Română – Franceză. 
Profesia de bază: profesor. 
Vechimea în muncă: 44 ani. 
Actualul loc de muncă: pensionar. 
 
Limbi străine: franceză. 
Telefon mobil: 0747 406196. 
Soţia: Stroe C. Steluţa, profesor pensionar. 
Copiii:  
 Stroe I. Ion Sorin, profesor, Şcoala Specială din Ştefăneşti, Argeş. 
 Stroe I. Felix Traian, inginer, Întreprinderea Inscut din Bucureşti. 
 Stroe I. Dragoş Constantin, institutor, Şcoala din Vlădeşti, Argeş. 

 
Activitatea profesională:  
 1963 – 1964: comuna Glăvile, raionul Drăgăşani, regiunea Argeş (astăzi judeţul Vâlcea), 

învăţător II. 
 1964 – 1973: comuna Vlădeşti, judeţul Argeş, învăţător I. 
 1973 – 2007: comuna Vlădeşti, judeţul Argeş, profesor. 
 2007: comuna Vlădeşti, judeţul Argeş, pensionar. 

 
Gradul didactic: I. 
 
Funcţii deţinute:  
 Director al Căminului Cultural din Vlădeşti – 10. 01.1979 – 04.08.1984; 
 Director al Şcolii din Vlădeşti, judeţul Argeş – 01.10.2003 – 01.10.2007; 
 Director Adjunct al Şcolii şi preşedinte al Consiliului Comunal al Organizaţiei Pionierilor 

din comuna Vlădeşti, judeţul Argeş – 01.09.1984 – 03.12.1989;  
 Bibliotecar comunal la Vlădeşti – 10.01.1984 – 14.03.1991; 
 Deputat în Sfatul/Consiliul Popular al comunei Vlădeşti, în mandatele cuprinse între anii 

1970 şi 1989;  
 Consilier în Consiliul Local al comunei Vlădeşti, în mandatele 2000 – 2004, 2004 – 

2008, 2006 – 2012; 
 Preşedinte al Sindicatului comunal Vlădeşti - 1970 – 1989; 
 Membru al Asociaţiei Folcloriştilor Argeşeni „Constantin Rădulescu - Codin”, în cadrul 

căreia am îndeplinit diferite funcţii, din 1973. 
 
 



Distincţii:  
 Salariul de merit, în anii 2001, 2004, 2005, 2006, 2007; 
 Premiul „Cel mai reprezentativ cercetător, culegător sau valorificator al folclorului 

argeşean”, în 2002;  
 Diploma „Gheorghe Lazăr clasa I”, pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi 

pentru rezultate remarcabile, obţinute în formarea şi educarea tinerilor, 2006;  
 Premiul I sau Marele premiu al juriului, de nenumărate ori, ca interpret sau ca instructor 

al formaţiilor artistice. 
 
Activităţi deosebite:  

A. Ca profesor: 
 pregătire şcolară deosebită a tinerilor;  
 organizator al multor excursii de 3 – 8 zile cu tinerii, anual, şi organizator/însoţitor al 

echipajelor de copii/tineret în tabere şcolare (Năvodari: 1984 şi 1988; Drobeta-Turnu-
Severin: 1985; Orşova: 1986; Lacul Sărat: 1987; Sulina: 1988 şi 2006; Gârboavele – 
Galaţi: 1989; Babadag: 1987; Bididia - Tulcea: 1991; Amara: 1992; Constanţa: 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2007), sau ieşiri cu temă (Zilele Francofoniei: 2005, 2006, 2007) 
şi în cadrul cercului Cultul Eroilor (Micleşti – Vaslui, 2004 şi Cetatea Sighişoarei, 2005). 

B. Ca instructor al formaţiilor artistice: 
 fondator al Ansamblului Folcloric Bratia din Vlădeşti, care a obţinut multe premii, 

participând la manifestările culturale din Argeş (Florile dalbe, Cântecele Argeşului, 
Reuniunea ansamblurilor şi formaţiilor de dansuri Gheorghe Popescu – Judeţ, Sarbătorile 
Argeşului şi Muscelului, Brâul de la Boteni, Doina Vâlsanului (Galeşu), Rapsodia 
Păstorească (Corbi), Zilele comunei (Mihăieşti, Boteni, Aninoasa, Corbi, Coşeşti etc.), 
festivaluri naţionale (Sighetul Marmaţiei: 1981, 1987 şi 1991; Iaşi: 1989, 1993 şi 2003; 
Petroşani: 1984 şi 1987; Craiova: 2000; Constanţa: 2002; Reşiţa: 1996; Bacău: 1994; 
Vaslui: 2003; Rm. Vâlcea: 2001 şi 2005; Sibiu: 1995; Braşov; 2004; Călimăneşti şi Rm. 
Vâlcea: 2002; Bucureşti: 1995 şi 1996; Cluj: 2007) şi festivaluri internaţionale (Hora 
Mare de la Rezina, din Republica Moldova, 1996 şi Carpaţi, România, 2002); 

 Manifestările televizate din anii 1981, 1986, 1988, 2003 şi 2005. 
 
Activitatea publicistică: 
Articole în ziarul „Secera şi Ciocanul”, revista „Cultura”, Buletinul Cultural Argeşean. 
 
Cărţi publicate:  
 Comunicări ştiinţifice, publicate în Caiete folclorice, vol. I – IX, de către Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Prelucrarea Culturii Tradiţionale Argeş; 
 Colaborator la apariţia cărţilor: „Colinde şi obiceiuri de iarnă din Argeş – Muscel”, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 1998, având coordonatori: Adriana Rujan şi Costin 
Alexandrescu, şi „Folclor poetic din Argeş. Descântece”, Editura Alean, Piteşti, 
2006, coordonator: Adriana Rujan; 

 Împreună cu soţia: „Sus în cercănel de lună. Folclor literar din Vlădeşti”, Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2002 şi „Obiceiuri de peste an din judeţul Argeş”, Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2005;  



 Sub semnătură proprie: „Şcoala din Vlădeşti, judeţul Argeş. Monografie istorică”, 
Editura Alean, Piteşti, 2007 şi „Monografia comunei Vlădeşti, judeţul Argeş”, Editura 
Alean, Piteşti, 2007. 

 
 

 
 
 
 
 



STUPARU, MARIUS VIOREL 
 
 
Informaţii personale: 
Data şi locul naşterii: 06.05.1955, judeţul Argeş. 
Adresa: Oraş Piteşti, Str. Maior Sever Nicolescu, nr. 24 A, judeţul Argeş. 
Starea civilă: Căsătorit, doi copii. 
Telefon: 0248 221 240. 
Naţionalitatea: Română. 
 
Activitate profesională: 
 1975-1997: Cadru militar – locotenent colonel la Spitalul Militar; 
 1990-1993: Medic specialist;  
 1993-prezent: Medic primar, din 1990 activitate privată; 
 1991: Competenţă în implantologie. 

 
Studii:  
 1974: Liceul „Dinicu Golescu”, Cîmpulung – Muscel; 
 1980: Facultatea „Carol Davila”, Bucureşti.      

 
Alte activităţi şi realizări: 
 2005-2007: Vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Dentişti Argeş; 
 Membru în Consiliul Colegiului Medicilor; 
 Medic la Şcoala de Subofiţeri şi Maiştri Militari „Basarab I”; 
 Medic la Şcoala de Ofiţeri.     

 
                                          
       
 
                                                
 
 



SUMEDREA, DORIN IOAN 
 
 
Data şi locul naşterii: 26.11.1967, Bran, jud. Braşov. 
Starea civilă: căsătorit, 1 copil. 
Adresă: Piteşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248 278066. 
Fax: 0248 278477. 
E-mail: dsumedrea@yahoo.com. 
 
Educaţia: 
 Septembrie 1982 – iulie 1986: Liceul „Dr. I. Meşota” Braşov, diplomă bacalaureat; 
 Septembrie 1988 – iulie 1993, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară, Bucureşti, diplomă inginer agronom; 
 Octombrie 1998 – august 2001: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 

Facultatea Management-Marketing, diplomă de economist; 
 Octombrie 1996 - iulie 2001: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară, Bucureşti, Doctor în Horticultură. 
 Doctorat. 

 
Experienţă profesională: 
 01.11.1993 – 1.04.1995: Piteşti – Mărăcineni, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni, inginer la 

cercetare; 
 01.04.1995 – 01.05.1998: Piteşti – Mărăcineni, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni, cercetător 

ştiinţific stagiar; 
 1.05.1998 – 1.06.2001: Piteşti – Mărăcineni, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni, cercetător 

ştiinţific; 
 1.05.2001 – 1.11.2004: Piteşti – Mărăcineni, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni, cercetător 

ştiinţific III;  
 1.11.2004 – prezent: Piteşti – Mărăcineni, I.C.D.P., Piteşti – Mărăcineni, cercetător 

ştiinţific II. 
  
Titlul ştiinţific: Doctor în Horticultură – „Cercetări privind intensivizarea culturii soiurilor de 
măr cu rezistenţă genetică la boli” – Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară 
Bucureşti, iulie, 2001, calificativ: foarte bine. 
 
Listă publicaţii: nr. total al publicaţiilor: 81 lucrări ştiinţifice, din care 8 sunt cărţi, 6 în ultimii 5 
ani, 4 fiind ca unic sau prim autor. 
 
Societăţi şi organizaţii profesionale:  
 Pe plan naţional: 

- Membru al Societăţii Naţionale a Pomicultorilor din România;  
- Membru permanent – Platforma Tehnologică Naţională „Food for Life”. 
 
 Pe plan internaţional:  

- Membru EUFRIN – European Fruit Research Institutes Network. 

mailto:dsumedrea@yahoo.com�


- Membru ESF – European Sciences Foundation, prin M.E.C. – CNCSIS. 
- Membru reţea Agrifoodresearch – www.europartnersearh.net/eu-agrimapping/database/fact_ 
sheet_researcher.php?numero=2875. 
 
Limbi străine: engleză. 
 
Experienţă câştigată în principalele proiecte de cercetare: 
A. 22 proiecte naţionale, din care 4 în calitate de director de proiect: 
 Programul Agral – Proiectul Agral 146 – Cercetări privind realizarea de exploataţii 

pomicole eficiente, ca model cu posibilităţi de extindere în zone similare şi rol în 
stabilizarea tinerilor în agricultură; 

 Programul Agral – Proiectul Agral 294 - Cercetări privind tehnologia producerii 
materialului săditor, destinat înfiinţării plantaţiilor pomicole organice, conform 
standardelor în domeniu; 

 Programul Cercetare de Excelenţă – CEEX 78 – Cercetări privind valorificarea 
nămolurilor orăşeneşti ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E.; 

 PNCDI II – Proiectul PC 51 – 008 – Optimizarea managementului culturilor pomicole 
direcţionată către reducerea inputurilor, în scopul limitării emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

 
B. 2 proiecte internaţionale: membru în Comitetul de management: COST 864 – Combining 
traditional and advanced strategies for plant protection in pome fruit growing şi COST 873 – 
Bacterial diseases of stones fruit and nuts.  
 
Locul de muncă actual/vechimea/funcţii de coordonare ştiinţifică:  
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru pomicultură – Piteşti – Mărăcineni, vechime 14 ani. 
 
Funcţii de coordonare şiinţifică:  
 Şef Laborator Tehnici şi tehnologii în pomicultură – 2004 – 2005; 
 Director ştiinţific – 1.06.2006 – prezent. 

 
Alte competenţe: 
 Lector universitar asociat – din anul universitar 2001 – 2002, la Universitatea din Piteşti 

– Catedra de Biologie – Horticultură – titular la disciplinele: Pomicultură şi Marketingul 
produselor horticole;  

 Expert evaluator – la competiţia de proiecte PNCDI II din anii 2007 şi 2008 – programele 
Parteneriate în domenii prioritare, Capacităţi şi Idei.  

http://www.europartnersearh.net/eu-agrima�


ŞUTA, AUREL 
 

 
Locul şi data naşterii: 10.12.1924, localitatea Valea lui Mihai, judeţul Bihor. 
Studii superioare: Facultatea de Agricultură, Cluj, 1949. 
Studii postuniversitare: Doctorat în Ştiinţe - 1971, cu tema „Influenţa măsurilor agrotehnice 
asupra creşterii şi rodirii echilibrate a mărului Jonathan, în livezile clasice”. 
 
Specializări, documentări: 
 Documentări în străinătate; Vizite de documentare în ţările cu o pomicultură modernă. 

SUA, Italia, Polonia, China; 
 1958 – 1970 – Director Staţiunea Experimentală Pomicolă Voineşti – Dâmboviţa; 
 1970 – 1994 – Şeful Laboratorului de Agrotehnică Pomicolă de la Institutul de Cercetare 

– Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti – Mărăcineni (24 ani). 
 
Contribuţii deosebite: 
 Organizarea cercetărilor din reţeaua experimentală pomicolă; 
 Formarea cadrelor din domeniul tehnologiei pomicole; 
 Explică teoretic cauzele rodirii intermitente a celui mai răspândit soi de măr (Jonathan) în 

judeţele Dâmboviţa şi Argeş; 
 Influenţa diferitelor sisteme de lucrare şi întreţinere a solului asupra creşterii şi rodirii 

pomilor; 
 Elaborează Normele tehnice de realizare a livezilor intensive, tehnologia de cultură a 

mărului şi părului, în condiţii deosebite. 
 
Activitate publicistică: 
 Numeroase lucrări ştiinţifice şi tehnice; 
 Este unul dintre cei mai mari specialişti în tehnologia culturii pomilor din România şi cel 

mai dinamic în transferul lor în producţie, prin loturile demonstrative, mai ales în judeţul 
Argeş. 

 
 



 
 
 

TABACU, ION 
 
 
Data naşterii: 22 iulie 1949, Glodeni, jud. Dâmboviţa. 
Stare civilă: căsătorit, soţia: Elena Tabacu. 
Copii: Ştefan Tabacu, născut la 14 decembrie 1975, căsătorit. 
Domiciliul: Piteşti, str. Bibescu Vodă, bloc B, sc. B, ap. 14. 
 
Pregătire şcolară, profesională şi ştiinţifică - atestate: 
 1956-1963: Şcoala primară, Pucioasa, jud. Dâmboviţa; 
 1963-1967: Liceul Teoretic din Pucioasa;  
 1967-1972: Facultatea de Mecanică, secţia Automobile şi Tractoare, Universitatea din 

Braşov; 
 1972-1973: Stagiul militar la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă (Detaşamentul Păuliş), Radna, 

jud. Arad; 
 1986: susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Studiul posibilităţilor de reducere a 

nivelului zgomotului la autoturismele Dacia 1310”, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 
ing. Marin Untaru, de la Univ. din Braşov; 

 1984: Curs de utilizare a calculatorului, limbaj FORTRAN; 
 1990: expert tehnic, atestat de Ministerul Justiţiei, specialitatea Auto. 

 
Locul de muncă actual: Universitatea din Piteşti. 
Vechimea în actualul loc de muncă: 1972. 
Titluri ştiinţifice, grade didactice, experienţe, participant în organizaţii profesionale:  
 1972 - inginer mecanic, specialitatea Automobile şi Tractoare; 
 1986 - doctor inginer; 
 1972 - prezent: cadru didactic în Univ. din Piteşti, parcurgând etapele:  

• 1972-1975: asistent stagiar, prin repartiţie guvernamentală; 
• 1975-1978: asistent titular; 
• 1978-1990: şef de lucrări; 
• 1990-1994: conferenţiar universitar; 
• 1994 - în prezent: profesor universitar; 
• 1999 - în prezent: conducător de doctorat, domeniul fundamental: Ştiinţe 

inginereşti, domeniul - Inginerie mecanică; 
 1990 - membru fondator al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (SIAR); 
 1990 - prezent: membru în Colegiul Director al SIAR; 



 1999 - prezent: vicepreşedinte SIAR; 
 1992 – prezent: membru în Asociaţia Română de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor 

(ARoTMM); membru în „Societatea Termotehnicienilor din România” (ST); 
 1994 – prezent: membru în „Corpul experţilor tehnici din România”; 
 1997 – prezent: membru în „Society of Automotive Engineers” – SAE – (USA); 
 1999 – prezent: membru Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); 
 1992-2000: Şef Catedră Automobile, Universitatea din Piteşti; 
 2000-2008: Decan al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie; 
 2000 - prezent: Director Centrul de Cercetare Ştiinţifică „Ingineria Automobilului”; 
 2008 - prezent: Prorector al Universităţii din Piteşti. 

 
Publicaţii, activitate ştiinţifică: 
Monografii, tratate, publicate în edituri: 
 Poţincu, Gh., Hara, V., Tabacu, I., Automobile, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1980; 
 Untaru, M., Pereş, Gh. Stoicescu, A. Poţincu, Gh., Tabacu, I., Dinamica autovehiculelor 

pe roţi, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 Untaru, M., Szeitz, N., Pereş, Gh., Frăţilă, Gh., Poţincu, Gh., Tabacu, I., Macarie, T., 

Calculul şi construcţia autovehiculelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1982; 

 Tabacu, I., Marinescu, D., Secară, M., Optimizarea grupului motor transmisie, Editura 
Universităţii din Piteşti, 1998, ISBN…; 

 Tabacu, I., Transmisii mecanice pentru autoturisme, Editura Tehnică, 1999, ISBN; 
 Tabacu, I., Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, la a 40-a aniversare a Universităţii 

din Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, 2002, ISBM; 
 Cruceru, Dr., Tabacu, I., Automotive Powertrain Modeling Simulation – Ed. Universităţii 

din Piteşti, 2004; 
 Tabacu, Şt., Tabacu, I., Macarie, T., Neagu, E., Dinamica autovehiculelor – Îndrumar de 

proiect, Editura Universităţii din Piteşti; 
 Ivănesc, M., Tabacu, I., Confortabilitate şi Ergonomie - Editura Universităţii din Piteşti, 

2007; 
 Ivănesc, M., Tabacu, St., Marinescu, D., Tabacu, I., Calculul şi construcţia  

Automobilelor - Îndrumar de proiectare, Editura Universităţii din Piteşti, 2008. 
 
Cursuri, îndrumare, publicate pe plan local: 
 Poţincu, Gh., Tabacu, I., Transmisia automobilului, curs litograf, 1973; 
 Poţincu, Gh., Tabacu, I., Sistemele automobilului, curs litograf, 1973; 
 Tabacu, I., Macarie, T., Stanca, I., Calculul şi construcţia autovehiculelor – îndrumar de 

laborator, litografiat, 1986;  
 Tabacu, I., Macarie, T., Stanca, I., Bază de date pentru autovehicule, multiplicat Punct 

Documentare, Biblioteca Tehnică, Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, 1987; 
 Tabacu, I., Macarie, T., Stanca, I., Dinamica autovehiculelor, îndrumar de proiectare, 

litografiat, 1990; 
 Tabacu, I., Metode şi mijloace de evaluare a urmelor accidentului, în reconstituirea 

accidentului de trafic rutier, curs multiplicat în programul Tempus CONEET, 
Universitatea „Transilvania” Braşov, 1998. 



 
Lucrări ştiinţifice, publicate în reviste, periodice, volume ale manifestărilor ştiinţifice tematice, 
peste 250, din care: 
 62 - publicate în reviste de specialitate; 
 96 - publicate în volume ale congreselor conferinţelor internaţionale; 
 44 - publicate în volumele conferinţelor naţionale; 
 26 - publicate în volume ale sesiunilor locale. 

 
Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică şi brevete de invenţie: 
 46 - granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică, din care la 19 în calitate de 

director/responsabil; 
 1 - brevet de invenţie. 

 
Alte date: 
 Membru în colective de redacţie a unor reviste ştiinţifice; 
 Redactor „Revista Inginerilor de Automobile” (RIA); 
 Redactor „Buletinul Universităţii din Piteşti” - seria Autovehicule Rutiere, revistă + în 

clasificarea revistelor ştiinţifice CNCSIS; 
 Referent ştiinţific/expert ştiinţific; 
 Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare; 
 Evaluator al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior; 
 Organizator de Manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 36 de prezenţe; 
 Membru în comitete internaţionale de program: 8 nominalizări. 

 



TĂNĂSIE, ELVIRA 
 
 
Adresa: Str. 1 Mai, bl. A22, ap. 8, Mioveni, jud. Argeş, cod poştal 115400, România (din anul 
1989). 
Telefon: 0248 261702. 
Cetăţenia: română. 
Data şi locul naşterii: 15.08.1950, Brezniţa de Motru, jud. Mehedinţi. 
Situaţia familială: căsătorită, 2 copii. 
 
Experienţa profesională: 
 1981-1985: director Şcoala „Albuleşti-Dumbrava”, jud. Mehedinţi;  
 1972 – prezent: profesor de Limba română; 
 1992 – prezent: responsabilul Catedrei de Limba şi Literatura Română din Şcoala „Liviu 

Rebreanu”, Mioveni. 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
 responsabil Catedra de Limba şi Literatura Română; 
 membru în Comisia de inventar; 
 membru în comisiile de evaluare şi organizare (Olimpiade locale, judeţene, Teste 

Naţionale, Teze Unice), membru în comisiile de alcătuire a subiectelor (olimpiade locale); 
 membru în juriul Festivalului Naţional de Teatru pentru Copii „Ludicus”, 2006. 

Numele şi adresa angajatorului: Şcoala „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeş. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Învăţământ - educaţie. 
 
Educaţie şi formare: 
 2006: Cursuri AEL, cursuri de orientare şi consiliere; 
 2005: Perfecţionarea cadrelor didactice în domeniul formării tinerilor (CCDG, Fee); Atestat 

de formare continuă; 
 2004: Gradul didactic I; 
 1976: Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Filologie: Limba română - Limba 

franceză; 
 1965-1969: Liceul teoretic din Strehaia, jud. Mehedinţi. 

Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Limba şi literatura română, Limba franceză, 
Limba latină. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: C.C.D. Argeş, Universitatea din Piteşti, I.S.J. Argeş, 
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Filologie. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice:  
 organizarea şi coordonarea activităţii personalului didactic şi nedidactic din şcoală, a 

activităţii instructiv - educative, în calitate de director al şcolii „Albuleşti-Dumbrava”, jud. 
Mehedinţi (în perioada 1981-1985); 

 organizarea şi coordonarea activităţii Catedrei de Limba română; 
 desfăşurarea, cu responsabilitate, a activităţii, în cadrul unor comisii; 
 organizarea unor concursuri şi olimpiade. 

 



Competenţe de utilizare a calculatorului: abilitate de operare şi utilizare PC (Word, Power 
Point, Excel) - prin studiul individual şi cursuri AEL, utilizare Internet. 
 
Competenţe şi aptitudini artistice: îndrumarea elevilor la clasa la care sunt dirigintă,  în 
desfăşurarea unor activităţi cultural-artistice: serbări, excursii tematice, piese de teatru, interpretări 
de cântece şi recitări - participarea la diferite festivaluri pentru copii şi adulţi. 
 
Informaţii suplimentare: 
 
Activitate metodico-ştiinţifică: 
Publicaţii: 
Autor de subiecte pentru concursuri şi olimpiade şcolare - faza locală şi judeţeană.  
 
Premii şi menţiuni la diferite concursuri şi olimpiade şcolare: 
 
Faza naţională: 
 Premiul I - Olimpiada de Limba şi Literatura Română – Stanciu Maria-Magdalena, 1995; 

Participare la faza naţională, Olimpiada de Limba şi Literatura Română – Stanciu Magda, 1994; 
 Premiul II - Concurs Naţional de Creaţie „Sunt suflet în sufletul neamului meu” - Bălăoiu 

Andreea, 2007; 
Participare la Congresul Naţional Interdisciplinar Poezie, Galaţi, 2008, Iordache Andreea. 
 
Faza judeţeană: 
 Premiul I (OJ şi concursuri judeţene): Stanciu Maria-Magdalena (1994, 1995); 
 Premiul II (OJ şi concursuri judeţene): Neamu Norica, Iorga Ruxandra, Ionescu Raluca 

(1997), Tănăsie Cătălin (1998), Cornea Mihaela (1999), Dănuleţ Ruxandra (2004), Bălăoiu 
Andreea (2005, 2006), Iordache Andreea (2008), Vasilescu Lucian (2000); 

 Premiul III (OJ şi concursuri judeţene): Cornea Mihaela, Militaru Ana (1997), Neamu 
Norica (1999), Gărgărici Adriana (2000), Iordache Andreea (2007); 

 Menţiuni: (OJ şi concursuri judeţene): Dănuleţ Ruxandra (2002), Manea Florin (2004), 
Decher Ionuţ (1996), Militaru Ana (1996), Popescu Daniel ( 1996), Stoica Andreea (2000). 

Diploma – prof. Tănăsie Elvira, pentru rezultate remarcabile, obţinute în cadrul etapei de pregătire 
olimpici – Limba română (dec. 1995), acordată de Prefectura judeţului Argeş. 
 
Participări la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale: 
- Seminarul „Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”; 
- Programul internaţional LeAF; 
- Programul CCDG – Eco-Şcoala. 
 
Simpozioane interjudeţene: 
- Tradiţie – eficienţă - modernizare în învăţământ; 
- Simpozionul Zilele Şcolii „Liviu Rebreanu”. 
 
Concursuri de creaţie-organizare: 
- Concursul de Limba şi Literatura Română „Nicolae Rizea”, Mioveni; 



- Certificat de Competenţă, în cadrul Programului de perfecţionare a cadrelor didactice, în 
domeniul educării tinerilor pentru mediul înconjurător (2006). 



 
 
 

TECĂU, GRIGORE FLORIN 
 
 
Adresă: Judeţul Argeş, Piteşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. D1A, sc. C, et. 3, ap. 9. 
E-mail: florintecau@yahoo.com. 
Naţionalitate: Română. 
Data naşterii: 23.11.1957. 
 
Starea civilă: căsătorit, 1989.  
- soţia: Tecău Cristina – profesor fizică – Şcoala Nr. 4, Piteşti. 
- copii: Tecău Andrei Florin – elev - Colegiul Naţional „Zinca Golescu”, Piteşti. 
 
Locul de muncă vizat/Domeniul ocupaţional: Consiliul Judeţean Argeş. 
 
Experienţa profesională: Profesor Doctor Inginer. 
 1982, profesor titular discipline de specialitate Gr. Şc. Ind. C. Ind. Nr.1, Piteşti; 
 1988 – 1993, director adjunct Gr. Şc. Ind. C. Ind. Nr. 1, Piteşti; 
 1993 – 1997, inspector de specialitate I.S.J. Argeş; 
 1999 – 2001, director Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti; 
 2001 – 2003, inspector de specialitate I.S.J. Argeş; 
 2003 – director general I.S.J. Argeş; 
 2003 – 2005, inspector şcolar general adjunct I.S.J. Argeş; 
 2005 – prezent, profesor Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”, Piteşti; 
 1999 – prezent, cadru didactic asociat, Universitatea Piteşti. 

 
Educaţie şi formare: 
 1976: Diplomă de Bacalaureat, Liceul Teoretic Domneşti, judeţul Argeş; 
 1977 – 1982: Universitatea de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Utilaj Tehnologic – 

inginer – profil mecanic; 
 1990: definitivat în învăţământ; 
 1992: gradul didactic II în învăţământ; 
 1995: gradul didactic I în învăţământ; 
 2005: Master „Management educaţional - Comunicare” – M.E.C.; 
 2008: Cursuri postuniversitare Universitatea Piteşti – Facultatea Matematică – Informatică;  
 2008: doctor Ştiinţe Inginereşti - domeniul Inginerie Mecanică; 
 05.01.2008: Cursuri postuniversitare - Master Management Politic Institutul de Ştiinţe 

Politice, Bucureşti. 
 
Succese şi reuşite personale: 
 membru în Comisia Naţională pentru Elaborarea şi Aprobarea Manualelor, Programelor şi 

Planurilor de Învăţământ – M.E.C.; 



 coordonator, pentru judeţul Argeş, al programului de reformă în învăţământul profesional şi 
tehnic – PHARE VET; 

 promotor, pentru judeţul Argeş, programe europene: „Comenius”, „Arion”, „Socrates”; 
 delegat al Consiliului Judeţean Argeş în Comisia de Dezvoltare şi Integrare Europeană 

Regiunea 3 Sud Muntenia – Departamentul Educaţie; 
 mentor şi formator Universitatea Piteşti – Departamentul de Formare Profesională 

Muntenia; 
 10.12.2004: Decret Prezidenţial, cea mai înaltă distincţie pentru învăţământ: „Ordinul 

meritul pentru învăţământ”, în grad de Mare Ofiţer; 
 07 – 09.09.2007: Titlul „Fiu al Argeşului”; 
 2005: Titlu „Cetăţean de onoare al com. Domneşti”. 

 
Listă de lucrări ştiiţifice şi de specialitate: 
 Tecău, F., Studiul utilajelor, echipamentelor şi tehnologiilor de lucru pentru montaj la 

construcţii industriale, Lucrare grad didactic I, Universitatea de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Utilaj Tehnologic, 1996; 

 Tecău, F., Raport sinteză – Starea învăţământului preuniversitar argeşean, Prefectura 
judeţului Argeş, 1996; 

 Tecău, F., Programe analitice şcoală profesională PHARE – VET 9405, Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, 1996; 

 Tecău, F., Standarde ocupaţionale pentru meseriile din domeniul Construcţii – şcoală 
profesională PHARE – VET 9405, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 1996; 

 Tecău, F., Curriculum Şcoală Profesională PHARE – VET 9405, Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, 1996; 

 Tecău, F., Elaborarea componentelor: formarea profesorilor, management şi dezvoltare 
instituţională – şcoală profesională PHARE – VET 9405, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
1996 – 1999; 

 Tecău, F., Proiect de reformă a învăţământului preuniversitar, Comisia Judeţeană, Centrul 
Zonal de Dezvoltare, 3 – Sud Muntenia, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002; 

 Tecău, F., Studiul pieţei forţei de muncă – Raport final, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
1997; 

 Tecău, F., Tecău, C., Analogii interdisciplinare în sisteme fizice, pe baza politropiei 
generalizate, referat C.C.D., Piteşti, 1999; 

 Tecău, F., Tecău, C., Circulaţia şi poluarea sonoră în mediul urban, referat C.C.D., Piteşti, 
1997; 

 Tecău, F., Gogroi, V., Ursu, C., ş.a., Educaţie Tehnologică, Editura Tiparg, 2003, ISBN 
973 – 8029 – 97 – x; 

 Tecău, F., Metodica specialităţii – Note de curs, Universitatea Piteşti, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic, 1997; 

 Tecău, F., Tehnologii în Construcţii şi Instalaţii – Note de curs, Universitatea Piteşti, 
Departamentul pentru pregătirea Personalului Didactic, 2002; 

 Tecău, F., Începuturile şcolii din Domneşti – Argeş, Revista „Tribuna Învăţământului”, nr. 
3/2003; 

 Tecău, F., Stan, M., Popa, D., ş.a., Analiza Cinematică a mecanismelor complexe cu came, 
utilizând proceduri autolispI, a XXVIII-a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidului, 
Târgovişte, 28 – 29 mai 2004, ISBN 973 – 86834 – 2 – 4; 

 Tecău, F., Stan, M., Popa, D., ş.a., Sinteza mecanismelor complexe cu came, utilizând 
proceduri autolispI, a XXVIII-a Conferinţă Naţională de Mecanica Solidului, Târgovişte, 
28 – 29 mai 2004; 



 Tecău, F., Stan, M., Popa, D., ş.a., Studiul oscilaţiei lichidelor în tuburi în formă de U, 
folosind integrarea numerică, prin metoda Runge-Kutla, Universitatea Piteşti, Buletin 
Ştiinţific, Seria Mecanică Aplicată, vol. 1 (11), 2005, ISSN: 1582 – 9561; 

 Tecău, F., Stan, M., Popa, D., ş.a., Contribuţii la studiul golirii rezervoarelor, prin orificii 
şi conducte, Universitatea Piteşti, Buletin Ştiinţific, Seria Mecanică Aplicată, vol. 1 (10), 
2004, ISSN: 1582 – 9561; 

 Tecău, F., Organizarea generală a autovehiculelor destinate lucrărilor, în condiţii de 
şantiere de construcţii, Referat 1 Doctorat, Universitatea Piteşti, 2002; 

 Tecău, F., Criterii şi mărimi de apreciere a capacităţii de trecere a autovehiculelor, 
Referat 2 Doctorat, Universitatea Piteşti, 2003; 

 Tecău, F., Sisteme pentru sporirea capacităţii de trecere a autovehiculelor speciale, 
Referat 3 Doctorat, Universitatea Piteşti, 2004; 

 Tecău, F., Popa, D., Pârlac S., Şerban, F., Traductor de turaţie utilizabil în determinări 
experimentale, în condiţii de patinări majore ale roţilor, al IX-lea Congres Internaţional al 
Autoturismului, Universitatea Piteşti, noiembrie 2005; 

 Tecău, F., Tabacu, I., Popa, D., Şerban. F., Rezultate experimentale, obţinute în urma 
determinării stabilităţii şi capacităţii de trecere a autoturismelor de teren, în condiţii grele, 
al IX-lea Congres Internaţional al Autoturismului, Universitatea Piteşti, noiembrie 2005; 

 Tecău, F., Şerban, F., Popa, D., Pârlac, S., Sisteme de achiziţie şi prelucrarea a datelor 
experimentale, utilizat în determinări pe autovehicule de teren, Al IX-lea Congres 
Internaţional al Autoturismului, Universitatea Piteşti, noiembrie 2005; 

 Tecău, F., Optimizarea rutelor de transport, în condiţii de şantier. Obiectiv: Reprezentanţă 
şi service Dacia – Renault, Contract de cercetare ştiinţifică 1011/28.07.2005, Universitatea 
Piteşti; 

 Tecău, F., Theoretical considerations regarding the car’s capacity of movement on 
runways specific to building sites. Conferinţa internaţională: Probleme ale mecanicii 
solidului, Universitatea Piteşti, 2008, ISSN: 1582-9561. 

 
Limba străină cunoscută: Franceză. 
 
Activitate politică: 
- 1999 - membru P.S.D.; 
- 2005 - secretar, şef departament Educaţie P.S.D. Argeş; 
- 2007 – iunie – vicepreşedinte org. municipală P.S.D. Piteşti; 
- 2007 – octombrie – secretar executiv P.S.D. Argeş. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: 
 excelentă capacitate de lucru în echipă; 
 bună comunicare; 
 relaţionare; 
 receptivitate şi adaptare rapidă la nou; 
 sociabilitate; 
 mentor; 
 formator. 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice:  
- director Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima”; 
- inspector şcolar de specialitate; 
- inspector şcolar general adjunct. 
 



Competenţe şi aptitudini tehnice: 
- inginer mecanic; 
- doctor Ştiinţe Inginereşti - domeniul Inginerie Mecanică. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: 
- cursuri postuniversitare Facultatea de Matematică – Informatică – Univ. Piteşti – Reconversie 
profesională – Proiectare Auto CAD. 
 
Alte competenţe şi aptitudini: 
- lectura; 
- sport; 
- muzica; 
- turism. 
 
Permis de conducere - 1985, categoria B. 



TEODORESCU, EMIL 
 
 

Data şi locul naşterii: 29.09.1937, Albeşti de Argeş, jud. Argeş. 
Sunt locuitor al Argeşului, de la naştere şi în prezent, unde mi-am desfăşurat activitatea ca 

inginer horticultor, timp de 40 de ani, în diferite ramuri ale agriculturii, deţinând posturi de 
conducere, cum ar fi: 
 Inginer şef şi director de I.A.S.; 
 Director de trust I.A.S.; 
 Director general al Direcţiei Generale pentru Agricultură, Silvicultură, Industria Alimentară 

şi Ape; 
 Director general al Direcţiei Horticole din Ministerul Agriculturii. 

Concentrând întreaga activitate, menţionez preocuparea deosebită pentru dezvoltarea prin 
industrializare a sectorului zootehnic, înfiinţând 36 de complexe agroindustriale, urmărind 
creşterea intensivă a sectoarelor: bovin, avicol. 

O altă ramură a activităţii mele a fost dezvoltarea sectorului horticol, prin înfiinţarea de 
masive pomicole şi viticole, pe o suprafaţă de 20 000 de ha.  

Organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul agriculturii şi zootehniei la 
nivelul judeţului, cum ar fi:  
- Institutul de Cercetări Pomicole de la Mărăcineni; 
- Staţiunea de Cercetări Viticole de la Ştefăneşti;  
- Staţiunea de Cercetări Agricole Albota; 
- Staţiunea de Cercetări Zootehnice Oarja. 

Am susţinut examenele ca doctorand, în vederea obţinerii titlului de doctor în domeniul 
horticol. Ca urmare a activităţii desfăşurate în domeniul de care am răspuns la nivelul judeţului, 
rezultatele au determinat decorarea judeţului Argeş cu locul I pe ţară, în anii 1976 şi 1979. 

Am fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa a III-a şi alte titluri. 
Am contribuit la regularizarea şi combaterea eroziunii bazinelor hidrografice din comuna 

Albeşti de Argeş, la alimentarea cu apă a cca 7 km de aducţiune în aceeaşi localitate. 
Mi-am închegat o familie prestigioasă, soţia Teodorescu Lucia, desfăşurându-şi activitatea 

cu rezultate apreciate, în domeniul învăţământului, timp de 35 de ani. Am doi copii, cu studii 
superioare. 



TEODORESCU, GEORGETA 
 
 
Data şi locul naşterii: 13 decembrie 1949, Berevoieşti, Argeş. 
Cetăţenie: română. 
Stare civilă: căsătorită. 
 
Studii:  
 1.09.1963 – 31.06.1967: Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung Muscel, diplomă 

bacalaureat; 
 1.10.1968 - 31.06.1973: diplomă inginer, specialitatea Horticultură. 
 

Titlul ştiinţific: doctor în Agronomie. 
 10.1973 - prezent: I.C.D.P., Piteşti, Mărăcineni, stagiar, CS, CS III, CS II, CS I, conf. univ. 

prof. univ. 
 

Descriere: Studiul agenţilor patogeni şi dăunătorilor la speciile pomicole. Elaborarea de noi 
tehnologii pentru prevenirea şi combaterea patogenilor şi dăunătorilor la plante horticole. 
 
Locul de muncă actual şi funcţia: Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti-
Mărăcineni, Laboratorul de Protecţia Plantelor – cercetător ştiinţific principal I. 
 
Vechime la locul de muncă actual: 35. 
 
Brevete de invenţii: omologarea în colectiv a unui soi de căpşun – Premial şi a peste 50 de 
pesticide noi. 
 
Lucrări elaborate şi/sau publicate: 188 lucrări ştiinţifice, 15 cărţi. 
 
Membru al asociaţiilor profesionale: Membru Societatea Naţională de Protecţia Plantelor, 
membru în colegiul de redacţie al revistei „Protecţia Plantelor”. 
 
Limbi străine cunoscute: engleză. 
 
Alte competenţe: expert protecţia plantelor – Catalogul experţilor, editat de Societatea 
Academică Română, în anul 1997. 
 
Specializări şi calificări: 
- în ţară: 
 Metodologii moderne în cercetarea ştiinţifică, ASAS Bucureşti, 1986; 
 Informatica în cercetare, ASAS Bucureşti, 1987; 
 Combaterea biologică în agricultură, ASAS Bucureşti, 1989. 

- în străinătate: 
 Franţa, Antibes, 1977: Nematozii paraziţi ai pomilor fructiferi; 
 Ungaria, Budapesta, 1979; simpozion virologie; 



 Elveţia, Basel, 1982; Tehnica experimentală; evaluarea eficacităţii pesticidelor pe grupe de 
paraziţi; 

 Anglia, Brighton, 1983, 1990, simpozion internaţional de protecţia plantelor; 
 Germania, Koln, 1984: prezentarea programului de screening, pentru selectarea celor mai 

eficace pesticide; 
 Franţa, Bordeaux, 1985, simpozion de virologie; 
 Italia, Florenţa, 1990: Congres Internaţional de Horticultură; 
 Franţa, Monaco, 1991: Simpozion Internaţional „Myclobutanyl”; 
 Franţa, Avignon, 2000: Simpozion Internaţional „Cultura şi declinul caisului”; 
 Austria, Viena, 2001: Întâlnirea grupului de lucru COST 836 – Integrated Research in 

Berries (WG 5). 
 
Experienţă acumulată (inclusiv experienţa managerială) în alte programe: 
 1998-2000: responsabil protecţia căpşunului, programul „Cost 836”, Integrated Pest 

Management of Strawberry; 
 1982-1999: şef temă, Programul Orizont 2000, Elaborarea de noi tehnologii pentru 

prevenirea şi combaterea patogenilor şi dăunătorilor specifici pomilor, arbuştilor fructiferi 
şi căpşunului; 

 1999-2003: director de proiect, Programul Relansin 15/1999, Protecţia mediului şi 
reducerea poluării fructelor şi protejarea consumatorilor; 

 2001-2004: director de proiect, Programul Agral 113/2001, Managementul combaterii 
integrate a principalilor paraziţi, care cauzează declinul părului în România; 

 2004-2006: director de proiect, Programul Biotech 4510/2004, Cercetări interdisciplinare, 
privind obţinerea unui bioinsecticid destinat combaterii insectelor defoliatoare din 
pomicultură, viticultură şi legumicultură; 

 2005-2008: responsabil proiect, Programul CEEX 25/2005, Biotehnici neconvenţionale de 
combatere a unor dăunători majori din viticultură şi pomicultură; 

 2004-2006: executant, Programul Agral 294/2004, Cercetări privind tehnologia producerii 
materialului săditor, destinat înfiinţării plantaţiilor pomicole organice, conform 
standardelor în domeniu; 

 2004-2006: executant, Interberry 1587 – proiect internaţional, în parteneriat cu Italia şi 
Polonia, cu participare interdisciplinară. Interberry interdisciplinary integrated study for 
the improvement of the quality of berries and for the design of new products with high 
added value; 

 2005-2006: executant, Programul Relansin 1922/2005, Obţinerea de produse horticole noi 
pentru sănătatea umană, prin identificarea şi dezvoltarea în sisteme durabile de cultură a 
arbuştilor fructiferi cu un bogat conţinut fitoterapeutic; 

 2005-2008: executant, Programul CEEX 20/2005, Pomicultura durabilă: de la genotip la 
protecţia mediului şi sănătatea umană; 

 2005-2008: executant, Programul CEEX 41/2005, Elaborarea şi implementarea de 
tehnologii agricole inovative, armonizate cu capacitatea de rezilienţă a ecosistemelor din 
regiunile de deal şi munte din România; 

 2006-2009, executant, Programul CEEX 1309/2006, Cercetări privind valorificarea 
nămolurilor orăşeneşti, ca fertilizant în pomicultură, în concordanţă cu directivele U.E. 

 
 



Lista de lucrări publicate: 
 
Articole: 
Lucrări publicate în reviste de specialitate: 
Singur autor: 36. 
Autor principal: 7. 
În colectiv: 7. 
 
Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane) 
internaţionale (organizate sub egida unui organism/forum ştiinţific internaţional):  
Singur autor: 2. 
Prim autor: 6. 
În colectiv: 11. 
 
Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale (organizate sub egida unui 
organism/forum ştiinţific naţional):  
Singur autor: 17. 
Autor principal:14. 
În colectiv: 17. 
 
Cărţi: 
Cărţi tipărite de edituri cu ISBN: 6. 
 
Culegeri şi îndrumare: 
Lucrări tipărite de edituri cu ISBN: 2. 
Lucrări tipărite de tipografii locale sau de uz intern: 6. 
 
Contracte şi rapoarte de experimentare biologică pentru omologare pesticide: 
Proiecte şi teme de cercetare: 13. 
 
Rapoarte privind experimentarea biologică a produselor fitosanitare:  
Singur autor: 16. 
 
Rapoarte privind experimentarea biologică a produselor fitosanitare: 
Prim autor şi co-autor: 42. 
 
 
 
 



 
 
 

ŢIBRIAN, CONSTANTIN 
 
 
Adresa: Piteşti, str. Exerciţiu, bl. D15, ap. 2, et. 1. 
Telefon: 0248 252493; 0741 988590. 
Fax: 0248 211404. 
E-mail: tibrian.constantin@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 27 martie 1950. 
 
Experienţă profesională: 
 
Numele şi adresa angajatorului:  
 Din 2005 şi în prezent, decan al Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, 

str. Doaga, nr. 11; 
 Din 1997 şi în prezent, redactor-şef al Editurii Universităţii din Piteşti, str. Târgu din Vale, 

nr. 1; 
 Din 2004 şi în prezent, profesor universitar titular, la Facultatea de Litere, Catedra de 

Limba şi Literatura Română, Universitatea din Piteşti, str. Gheorghe Doja, nr. 3; 
 2004-2005: director al Colegiului Universitar de Institutori, Universitatea din Piteşti, str. 

Eroilor, nr. 3; 
 2000-2004: director adjunct al Colegiului Universitar de Institutori, Universitatea din 

Piteşti, str. Eroilor, nr. 3; 
 1998-2000: directorul departamentului „E. Hurmuzachi”, Universitatea din Piteşti; 
 1991-2000: asistent titular, lector titular, conferenţiar titular la Facultatea de Litere, 

Universitatea din Piteşti, strada Gheorghe Doja; 
 1985-1991: profesor la Şcoala Generală Ioneşti, jud. Argeş; 
 1980-1985: asistent universitar suplinitor, la Institutul Superior Piteşti, str. Gh. Doja; 
 1974-1980: profesor la Şcoala Generală Ioneşti, jud. Argeş. 

Tipul/domeniul de activitate: învăţământ-educaţie. 
Ocupaţia sau poziţia deţinută:  
 Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – profesor universitar doctor; 
 Director Colegiul Universitar de Institutori – profesor universitar doctor; 
 Director adjunct Colegiul Universitar de Institutori – conferenţiar universitar doctor; 
 Directorul departamentul „E. Hurmuzachi”; 
 Lector, conferenţiar, profesor universitar titular; 
 Asistent suplinitor; 
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 Profesor, gradul didactic I. 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  
 Conducerea şi coordonarea activităţii facultăţii; 
 Coordonarea activităţilor catedrelor; 
 Cursuri şi seminarii de Limba română contemporană; 
 Activităţi didactice, aferente funcţiei de profesor de Limbă şi Literatură Română;  
 Activităţi de perfecţionare a pregătirii personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar. 
 
Educaţie: 
 1994-1999, Universitatea din Craiova – doctorand. 

Principalele discipline, aptitudini ocupaţionale absolvite: Lingvistică şi filologie slavă 
Calificarea obţinută: doctor în filologie.  
Nivelul de calificare naţională: 1999 – susţinerea tezei de doctorat cu titlul „Hidronimia 
bazinului Argeş”. 
 1971–1974: Institutul Pedagogic de 3 ani, Piteşti – Facultatea de Învăţământ Pedagogic, 

secţia Română – Rusă.  
 

Principalele discipline, aptitudini ocupaţionale absolvite: Limba şi literatura română, Limba şi 
literatura rusă, Literatură universală, Teoria literaturii, Filozofie etc. 
Calificarea obţinută: Profesor de Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă. 
Nivelul de calificare naţională: 1974–1977, continuarea studiilor la Facultatea de Limba şi 
Literatură Română, Universitatea din Bucureşti, specializarea Română – Rusă.  
Principalele discipline, aptitudini ocupaţionale absolvite: Limba şi literatura română, Limba şi 
literatura rusă, Literatură universală, Teoria literaturii, Filozofie, Metodica predării limbii române, 
Metodica predării limbii ruse, Estetică, Psihologie, Pedagogie etc.  
Calificarea obţinută: Profesor de Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă. 
 
Abilităţi şi competenţe personale: 
Limba maternă: limba română. 
Alte limbi: limba rusă, limba franceză.  
 
Permis de conducere: categoria B. 
 
Informaţii suplimentare: încă din timpul studenţiei, am fost preocupat de culegerea materialului 
toponimic din judeţele Argeş şi Vâlcea. Materialul cules pe teren a fost trimis Institutului de 
Lingvistică din Bucureşti. A fost publicat în Dicţionarul toponimic al României, Oltenia (DTRO), 
Editura Universitaria, Craiova, vol. I, A – B, 1993 şi vol. II, C – D, 1995 (coordonator, prof. univ. 
dr. Gheorghe Bolocan), dicţionar premiat de Academia Română. De când sunt titular la 
Universitatea din Piteşti, am continuat munca de cercetare ştiinţifică şi am aprofundat o serie de 
probleme din domeniul onomasticii. 
Teza de doctorat, Hidronimia bazinului Argeş, este rodul acestei munci de cercetare, în domeniul 
toponimiei. De asemenea, pe baza materialului toponimic cules pe teren, am publicat o serie de 
lucrări ştiinţifice. Sunt membru al Centrului de Excelenţă, secţia „Cercetări onomastice” a 
Universităţii din Craiova. 



Tot în perioada studenţiei, am fost preocupat de culegerea materialului folcloric din judeţul 
Argeş. Acest material a fost publicat în culegerile de folclor: „Folclor poetic din Argeş”, 1979, 
culegere îngrijită de conf. univ. dr. Adriana Rujan, şi „Colinde şi obiceiuri de iarnă din Argeş – 
Muscel”, apărută la Editura Paralela 45, 1998, lucrare coordonată de Adriana Rujan şi Costin 
Alexandrescu. Sunt membru al Asociaţiei folcloriştilor argeşeni „Constantin Rădulescu – Codin”. 

În domeniul limbii române, am fost preocupat de unele probleme teoretice şi practice. 
Cartea „Pronumele şi adjectivele pronominale relative” (1995), este un studiu exhaustiv al 
pronumelor şi adjectivelor pronominale relative la nivelul limbii literare, în graiuri, în folclor şi în 
limba veche. În această carte, a fost urmată, în plan aplicativ, de culegeri cu exerciţii de analiză 
gramaticală (trei cărţi de teste grilă). Structura morfologică a verbului este prezentată în cartea 
„Structura morfologică a verbului în graiurile munteneşti şi olteneşti” (1999). 

În cartea „Probleme de sintaxă a frazei” (2002), am prezentat principalele probleme 
teoretice, legate de analiza unei fraze, iar în cartea „Studiu etimologic despre localităţile 
teleormănene” (2003), am stabilit originea unor localităţi din judeţul Teleorman.  

Legat de vocabularul limbii române, am publicat un dicţionar de paronime (Dicţionar de 
paronime – 2001) şi o carte „Structura vocabularului limbii române, în trecut şi în prezent” 
(2004). 

Am făcut cercetări de teren cu studenţii, materialul dialectal cules, urmând a fi publicat 
ulterior. Am pus la dispoziţia studenţilor cursul de dialectologie, cursul de fonetică şi vocabular şi 
cursul de morfologie. 
Pentru studenţii străini am elaborat, în colaborare, două manuale şi un ghid de conversaţie arab – 
român, fiind preocupat de eficientizarea procesului de învăţământ. 
 
Cărţi publicate la edituri: 9. 
Culegeri şi îndrumare publicate la edituri cu ISBN: 5. 
Culegeri şi îndrumare pentru uz intern: 4. 
Studii şi articole (în buletine ştiinţifice): 22. 
Cursuri universitare: 4.      
 
 
  
 



 

 
 

 
TIŢA, LUCREŢIA (POINĂREANU)  

 
 
 
Data şi locul naşterii: 1 decembrie 1941, sat Stăneşti, com. Corbi, jud. Argeş. 
Adresa: sat Galeş, com. Brăduleţ, jud. Argeş, CP 117149. 
Naţionalitatea: română. 
Starea civilă: căsătorită (1964) cu înv. Gheorghe N. Tiţa (n. 1937, sat Galeş, com. Brăduleţ, jud. 
Argeş), 2 copii: Claudia  (n. 1965) şi Silviu (n. 1967). 
 
STUDII:  

• 1955-1959: Cursul complet al Liceului „Vlaicu Vodă”, din Curtea de Argeş, jud. Argeş; 
• 1959: Examenul de bacalaureat; 
• 1960-1962: Cursurile Institutului Pedagogic de Învăţători din Bucureşti; 
• 1962: Examenul de Stat şi titlul de Învăţător calificat; 
• 1967: gradul didactic: definitiv; 
• 1973: gradul didactic: al II-lea; 
• 1981: gradul didactic: I. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ:  

• 1962-1999: învăţătoare titulară la Şcoala cu clasele I-VIII Galeş, jud. Argeş. 
 
STAGII: 1975, 1980, 1985, 1991 – Cursul de perfecţionare la specialitatea Învăţători. 
 
RESPONSABILITĂŢI:  

• 1962-1999: membră a Corului ţăranilor şi a formaţiei de Dansuri populare din satul Galeş, 
jud. Argeş; 

• 1981-1984: custode al Muzeului Etnografic din satul Galeş, jud. Argeş; 
• 1984-1985; 1991-1996: responsabil al Comisiei Metodice a Învăţătorilor din comuna 

Brăduleţ, jud. Argeş; 
• 1985-1990: Director al Căminului Cultural Galeş, jud. Argeş; 

 
CĂRŢI:  

• Co-autoare a vol. Şcoala Generală Galeş, comuna Brăduleţ (fostă Brătieni), judeţul Argeş 
(1938-1998), Bucureşti, Editura Discipol, 1998; 



 

• Co-autoare a vol. Corul Galeş, comuna Brăduleţ (fostă Brătieni), judeţul Argeş (1939-
1999), Bucureşti, Editura Discipol, 1999; 

• Co-autoare a vol. Galeşul de Argeş, o altfel de monografie a satului românesc de munte, 
Bucureşti, Editura ASA, 2005. 

 
TITLURI ONORIFICE: 

• titlul de Învăţător evidenţiat (M.E.I., ordin nr. 6923/13 iunie 1981); 
• Evidenţiat în munca culturală de masă (Bucureşti, Consiliul Culturii, cu dispoziţia 635/12 

decembrie 1989); 
• Diploma de onoare pentru întreaga activitate (I.S.J. Argeş, 15 iunie 1999). 

 
PROIECTE REALIZATE: 

• A înfiinţat, împreună cu înv. Gheorghe N. Tiţa, Ansamblul folcloric al tinerilor (elevi de 
liceu), 1998-1999; acum, ansamblul se numeşte „Datina păstorilor”. 

• Coautoare a proiectului „O carte pentru satul meu” (proiect finalizat în 27 iulie 2001; în 
prezent, Biblioteca Satului Galeş deţine peste 8.000 de volume). 

• Membru fondator al Asociaţiei Culturale Săteşti Galeş-Argeş (2003). 
 
 



 
 
 

TOMA, GEORGETA 
 

 
Adresa: bl. E1, sc. A, ap. 11, Bascov-Argeş. 
Telefon: 0744 650148. 
E-mail: viobascov@yahoo.com. 
Naţionalitatea: română. 
Data naşterii: 26.06.1965. 
 
Experienţă profesională: 
 Martie 2007 - prezent: director. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea întregii activităţi a grădiniţei. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal, Bascov. 
Tipul sau sectorul de activitate: management, educaţie. 

 
 2005-2007: institutor. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: desfăşurarea programului instructiv-educativ cu copiii 
preşcolari; desfăşurarea unor activităţi metodice şi de perfecţionare la nivel de unitate şi judeţ, 
metodist I.S.J. Argeş. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal, Bascov. 
Tipul sau sectorul de activitate: educaţie. 

 
 1998-2005: 

Funcţia: inspector şcolar de specialitate. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea grădiniţelor şi a cadrelor didactice 
(educatoare) din judeţul Argeş. 
Numele şi adresa angajatorului: Inspectoratul Judeţean Argeş. 
Tipul sau sectorul de activitate: management, educaţie. 

 
 1996-1998: 

Funcţia: director. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea întregii activităţi a grădiniţei. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal, Bascov. 
Tipul sau sectorul de activitate: management, educaţie. 
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 1986-1996: 
Funcţia: educatoare. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: desfăşurarea programului instructiv-educativ cu copiii 
preşcolari; desfăşurarea unor activităţi metodice şi de perfecţionare la nivel de unitate şi judeţ, 
metodist I.S.J. Argeş. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal, Bascov. 
Tipul sau sectorul de activitate: educaţie. 

 
 1985-1986: 

Funcţia: educatoare. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: desfăşurarea programului instructiv-educativ cu copiii 
preşcolari; desfăşurarea unor activităţi metodice şi de perfecţionare la nivel de unitate şi judeţ. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal nr. 2, Piteşti. 
Tipul sau sectorul de activitate: educaţie. 

 
 1984-1985: 

Funcţia: educatoare. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: desfăşurarea programului instructiv-educativ cu copiii 
preşcolari; 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program norma, Glâmbocu, Bascov. 
Tipul sau sectorul de activitate: educaţie. 

 
 1983-1984: 

Funcţia: educatoare. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: desfăşurarea programului instructiv-educativ cu copiii 
preşcolari. 
Numele şi adresa angajatorului: Grădiniţa cu program normal, Dealu-Pădurii, Cotmeana. 
Tipul sau sectorul de activitate: educaţie. 
 
Educaţie şi formare: 
Perioada: octombrie 2007-2008. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: continuare de studii. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: profesor, institutor. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Piteşti, Facultatea 
de Ştiinţe ale Educaţiei. 
 
Perioada: 2005-2007. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diploma master. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: aprofundare studii economice. 
Aprofundare studii manageriale.  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Piteşti, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative – master specializarea Economie şi Finanţe 
Europene. 
 
Perioada: 2003-2008. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diplomă licenţă. 



Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: economist – manager. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Craiova, Facultatea 
de Ştiinţe Economice, specializarea Management. 
 
Perioada: 2001 – 2005.  
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diploma de licenţă. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: profesor religie/asistent social.   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Piteşti, Facultatea 
de Teologie şi Asistenţă Socială, specializarea Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială. 
 
Perioada: 2005 – 2007.  
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diplomă master. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: aprofundare studii manageriale. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Piteşti, Facultatea 
de Teologie şi Asistenţă Socială, specializarea Managementul serviciilor sociale şi de sănătate. 
 
Perioada: 1999-2002. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diplomă de absolvire. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: institutor muzică. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Piteşti, Colegiul 
Universitar de Institutori Carol I Câmpulung, specializarea Institutori Muzică, Diplomă de 
Absolvire. 
 
Perioada: 1999-2002. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: certificat de formator. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: educaţia incluzivă. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Psihologie, M.Ed.C, Unicef. 
 
Perioada: 1999-2003. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: certificat program de perfecţionare. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: formator Alternativa educaţională 
„Step by Step”. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Centrul de Dezvoltare Profesională 
„Step by Step” Bucureşti. 
 
Perioada: 1983-1989. 
Tipul certificatului sau diplomei obţinute: diploma de educatoare. 
Principalele domenii/competenţe profesionale acoperite: educatoare. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau de formare: Liceul Pedagogic Câmpulung. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine: franceza, engleza. 
 
 



Competenţe şi aptitudini sociale: 
O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic. 
Lucru eficient în echipă, obţinut ca urmare a experienţei de elaborare şi implementare a proiectelor 
(Phare, Educăm aşa, Să citim pentru mileniul trei, Ecogrădiniţa, Kalokagathia), precum şi a 
participării în organisme profesionale. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
 1997: director, Grădiniţa cu program normal, Bascov; 
 1995-2005: inspector şcolar; 
 2000-2005: am organizat numeroase conferinţe, seminarii, simpozioane, cursuri de formare 

internaţionale, naţionale şi judeţene; 
 1996-1998: director, Grădiniţa cu program normal, Bascov (am reuşit, într-un timp destul 

de scurt, să transform Grădiniţa Bascov, dintr-o unitate modestă într-o unitate 
reprezentativă). 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice: Operator PC. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Word, Excel, Internet. 
 
Competenţe şi aptitudini artistice: am marcat fiecare eveniment important din viaţa copilului şi a 
grădiniţei cu acţiuni deosebite (serbări, concursuri, aniversări etc.). 
 
Alte aptitudini şi competenţe: comunicare, perseverenţă, spirit de echipă, iniţiativă, 
adaptabilitate, seriozitate. 
 
Informaţii suplimentare: 
2000-prezent: membru al Comisiei Naţionale de Specialitate; 
1998-2008: autor al unui număr de 48 auxiliare didactice pentru învăţământul preşcolar.  



 
 
 

TOMA, GHEORGHE 
 
 

O zi de toamnă a anului 1949. Chiciura îşi lichefiază oasele, ostenită de atâta singurătate, 
iar frunzele coboară înspre genunchii pământului, sângerând a tristeţe. Undeva, într-o odaie cu 
miros de busuioc şi mere coapte, se năştea un băiat, ce avea să umple cu bucurii viaţa 
domnişanului Costică Toma, om de condiţie modestă, mare meşter într-ale cojocăritului. 

Gicu, aşa cum îi plăcea tatălui să-i spună de mic, a fost un copil ager la minte. 
 Vorbea când trebuie şi cum trebuie, îmbina joaca – desculţ pe nisipul cald din curtea şcolii 

sau căţărat prin merii din livada casei – cu lucrurile serioase, menite a-i satisface pofta de educare 
spirituală. Spre bucuria tatălui, care îşi dorise un fiu, fapt ilustrat în ironia cu care răspundea oricui 
îl întreba ce-ar vrea să-i nască femeia: „Orice, numai armată să facă”. 

Şi chiar aşa s-a întâmplat, căci încă din clasele primare şi gimnaziale, urmate la şcoala din 
satul natal, Gicu, dotat cu o inteligenţă nativă, bine structurată, va manifesta aptitudini pentru 
ştiinţele exacte, exigenţă comportamentală şi rigoare în gândire, calităţi necesare vieţii ostăşeşti. 
Prin urmare, primul pas spre cariera militară, îl va face frecventând cursurile Liceului Militar, în 
1967, obţinând, cu rezultate meritorii, diploma de bacalaureat. Nu se va opri aici.  

Datorită ambiţiei şi uşurinţei gândirii, în 1970, termină Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 
„Mihai Viteazul” – Armă, Tancuri, din Piteşti. 

Pe câmpul de instrucţie, în poligonul de tragere, în sălile de clasă şi meditaţii, în remizele 
care adăposteau tehnica de luptă, în sălile cu simulatoare, cu armamentul de infanterie sau cu cel 
de sub cupola tancului, militarul Gheorghe Toma a dovedit reale însuşiri necesare ofiţerului 
tanchist. După absolvirea şcolii miliatare, unde-şi demostrase realele calităţi ostăşeşti, tânărul 
locotenent Gheorghe Toma e reţinut în cadrul acestei renumite unităţi militare de învăţământ, fiind 
numit în funcţia de comandant pluton elevi. Această funcţie, la numai 21 de ani, avea să marcheze 
începutul carierei sale de ofiţer, o carieră frumoasă, care a solicitat multă muncă, voinţă, pasiune, 
dragoste faţă de arma care l-a consacrat ca doctrinar şi publicist militar. 

În perioada 1970-1980, se destăinuia generalul dr. Gheorghe Toma unui publicist – „în 
calitate de comandant de pluton la Şcoala Militară, pe lângă sarcinile de instruire a elevilor mei, 
am participat la instruirea a trei serii de studenţi, am desfăşurat şedinţe teoretice şi practice, şedinţe 
de trageri, de specialitate şi metodică”. 
Conştient că numai o amplă pregătire de specialitate ar putea să-i ofere împlinirea profesională, 
ofiţerul Gheorghe Toma urmează, între 1973-1977, cursurile Facultăţii de Automobile din Piteşti şi 
„Cursul de perfecţionare, comandanţi de companie tancuri” (1979-1980). 



„Mi-am intuit destinul, încă de mic. Numai o viaţă ordonată şi trăită cu discreţie îmi putea 
oferi liniştea sufletească, necesară existenţei în acele vremi. Gândind aşa, pas cu pas, am depăşit 
furtunile existenţei, dedicându-mă profesiei şi ambiţiei de a fi mereu primul”. 

Şi cum visul oricărui oştean „născut, iar nu făcut” este de a-şi găsi rostul prin cea mai înaltă 
şcoală militară, ofiţerul Gheorghe Toma va absolvi, ca şef de promoţie, în 1982, Academia 
Militară, Facultatea de Arme Întrunite, fiind înscris cu litere de aur pe placa de onoare a Academiei 
Militare, devenind astfel unul dintre primii militari domnişani, aflaţi de strajă la căpătâiul ţării.  

După funcţia de şef de stat major al unei unităţi de tancuri din garnizoana Bucureşti, îşi voi 
începe cariera didactică în 1985, devenind lector la Catedra de Tactică Generală, din cadrul 
Academiei Militare. După numai trei ani, pregătirea profesională îşi spune cuvântul şi ofiţerul 
Gheorghe Toma e încadrat conferenţiar la aceeaşi catedră, ca în 1992 să fie promovat în funcţia de 
profesor universitar şi şef al Comisiei didactice la Catedra de Tactică Generală pentru mari unităţi 
şi unităţi de tancuri. În 1994, susţine teza de doctorat, cu tema „Căile de integrare a trupelor 
blindate, în cadrul acţiunilor militare duse de trupele de uscat în zona de operaţii de sud, la nivel 
tactic şi operativ, în războiul de apărare a ţării”.  

Măiestria pedagogică şi experienţa în domeniul didacticii şi tacticii militare îi vor fi 
recunoscute, prin numirea în 1995 ca şef al Catedrei de Artă Operativă, iar în 1997, ca decan al 
Colegiului de Comandă şi Stat Major, un forum de învăţământ militar, în cadrul căruia se pregătesc 
generalii şi ofiţerii superiori din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul 
Român de Informaţii şi o serie de structuri şi departamente din viaţa civilă, interesaţi de specificul 
programelor de învăţământ. 

Cum arată azi, biografia didactică a generalului prof. univ. dr. de Tactică Generală, ne-o 
spune singur, după câteva clipe de răgaz, necesar ordonării gândurilor: 
„În calitate de cadru didactic, am desfăşurat activităţi de învăţământ cu ofiţerii – studenţi la toate 
facultăţile şi secţiile din Academie. Am participat, în calitate de co-autor, la elaborarea a 7 
publicaţii ale A.I.S.M., am participat la trei comisii de admitere, în calitate de membru al 
acestora, la susţinerea a 30 de referate şi a 40 examene din planurile individuale de pregătire ale 
doctoranzilor. De asemenea, am condus, în calitate de preşedinte, susţinerea publică a 7 teze de 
doctorat şi am participat, în calitate de referent de specialitate, la susţinerea publică a 20 de teze 
de doctorat”.  

Şi, ca o încununare a acestora, în 1999, este numit conducător de doctorat în Academia de 
Înalte Studii Militare şi membru al Comisiei de Ştiinţe Militare din Consiliul Naţional de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor şi a Certificatelor Universitare. În afara activităţii didactice, generalul dr. 
Gheorghe Toma a desfăşurat, de-a lungul anilor, o bogată activitate de cercetare ştiinţifică şi 
publicistică. Referindu-se la acest aspect important din cariera sa, ne spune: 

„Între 1970-1980, am fost co-autor şi autor la întocmirea unor materiale prevăzute în 
planul de cercetare ştiinţifică al şcolii militare. Lucrarea de diplomă prezentată la terminarea 
Facultăţii de Automobile - 1977, a constat în realizarea unui laborator de diagnosticare a 
funcţionării motoarelor cu ardere internă, de pe autovehiculele din înzestrarea armatei. Am făcut 
parte din diverse colective de cercetare ştiinţifică sau le-am condus, începând cu 1982, în calitate 
de şef de stat major al unei unităţi de tancuri, în calitate de cadru didactic la A.Î.S.M. şi la 
Colegiul de Comandă şi Stat Major. Adaug faptul că am făcut parte din colectivele de cercetare 
ale Diviziei 57 Tancuri Armatei 1 şi Comandamentul Trupelor de Jandarmi, angajate în 
soluţionarea unor probleme de interes major pentru sistemul naţional de apărare. Am participat, 
de asemenea, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, organizate de Academia de Înalte Studii 
Militare. Amintesc aici cea de-a XXVII-a Sesiune de comunicări ştiinţifice, cu participare 



internaţională, unde am susţinut comunicarea „Ameliorarea modalităţilor de organizare, aplicare 
şi refacere a cooperării strategice”.  
 Lista studiilor şi articolelor publicate de generalul Gheorghe Toma – primul general din 
Domneşti – este impresionantă, ofiţerul abordând, cu competenţă şi profesionalism, o gamă largă 
de probleme privitoare la: metodica întocmirii aplicaţiilor tactice şi studii privind metode şi 
procedee de întrebuinţare a echipajelor de tancuri în luptă; întrebuinţarea regimentului de tancuri 
din eşalonul doi al diviziei mecanizate în apărare; trecerea la ofensiva regimentului de tancuri 
împotriva unei apărări organizate în grabă de inamic; folosirea marilor unităţi de tancuri în acţiuni 
independente; formele de manevră adoptate de marile unităţi de tancuri şi studii privind cooperarea 
subregională între ţările Europei Centrale şi eforturile desfăşurate de acestea, în vederea aderării la 
structurile euroatlantice; metodologia programării, planificării, întocmirii, desfăşurării unui 
exerciţiu cu tematica „Parteneriat pentru pace” etc. Numeroase şi cu tematici diverse sunt 
lucrările, tratatele, manualele, monografiile, elaborate şi publicate de marele militar domnişan în 
ultimele două decenii. Dintre cele 40 de titluri, amintim: 
 
Manuale: 
 „Trecerea la ofensivă a regimului de tancuri împotriva unei apărări organizate în grabă 

de inamic”, Bucureşti, 1983; 
 „Principii de întrebuinţare în luptă a diviziei de tancuri”, Bucureşti, 1991. 

 
Cărţi:  
 „Lupta eşaloanelor tactice”, Ed. A.Î.S.M., 1997; 
 „Blindatele moderne”, Ed. A.Î.S.M., 1997; 
 „Acţiunile de luptă independente, desfăşurate de eşaloanele tactice”, Ed. Ministerului de 

Interne, 1999; 
 „Strategia apărării totale. Prezent şi viitor”, Ed. Ad Print, 1999; 
 „Tehnici de comunicare”, Ed. Ad Print, 1999; 
 „Conflictele sfârşitului de mileniu”, Ed. Timpolis, 1999; 
 „Acţiunile de luptă ale blindatelor în sisteme cu lucrări de hidroamelioraţii şi hidrotehnice 

şi în zonele acoperite de culturi înalte”, Ed. A.Î.S.M., 2000; 
 „Arta operativă, încotro?”, Ed. Ad Print, 2000; 
 „Sisteme informaţionale militare”, Ed. Ceres, 2000; 
 „Viitorul începe azi”, Ed. Pigmalion, 2000; 
 „Istoria armei tancuri din armata României”, Ed. Militară, 2001; 
 „Arta operativă, între contrarii”, Ed. A.Î.S.M., 2001; 
 „Secretul managementului, abilitatea conducerii”, Ed. Ceres, 2001; 
 „Managementul ordinii publice, la început de secol şi mileniu”, Ed. Bioterra, 2001; 
 „Tactica blindatelor”, Ed. A.Î.S.M., 2002; 
 „Instantanee manageriale”, Ed. A.Î.S.M., 2002; 
 „Managementul instabilităţii”, Ed. A.Î.S.M., 2003; 
 „Provocările începutului de mileniu”, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 2003. 

O răsplată a rodnicei sale activităţi didactice şi publicistice a fost conferirea, în 1999, a 
titlului de membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Dar în 
intimitatea ei, existenţa generalului dr. Gheorghe Toma are o aromă de împlinire familială. Cei doi 
s-au dedicat şi ei carierei militare. 



„Dacă se întâmplă să sune goarna, familia mea pleacă în trei structuri ale Sistemului 
Naţional de Apărare şi Dumnezeu ştie când, cum şi în care loc ne vom întâlni”, spune ostaşul 
Gheorghe Toma şi cade pe gânduri, imaginându-şi cât de frumoasă este clipa când se întruneşte 
familia, dar în straie civile.  

Un destin trăit intens, la cota marilor aspiraţii şi împliniri profesionale.  
„Privind în urmă, pot spune că sunt mulţumit de harul cu care am fost norocit de 

Dumnezeu. Viaţa mea face parte din istoria ţării şi din istoria Domneştilor, satul pe care-l iubesc 
şi pe care l-am descris studenţilor mei ca fiind o parte din moşia Basarabilor, primii întemeietori 
ai unui stat voievodal liber”. 

Viaţa generalului de brigadă, prof. univ. dr. Gheorghe Toma, are deja o istorie ilustrată în 
activitatea sa militară şi didactică, în numeroase distincţii naţionale şi internaţionale (insigna de 
profesor „Alere flammam”, diploma de excelenţă a Fundaţiei Jandarmeriei Române, pe anul 2000, 
acordată pentru contribuţia la activitatea de cercetare ştiinţifică), în cele 40 lucrări scrise, toate 
ancorate în procesul complex de regândire, reînnoire şi restructurare a sistemului militar. 

„Dacă sunt o personalitate? Timpul şi memoria gliei vor arăta acest lucru. Cert este că 
sunt un domnişan, ca mulţi alţii, ce şi-a făcut datoria faţă de neamul domnesc din care a răsărit”. 
 



 
 
 

TOMA, M. MARIA 
 
 
Data şi locul naşterii: 12.02.1947, comuna Bărăşti, jud. Olt. 
Naţionalitatea: română. 
Adresa: Piteşti, Str. Carpenului, Bl. E7, Sc. A, ap. 44, jud. Argeş. 
Telefon: 0248 287199. 
 
Studii: 
 1953-1959: Şcoala Generală Bărăşti, jud. Olt; 
 1959-1963: Liceul Teoretic „Radu Greceanu”, Slatina, jud. Olt; 
 1964-1966: Institutul Pedagogic din Slatina, jud. Olt; 
 1981: gradul II în învăţământ; 
 1986: gradul I în învăţământ. 

 
Experienţă profesională: 
 1966-1976: educator şi profesor suplinitor, la Grădiniţa şi Şcoala Bărăşti, jud. Olt, 

perioadă în care a fost luat şi definitivatul în învăţământ; 
 1976-1990: educator la Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 din Piteşti; 
 1990-2004: director al Grădiniţei cu program prelungit nr. 10 Piteşti. 

 
Limbi străine: rusa, franceza. 
 
Alte cunoştinţe, abilităţi, specializări: 

- atestate în domeniul Pedagogiei şcolare şi al învăţământului preşcolar. 
 
Publicaţii, studii: Am participat la publicarea unor materiale specifice profesiei, schimburi de 
experienţă în plan local şi naţional, simpozioane naţionale (Câmpulung, Bucureşti, Craiova, Iaşi 
etc.) 
 
Hobby: Studierea de publicaţii de specialitate, muzica, literatura, agroturismul. 



TOMESCU, DUMITRU 
 
 
Locul şi data naşterii: com. Bogaţi, sat Glâmbocelu, jud. Argeş, 23.07.1946. 
Naţionalitate: română. 
Domiciliul: str. Cretei, nr. 4, sector 1, Bucureşti. 
 
Studii: 
 Liceul Industrial „Dinicu Golescu” – Câmpulung-Muscel; 
 Institutul Politehnic – Braşov; 
 Cursuri postuniversitare de Comerţ Exterior şi Cooperare Internaţională. 

 
Activitate: 

Media 10, cu care am absolvit acest institut, mi-a permis să aleg la repartiţie unul dintre 
cele mai bune posturi, fiind angajat în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări pentru Industria 
Lemnului din Bucureşti. 

Am desfăşurat o activitate susţinută şi am pus bazele unor proiecte pentru diverse fabrici de 
mobilă. Am intrat la Întreprinderea Centrală de Comerţ Exterior, care era superioară celorlalte 
întreprinderi de profil. 
Aici am format şi am condus departamentul „Produse din lemn şi decoraţii interioare”, respectiv 
importuri pentru fabricile de mobilă, de furnire exotice, stofe, poliuretan, lacuri. Am derulat 
operaţiunile privind exportul de mobilă pe piaţa Austriei, respectiv a Elveţiei. Datorită dezvoltării 
acestor exporturi, am fost propus pentru postul de reprezentant permanent al României în R.F.G., 
în cadrul Agenţiei Economice, unde mai târziu, am locuit oficial în R.F.G., cu soţia şi cei doi copii.  

Mi-am desfăşurat activitatea în zona sudică a Germaniei, la Stuttgart, şi zonele limitrofe ale 
acestuia, timp de 10 ani. M-am întors acasă înainte de revoluţie, datorită dorului de ţară. Mi-am 
continuat activitatea, până când revoluţia din decembrie a dus la ruperea tuturor structurilor 
centrale, fiind şi eu afectat de acest seism politic. Întreprinderea în care activam, a fost desfiinţată, 
determinându-mă să pornesc o afacere particulară. 

Am început prin a lucra cu diverşi parteneri din Germania, dând un imbold foarte puternic 
exporturilor de mobilă prin firmele „Tomex” şi „Decorama”. În prezent, sunt director general al 
societăţii „Decorama Invest SRL”, din Bucureşti. 

Revin la locurile natale adeseori, atât cu sufletul, prezenţa, cât şi cu faptele. Am sponsorizat 
dotarea şcolii clasa I-VI - Glâmbocelu (satul natal) cu centrală termică, termopan şi calculatoare. 
Am sponsorizat excursii efectuate de elevii şcolii Glâmbocelu. Am donat mobilier şi parchet 
pentru toate instituţiile comunei Bogaţi (Primărie, şcoli, biserică). 

Şi în viitor voi răspunde afirmativ tuturor solicitărilor, în ceea ce priveşte domeniul meu. 



 
 
 

TRÂMBACIU, GABRIELA ELENA 
 
 
Adresă: str. Matei Basarab, 64, Câmpulung, Argeş. 
Telefon: 0726 469110. 
E-mail: gabi.trimbaciu@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 29.05.1954. 
 
Experienţă profesională: 
 1 septembrie 2006 – 1 iulie 2008, Grădiniţa cu program normal nr. 1, Câmpulung: 

• Membră a Consiliului de Administraţie; 
• Responsabilă a Comisiei Metodice; 
• Responsabilă a Comisiei de Management şi Calitate în Învăţământ. 

 1 septembrie 2002 – 1 septembrie 2006, Grădiniţa cu program normal nr. 1, Câmpulung: 
• Director. 

 1 ianuarie 1988 – 1 septembrie 2002, Grădiniţa cu program normal nr. 4, Câmpulung: 
• Director; 
• Responsabil Comisie Metodică. 

 
Educaţie şi formare: 
 1 octombrie 2005 - iulie 2008, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, filiala Câmpulung, cu examen de licenţă. 
 
Educaţie şi calificări: 
 2005-2008, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, absolvent cu 

examen de licenţă, iunie 2008 
 Mai 2008 - cursuri de formare continuă: Metode interactive de grup; 
 Cursuri de formare continuă: Practicum formare de îndrumător de practică pedagogică cu 

Atestat de formare continuă a personalului didactic, 2004, Casa Corpului Didactic Piteşti  
 cursuri de formare a liderilor educaţionali; 
 cursuri de management educaţional; 
 Curriculum şi comunicare. 
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Aptitudini şi competenţe organizaţionale: 
 Excelente abilităţi de comunicare şi negociere; 
 Mare experienţă managerială; 
 Excelentă capacitate de a conduce şi de a lua decizii; 
 Mobilizare bună în situaţii de criză. 

 
Limba franceză – avansat. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
Internet browser, Microsoft Office for Windows. 
 
Lucrări publicate:  
 Auxiliar didactic „Culegere de texte religioase”, aprobat de Ministerul Educaţiei şi 

Învăţământului; 
 Referatul „Valorificarea elementelor de istorie locală, în educaţia moral civică a 

preşcolarilor”, publicată în revista „Conferinţe internaţionale EDU – World 2004”; 
 Reviste pentru „Cunoaşterea mediului înconjurător” şi „Dezvoltarea limbajului la 

preşcolari”; 
 „Caracteristici ale comunicării preşcolarilor”, la sesiunea studenţească „Repere 

didactice şi alternative educaţionale în învăţământul şcolar şi preşcolar”; 
 „Jocuri şi cântece bătrâneşti din Muscel”, la sesiunea de comunicări ştiinţifice a 

Muzeului Municipal Câmpulung,  „Istoria şi cultura oraşului Câmpulung şi a zonei 
înconjurătoare”; 

 Diverse referate, publicate la simpozioane naţionale şi internaţionale. 
 
Evenimente organizate: 
 Expoziţia de desene „Culorile copilăriei”; 
 Festivalul „Steluţe Muscelene”; 
 Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă” – organizator; 
 Participare la simpozioane şi diplome obţinute; 
 8 iunie 2007, Universitatea din Piteşti, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Sesiunea 

studenţească de comunicări ştiinţifice „Identitate şi diferenţă, în contextul noii Europe”, 
cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş şi a Consiliului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Argeşene; 

 19 mai 2007,  Universitatea din Piteşti, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Simpozionul 
„Repere didactice şi alternative educaţionale în învăţământul şcolar şi preşcolar”.  

 
Simpozioane internaţionale:  
 „Pe urmele iepuraşului” – Constanţa, 2008; 
 „Pace pentru toţi copiii lumii” – Mehedinţi, aprilie 2008; 
 „Sunt copil ca fiecare” – Arad, 2008; 
 „Educaţia la timpul viitor”, Şcoala „Oprea Iorgulescu”, Câmpulung; 
 „Educaţia ecologică, educaţia conştiinţelor”, Faraoani, Bacău, aprilie 2008; 
 „Arta copilăriei”, Arad, 2008; 
 „Copiii, viitorul nostru”, Baia Mare, iunie 2007. 

 



 
Simpozioane naţionale: 
 „Sărbători pascale la malul Mării Negre”, Mangalia, 2008; 
 „Pictăm ouă de Paşte” – G. P. N. nr. 12, Câmpulung; 
 Concurs naţional de artă plastică, Olt, 2008; 
 „Împreună, pentru o lume mai bună” - G.P.N. nr. 12, Câmpulung; 
 „Educaţia, în context european”, Tg. Jiu, mai 2006; 
 Fundaţia „PRO Patrimoniu”, Câmpulung, aprilie 2008.  

 
Sesiuni de comunicări ştiinţifice:  
 „Repere didactice şi alternative educaţionale în învăţământul şcolar şi preşcolar”, mai 

2007; 
 „Cercetarea studenţească, în mileniul III”, ediţia a VI-a , Piteşti, 2008; 
 „Istoria şi cultura oraşului Câmpulung şi a zonei înconjurătoare”, Câmpulung, 2007. 

 
Permis de conducere: categoria B, din iulie 1991.     
 
 



TUDORCIOIU, NICOLAE 
 
 
Data naşterii: 03.10.1948, com. Călineşti, sat Râncăciov. 
 
Studii: Câmpulung-Muscel şi Bucureşti. 
 Restaurator Muzeul Naţional;  
 Contribuţie deosebită la cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal de la Goleşti, prin 

donaţii deosebit de valoroase: vase mari pentru păstrarea vinurilor, atelier de fierărie, 
material din stejar pentru restaurarea monumentelor, instalaţii şi utilaje funcţionale, cărţi şi 
documente cu tematică viticolă şi pomicolă. 



ŢULUCA N. NICOLAE 
 
 

Data şi locul naşterii: 31.05.1924, municipiul Galaţi. 
Adresa: Str. Sf. Ilie, nr. 7, Câmpulung Muscel, jud. Argeş. Activez social şi profesez de 50 de ani 
în Câmpulung şi zona fostului judeţ Muscel, locuind la aceeaşi adresă. 
Stare civilă: am fost căsătorit cu dr. Alexandrina Udroiu, locuitoare a acestui oraş (decedată). Am 
doi copii. Sunt văduv de 10 ani. M-am recăsătorit cu Liliana Pătrăşcan, profesoară, născută în 
comuna Stâlpeni. 
 
Studii de bază: 
 1931-1935: absolvent Şcoala primară, „Arhiereul Calist”; 
 1935-1943: absolvent liceul „Mihai Viteazu”, Bucureşti. Bacalaureat, 1943; 
 1943-1949: absolvent al Facultaţii de Medicină Umană Bucureşti. Diploma nr. 6384/1949, 

Ministerul Învăţământului. 
 
Activitate profesională: 
 1947-1949: extern, prin concurs, al Ministerului Sănătăţii (certificat 2435/1949); 
 1949-1950: medic de circumscripţie şi medic şef de plasă, judeţ Muscel (Ministerul 

Sănătăţii nr. 62193/1949); 
 1950-1960: medic consultant pentru cultură fizică şi sport (CFS), Policlinica Câmpulung, 

jumătate de normă şi medic CFS al loturilor sportive reprezentative ale ţării (box, volei, 
atletism), prin decizia 12044 a Comitetului CFS, de pe lângă Consiliul de Miniştri; 

 1952-1957: medic consultant secţia Obstretică - Ginecologie (O.G.) ½ normă, decizia nr. 
17668/1952, Sfat Popular Raion Muscel; 

 1957-1960: medic specialist O.G., maternitatea Câmpulung, decizia 49/1957 (Ministerul 
Sănătăţii şi prevederilor sociale – MSPS); 

 1960-1961: medic primar, prin concurs, şef secţie Spital Hunedoara (decizia MSPS nr. 
25/1343/1960); 

 1961-1964: medic primar, prin, concurs Policlinica Câmpulung-Muscel, pentru disciplinele 
O.G. şi oncologie; 

 1964-1988: medic primar, şef secţie Maternitate, Spital Câmpulung (decizia MSPS nr. 
1634/1961); 

 Pensionar (11 noiembrie 1988), după 41 de ani de activitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, 
populaţiei din oraşul Câmpulung şi teritoriul arondat; 

 1988 - prezent: medic primar O.G., Centrul medical Pargasat Câmpulung. 
 
Cursuri de specializare-perfecţionare promovate: 
În perioada 1950-1993 au fost promovate următoarele cursuri: 
 1950: curs în disciplina „Medicina culturii fizice”, organizat de Comitetul pentru CFS de pe 

lângă Consiliul de Miniştri; 
 1955-1956: curs specializare O.G., Institutul de perfecţionare – specializare a medicilor şi 

farmaciştilor Clinica O.G. Giuleşti, Bucureşti (IPSMF), nr. 2346/1956 – 9 luni; 
 Curs de perfecţionare O.G., Clinica O.G. Giuleşti, Bucureşti, IPSMF nr. 1578/1956 - 2 

luni; 



 1959: Curs de perfecţionare O. – G. Clinica O. – G. „Polizu”, Bucureşti, IPSMF nr. 
4531/1959; 

 1962: Curs instructaj Oncologie, Institutul Oncologic Bucureşti, Spital „Filantropia”, nr. 
3169/1962; 

 1968: Curs internaţional de perfecţionare „Actualităţi medicale”, Uniunea Medicală 
Balcanică, Sofia, Bulgaria; 

 1971: Curs instructaj „Sterilitate, fertilitate, ginecologie infantilă” Clinica O. – G. 
„Polizu”, Bucureşti, nr. 60/1971; 

 1980: Curs perfecţionare O.- G. Clinica „Polizu” Bucureşti, Institutul de Medicină şi 
Farmacie nr. 1816/1980; 

 1993: Curs de Ecografie Generală, Obstetricală şi Ginecologică, Clinica O. – G. „Polizu” şi 
Spitalul C.F.R. Bucureşti, seria A nr. 4882/1993. 

 
Distincţii: 
 Evidenţiat în munca medico-sanitară, ordinul Ministerului Sănătăţii, nr. 125/1977 

Medalia Muncii, conferită prin Decretul prezidenţial nr. 280/1979, secretar prezidenţial al 
Consiliului de Stat, I. Curticeanu. 
 Diploma de onoare, pentru întreaga activitate medico-chirurgicală, acordată de Societatea 

pentru Ştiinţe, artă şi literatură Negru-Vodă Câmpulung-Muscel. 
 
Rezultatele obţinute la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei: 

Funcţionând încă de la început (1949), într-o regiune de guşă endemică (judeţ Muscel), am 
remarcat marea extindere, în masă, a endemiei, cu influenţe majore asupra morbidităţii generale şi 
a funcţiei de reproducere. Constatările obţinute în aprecierea unor noi metode de profilaxie a guşei 
endemice, în principal a carenţei de iod, au fost cuprinse parţial în tezele noastre de doctorat, rod a 
unei activităţi ştiinţifice şi profesionale de peste 25 de ani în acest domeniu. 

În calitate de medic de circumscripţie rurală şi medic şef de plasă, am participat şi am condus 
următoarele acţiuni: 

- dispensarizarea şi combaterea guşei endemice, iniţial în mediul şcolar; 
- combaterea endemiei de febra tifoidă; 
- combaterea şi tratamentul pelagrei; 
- combaterea focarelor de parazitism. 
Am condus lupta contra maladiei abortive şi a avortului delictual, în calitate de medic şef secţie 

O.G. şi responsabil de problemă. 
În anul 1973, precedând cu 3 luni acţiunile Ministerului Sănătăţii pentru combaterea avorturilor şi 
ameliorarea natalităţii, s-a realizat, împreună cu organele administrative de resort, scăderea 
avorturilor incomplete, cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a anilor precedenţi. 

Am participat la îmbunătăţirea următorilor parametri demografici: 
 natalitatea a evoluat ca şi în restul ţării, fiind influenţată de existenţa avorturilor la cerere, 

până în 1966. Din 1967, s-au înregistrat valori cuprinse între 25, 5 - 30, 7, cifre superioare 
pe judeţ şi pe ţară. Natalitatea a scăzut iarăşi, după reintroducerea legală a avorturilor la 
cerere, şi în ultimul timp, o dată cu acţiunea de popularizare a planningului familial.  

 sporul natural al populaţiei a evoluat favorabil între 11, 3 - 13, 5 la mie, urmărind apoi 
curba natalităţii. 

 decesele materne, prin risc obstetrical: un singur caz în teritoriu, în 28 de ani de activitate 



 mortinatalitatea a fost menţinută la valori minime: 1, 09 la mie (1975), variind în limite 
asemănătoare până în 1988. 

 
Activitatea profesională a secţiei de O.G., Spital Câmpulung: 
 numărul internărilor a crescut de la 1998 bolnave (1960) la 7695 (1975), antrenând o 

creştere a zilelor de spitalizare de 21. 941 (1960) la 38. 561 (1975), evoluând progresiv 
până în 1988, o dată cu mărirea numărului de paturi a maternităţii şi cu clădirea noului 
spital. 

 naşterile în maternitate au crescut de la 544 (1961) la 1712 (1975), scăzând proporţional 
naşterile la domiciliu. 

 numărul intervenţiilor chirurgicale şi obstetricale au evoluat de la 460 (1963) la 1054 
(1975). Această situaţie s-a menţinut ascendent până în 1988, o dată cu creşterea numărului 
de paturi şi cu construcţia noului spital. 

S-a promovat o atitudine chirurgicală şi obstetricală conservatoare şi funcţională (operaţiile 
cezariene reprezentând numai 3, 5 din totalul naşterilor). 
 
Activitatea de îndrumare şi control în teritoriu: 

Începând din 1964, prin colaborarea cu medicii specialişti de O.G. din policlinică, s-a 
realizat reducerea zilelor de incapacitate temporară de muncă, pe cap de locuitor, îmbunătăţirii 
depistării gravidelor şi depistarea stărilor precanceroase şi a cancerului mamar. 

Prin munca de îndrumare şi control la nivelul circumscripţiilor rurale, s-a realizat: 
 Utilarea caselor de naştere eficiente şi desfiinţarea celor ineficiente (Văleni, Poenari s.a.); 
 Îmbunătăţirea indicatorilor de luare în evidenţă a gravidelor; 
 Dispensarizarea riguroasă a sarcinilor normale şi preluarea în evidenţă a gravidelor-

problemă, de către Maternitatea Câmpulung; 
 S-a organizat asistenţa de O.G. în întreprinderi, cu mare pondere de femei (IMM, ulterior 

ARO, Filatura Musceleană Cetăţeni). 
 
Activitate ştiinţifică: 
 Diploma de medic în Medicină Generală, Ministerul Sănătăţii nr. 4589/1951, lucrarea 

„Contribuţiuni la terapia cu ţesuturi conservate în ginecologie”, studiu cercetare cu 
ţesuturi conservate de autor (placenta, amnios); 

 Diploma de doctor în Medicină, titlu ştiinţific conferit prin comisia superioară de diplome a 
Ministerului Învăţământului  nr. 1269, pentru lucrarea „Relaţia dintre distrofia endemică 
tireopată (DET) şi funcţia de reproducere”, Clinica de O. - G. „Polizu” Bucureşti, prof. dr. 
Dan Alessandrescu; 

 Lucrarea de diplomă „Contribuţia la studiul hipotiroidismului congenital”, Clinica 
„Polizu” Bucureşti, 1982, absolvent Facultatea de Medicină, Tulucă Lucian. 

 
Publicaţii: 
 „Total Blood Thyroxine and TSH Levels in the newborns of an endemic goitress area in 

Romania”, în colaborare cu Institutul Oncologic C. I. Parhon şi Clinica O.G. „Polizu” 
Bucureşti, apărută în Romanian Journal of Medicine, nr. 3, tom 9/1981, „Academie de 
sciences medicales”; 



 „TSH and Thyroxine in cord blood of subjects from an endemic area”, în colab. cu 
Institutul Oncologic C. I. Parhon şi Clinica O.G. „Polizu” Bucureşti, apărută în Revue 
„Roumaine de Medicine, nr. 1, tom 20/1982”, Academie de sciences medicales; 

 „Modifications de la funtion de reproduction dans les zones de goitre endemique”, lucrare 
trimisă la congres prin Clinica O.G. „Polizu” şi Ministerul Sănătăţii, Le VIII-eme Congres 
Mondial de Gynecologie et d’Obstretique, Mexico, 17-23 oct. 1976; 

 „Valoarea DET ca factor favorizant al riscului matern perinatal”, vol. Risc Matern 
Perinatal, Conferinţa Naţională de O.G., Bacău, 1975; 

 „Aspecte ale pubertăţii în mediul de guşă endemică”, Revista O.G., nr. 6/1962. 
 
Lucrări susţinute în cadrul manifestărilor ştiinţifice: 

Au fost prezentate 79 de lucrări, personale sau în colaborare cu Clinicile O.G. „Polizu”, 
Giuleşti, Bucureşti şi Institutul de Endocrinologie Bucureşti, C. I. Parhon. Am participat cu lucrări 
la congrese şi conferinţe naţionale, simpozioane, consfătuiri, mese rotunde etc, cu diverse tematici, 
din care menţionăm următoarele:  
 „Profesor universitar N. Gheorghiu, fiul oraşului Câmpulung-Muscel, creator de şcoală de 

Obstretică – Ginecologie” 
Conferinţa regională cu tema „Aspecte ale guşei endemice în regiunea Argeş”, organizată la filiala 
Societăţii de Ştiinţe Medicale (SSM), Câmpulung. Au participat cu lucrări acad. St. Milcu şi 
colaboratorii cu 5 lucrări, de la Institutul de Endocrinologie C. I. Parhon, reprezentanţi ai clinicilor 
din Cluj, Iaşi, Tg.-Mureş, Spital Horezu şi Spital Câmpulung. 
 „Valoarea DET, ca factor favorizant al riscului matern perinatal”, al VII-lea Congres de 

O.G. Bucureşti, 1974. 
 
Introducerea unor noi practici şi metode terapeutice: 
Au fost invitaţi pentru îndrumare sau pentru demonstraţii operatorii cadre didactice superioare, de 
la clinicile din Bucureşti. Au fost introduse noi metode terapeutice în: 
- dirijarea travaliului; 
- reanimarea intra şi post partum a noului născut; 
- reanimarea şi terapia în Obstretică Ginecologie; 
- analgezia la naştere; 
- histerosalpingografia; 
- tratamentul prin perfuzii utero-tubale, în combaterea sterilităţii feminine; 
- diagnosticarea precoce a cancerului genito-mamar. 
 

În perioada 1960-1964, fiind medic primar în Policlinica Câmpulung, am efectuat, în mod 
voluntar şi în afara programului, colposcopii şi biopsii (după caz), la femeile mobilizate prin 
circumscripţiile sanitare urbane. Fiind colaborator I.O.B. şi responsabil de problema oncologică în 
teritoriu, frotiurile şi biopsiile au fost preluate de această instituţie. 

Am elaborat o nouă tehnică operatorie în inversiunea uterină (în colab. cu S. Paraschiv). 
În anul 1969, am iniţiat studiul evoluţiei natalităţii şi fertilităţii, în teritoriul Spitalului 

Câmpulung, analizând factorii bio-socio-psiho, care pot influenţa.  
 
Îndeplinirea unor funcţii: 
 Din anul 1962, am fost secretarul filialei Societăţii Ştiinţelor Medicale din Câmpulung şi 

apoi al subfilialei Uniunii Societăţilor de Ştiinţe Medicale, filiala Argeş. 



 Am îndrumat activitatea ştiinţifică a medicilor şi, în special, a celor din secţia O.G. Spital 
Câmpulung. 

În secţiile mari (Maternitate, Chirurgie, Boli interne), s-au ţinut şedinţe săptămânale de referate 
ştiinţifice. 
 Am efectuat, cu întreg personalul mediu, instructaje şi şedinţe trimestriale. 
 Am fost profesor la şcoala de moaşe Câmpulung, până la desfiinţarea ei. 
 Am organizat schimburi de experienţă cu unele filiale S.S.M. din ţară (Piteşti, Braşov, Tg. 

Neamţ, Bacău, Deva, Hunedoara, Turnu Severin s.a). 
 
Colaborări: 
 Am fost colaboratorul Institutului de Endocrinologie Bucureşti „C. I. Parhon” (adr. nr. 

2785/1975), pentru combaterea D.E.T., tratamentul sterilităţii feminine involuntare, a 
infertilităţii şi a avortului spontan habitual, de origine endocrinologică, problemele fiind 
incluse în Planul nominalizat al Ministerului Sănătăţii. 

 Am fost colaboratorul Institutului Oncologic Bucureşti. 
 Am elaborat lucrări şi am ţinut şedinţe pentru prevenirea afecţiunilor oncologice şi 

depistarea precoce a cancerului. 
 
Activitatea în slujba comunităţii: 
 Am participat la investigarea stării de sănătate a femeilor din mediul rural, în acţiunea 

organizată de Ministerul Sănătăţii, pentru înfiinţarea circumscripţiilor sanitare model (com. 
Boteni, Muscel, nr. 1269/1968, M.S.). 

 Am participat la combaterea în focar a epidemiei din gripa din Bucureşti. 
 Am participat la acţiuni complexe, pentru controlul sănătăţii şi ridicarea nivelului cultural 

al muncitorilor forestieri, din munţii Iezer, Păpuşa, Setu, Leaota. 
 Ca membru al Societăţii Internaţionale de Cruce Roşie România, am participat la formarea 

şi informarea, în probleme de urgenţă, a echipelor voluntare de Cruce Roşie, precum şi la 
concursurile ce au avut loc. 

 
Activitatea medico-sportivă: 

În calitate de medic pentru C.F.S. (cultură fizică şi sport), am fost selecţionat la nivelul 
reprezentativelor sportive naţionale şi olimpice, unde am contribuit la dezvoltarea activităţilor 
psiho-fizice şi la obţinerea performanţelor. Menţionez unele acţiuni: Olimpiada de la Helsinki, 
lotul de box, cantonament Sibiu, Festivalul Mondial al Tineretului Bucureşti, lotul de volei 
masculin, loturile de atletism pentru Campionatele Internaţionale ale României şi pentru 
Campionatele Balcanice, lotul de volei feminin la toate competiţiile internaţionale, în perioada 
1950-1960. 

Sunt membru al Societăţii Sportive „Sănătatea Câmpulung” – am participat la primul raliu 
salvamont, în Munţii Bucegi. 

Sunt membru al Comisiei Centrale de Turism – Alpinism. 
 
Modernizarea unor instituţii: 

Am iniţiat şi participat la modernizarea secţiilor de O.G. din Hunedoara şi Câmpulung-
Muscel. 

Hunedoara. Secţia de O.G. era situată într-o clădire tip baracă, pentru muncitorii sezonieri, 
complet improprie activităţilor medicale. Clădirea era exterioară spitalului, în oraş. Am reuşit să 



introduc noţiuni de circuit septic-aseptic, am înfiinţat o nouă sală de operaţie şi de naştere, folosind 
saloane pentru bolnave şi reducând numărul de paturi, am igienizat, pe cât posibil, solicitând 
controale repetate al aeromicroflorei etc.  

Câmpulung. Iniţial, secţia de O.- G. ocupa, împreună cu secţia de Pediatrie, vechea clădire 
externă a spitalului, având aceeaşi intrare. Exista o singură sală de operaţie, numai o sală de 
naştere, care erau situate împreună cu saloanele de bolnave, gravide şi singurul salon de nou-
născuţi, la acelaşi nivel. Nu exista bloc operator, săli de naştere şi de nou-născuţi, septice şi 
aseptice. Am introdus, cu posibilităţi personale, staţia de oxigen pentru blocul operator, sălile de 
naştere şi nou-născuţi, maternitatea fiind mult timp singura secţie din spital, care a beneficiat de 
aportul important al oxigenoterapiei în urgenţe.  
 
Societăţi ştiinţifice: 
Pe parcursul activităţii profesionale, am fost membru al următoarelor societăţi: 
 Societatea Oamenilor de Ştiinţă; 
 Societatea de Obstretică şi Ginecologie; 
 Societatea de Endocrinologie; 
 Societatea Uniunii Medicale Balcanice; 
 Federaţia Internaţională de Ginecologie – Obstretică (FIGO); 
 Societatea Internaţională de Cruce Roşie (România). 

 
 



 
 
 

TURTUROIU, MARIA LILIANA 
 
 
Data naşterii: 06.02.1969. 
Cetăţenie: română. 
Adresă: jud. Argeş, oraş Topoloveni, str. Parcului, bl. P7, sc. B, ap. 9. 
Telefon:  0723293481. 
E- mail: liliana_turturoiu@yahoo.com. 
 
Experienţă profesională : învăţământ, jurnalism, management. 
Perioadă:  
 2005-2008: Profesor de Religie şi Limba şi Literatura Română la Şcoala nr. 1, din 

Topoloveni; 
 2008: Consilier judeţean, Consiliul Judeţean Argeş; 
 2006-2008: Vicepreşedinte al Asociaţiei „Dăruind, vei dobândi şi tu”; 
 2005: Director educativ  la Şcoala nr. 1 din Topoloveni; 
 2005: Corespondent de presă al cotidianului „Argeşul Liber”; 
 2004-2005: Inspector de Religie al I.S.J. Argeş + profesor de Religie la Colegiul Naţional 

„Zinca Goleşti” din Piteşti; 
 2002-2005: Colaborator al publicaţiei „Argeşul Ortodox”; 
 2003-2004: Inspector de Religie + Inspector de Limba şi Literatura Română la I.S.J. 

Argeş; 
 2002-2003: Inspector de Religie la I.S.J. Argeş; 
 2000-2002: Redactor-şef al publicaţiei „Argeşul Ortodox”; 
 2001-2002: Director Educativ la Şcoala nr. 1 din Topoloveni; 
 1996-2002: Profesor de Religie + Limba şi Literatura Română la Şcoala nr. 1 

Topoloveni; 
 1987-1996: Învăţătoare la Şcoala „Goleştii Badii” din Topoloveni. 

 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: 
Învăţământ, jurnalism, activităţi sociale. 
 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ/formare: 
 Postuniversitar – doctorand. 
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Educaţie şi formare: 
 Şcoala Generală nr. 1, Topoloveni; 
 Liceul Pedagogic „Carol I”, Câmpulung; 
 Facultatea de Teologie – Litere, secţia Limba şi Literatura Română, Universitatea Piteşti; 
 Master – secţia de Istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Universitatea Piteşti; 
 Curs postuniversitar, de specializare în didactica modernă, Universitatea Babeş Bolyai, 

Cluj; 
 Doctorand cu temă interdisciplinară – Ştiinţe sociale/jurnalism, Universitatea „Valahia”, 

Târgovişte; 
 Grade didactice: definitivat, gradul al II-lea, gradul I; 
 Metodist I.S.J. Argeş; 
 Responsabil Cerc Pedagogic; 
 Responsabil Comisie Metodică „Om şi societate”; 
 Cursuri de formare – management; 
 Cursuri de formare – calculator; 
 Cursuri de formare – A.E.L.; 
 Cursuri de formare – Programe şi proiecte educaţionale; 
 2006: Aspecte de management educaţional şi psihologia comunicării, organizat de 

Universitatea Babeş Bolyai, Cluj; 
 2007-2008: Cursul „Special Olympics”, organizat de Fundaţia „Motivation pentru 

România”; 
 2007: Cursul „Dezvoltarea Consiliului de conducere”, organizat de Centrul de Resurse 

pentru ONG-uri; 
 2007: Cursul „Elaborarea cererii de finanţare”, organizat de Centrul de Resurse pentru 

ONG-uri. 
 
Publicaţii: 
 manual de religie (clasa a III-a); 
 studii şi articole pe teme de psiho-pedagogie; 
 studii şi articole pe teme religioase; 
 articole apărute în publicaţia săptămânală „Argeşul Ortodox”, cotidianul „Argeşul”, 

cotidianul „Viitorul”, revista „Actori pe scena educaţiei”, revista „Cutezătorii”, publicaţia 
„Orizont”; 

 participare cu lucrări şi studii la simpozioane naţionale şi internaţionale, pe teme de 
pedagogie, istorie şi religie: 2006 - Simpozion româno-spaniol, Universitatea „Valahia”, 
2006 – Simpozion Pontica; 

 iniţierea sau participarea la proiecte naţionale şi internaţionale: 
• 2006-2008: iniţiator şi coordonator de proiect naţional – „Şi Copiilor le pasă”; 
• 26.12.2003 - 05.01.2004: participarea la programul Taize – Hamburg, Germania, 

august 2004 – Taizen – Franţa; 
• 26.12.2004 – 5.01.2005: participarea la programul Taize –  Lisabona, Portugalia, 

august 2005 – Franţa; 
•  26.12.2005 – 5.01.2006: participarea la programul Taize –  Milano, Italia, august 

2006, Franţa; 
• 26.12.2006 – 5.01.2007: participarea la programul Taize – Zagreb, Croaţia, 

august, 2007 – Franţa; 



• 26.12.2007 – 5.01.2008: participarea la programul Taize – Geneva, Elveţia; 
• 2007-2008: iniţiator şi coordonator de proiect naţional „Şi ţie, copile, îţi pasă?”; 
• 2004: participarea la programul internaţional EDU-World. 

 
Limbi străine cunoscute: franceză, engleză, rusă. 
 
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: F.B. 



 
 
 

TUSCĂ, LUDOVIC 
 
 

M-am născut la 19 septembrie 1940, în localitatea Drăgăneşti, judeţul Bălţi (Basarabia). 
În 1944, familia mea se refugiază, din cauza războiului, în localitatea Marghia, judeţul 

Argeş, şi mai târziu, se stabileşte definitiv la Costeşti. 
Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice din Timişoara (1968), funcţionez ca profesor de 

Educaţie artistică plastică, la Şcoala cu clasele I-VIII şi Clubul Copiilor Costeşti, până la 
pensionare (2004). 

Particip, cu rezultate deosebite, împreună cu elevii din şcoala şi Clubul Copiilor, la 
concursurile şi olimpiadele şcolare, organizez expoziţii de artă plastică periodic, cu lucrările 
elevilor, cu prilejul unor evenimente importante din viaţa localităţii sau a ţării, editez lucrări 
metodice, privind activitatea artistică plastică a copiilor în afară de clasă, colaborez cu 
numeroase lucrări la revistele şi publicaţiile pentru copii şi tineret, particip la simpozioanele 
naţionale privind activitatea extraşcolară a copiilor. 

În ceea ce priveşte activitatea de autoperfecţionare continuă a pregătirii profesionale, este 
de remarcat faptul că în cadrul inspecţiei pentru acordarea gradului didactic I, comisia stabilită 
de Ministerul Educaţiei şi Învăţământului îmi acordă „nota 10 cu distincţie” pentru calitatea 
superioară a muncii, pe care am desfăşurat-o la catedră.  

În anul 1979-1985, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului îmi acordă titlul de 
Profesor evidenţiat. 

Pentru merite deosebite în munca culturală educativă de masă, mi se acordă în 1987 
insigna „Evidenţiat în muncă culturală de masă” (Bucureşti, 9 ianuarie 1987). 
Consiliul Naţional al Organizaţiei Pionierilor îmi acordă, în anii 1979, 1983, 1984, 1986 şi 1989 
diploma de onoare a C.N.O.P., pentru activitatea desfăşurată cu copiii, în cadrul organizaţiilor de 
pionieri. 

În 1971, înfiinţez şi conduc la Costeşti un Cerc de Educaţie Rutieră, în scopul cunoaşterii 
şi al respectării normelor rutiere de cei mai mici participanţi la traficul rutier, pentru prevenirea 
implicării acestora în accidente de circulaţie. 

Amenajez primul laborator de educaţie rutieră din judeţul Argeş (singurul, de altfel) la 
Şcoala Costeşti (cel mai reuşit din ţară) şi particip cu copiii la concursurile „Educaţia rutieră, 
educaţie pentru viaţă”, atât la nivel naţional (12 titluri de campioni naţionali), cât şi la nivel 
internaţional (în 1985, reprezentativa României la Concursul Internaţional din Polonia a fost 
alcătuită din 8 elevi, toţi de la Şcoala din Costeşti. 

În 1988, Studioul de filme „Alex. Sahia-Bucureşti”, toarnă la Costeşti filmul „Paleta de 
Aur”, cu participarea copiilor din Cercul de educaţie rutieră. 



Şi alte concursuri internaţionale la care a participat şi ţara noastră, din lotul naţional, au 
făcut parte şi copii din şcoala noastră (Polonia şi Cehoslovacia – medalii de bronz, Cehia – 
medalie de aur). 

Peste 1000 de copii au frecventat cercul respectiv, în perioada 1971-2008, când nu s-a 
înregistrat niciun accident de circulaţie, din care să rezulte moartea sau vătămarea cât de cât 
gravă a vreunui copil din Şcoala Costeşti. Este cel mai frumos şi cel mai important premiu pe 
care l-a acordat însăşi viaţa.  

Sunt autorul şi co-autorul unor manuale şcolare de circulaţie rutieră, editate la nivel 
naţional şi, de asemenea, co-autor la unele Regulamente de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor naţionale. Am organizat şi coordonat desfăşurarea concursului anual, care a 
devenit tradiţional la Costeşti, sub genericul „Copiii şi siguranţa rutieră”. 

În 1991 şi 1997, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului din România 
reuşeşte să invite două echipaje de copii din Republica Moldova, să participe, alături de 
echipajele din ţara noastră, la concursul naţional „Educaţia rutieră, educaţia pentru viaţă”. 

În anul 2004, în semn de apreciere pentru întreaga activitate, în cei 34 de ani ACR 
Central Bucureşti îmi conferă Diploma şi medalia jubiliară „Centenarul Automobil Club Român 
1904-2004”, iar pentru activitatea îndelungată şi cu rezultate excepţionale, Inspectoratul General 
al Poliţiei Rutiere din România, fiind supranumit de reprezentanţi ai Poliţiei Române „Domnul - 
educaţie rutieră al României”.  

Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor, Şecţia Română – Regiunea I Bucureşti îmi acordă, 
pentru profesionalismul şi dăruirea cu care am contribuit la activitatea de educaţie rutieră, în 
rândul copiilor, Diploma de Excelenţă (27 mai 2007). 

Deşi sunt pensionar din 2004, continui să desfăşor activităţi de educaţie rutieră cu copiii, 
fără a fi remunerat. 

În ce priveşte activitatea dedicată comunităţii, am fost membru al Consiliului Local 
Costeşti, între anii 2000-2004. 

Între 1997 şi 1998 particip cu o contribuţie remarcabilă la întâlnirea reprezentanţilor 
localităţilor cu denumirea Costeşti, din ţara noastră şi Republica Moldova. 

Dovedesc prestigiu moral civic şi profesional, iar imaginea publică este desigur una 
pozitivă, bucurându-se de respect în cadrul comunităţii locale, şi nu numai. 



 
 
 

UDRESCU, MARIA 
 
 
Locul şi data naşterii: Bogaţi, Argeş, 29 martie 1932. 
Naţionalitate: română. 
 
Telefon: 0248 655048. 
Domiciliul: comuna Bogaţi, jud. Argeş. 
 
Stare civilă: căsătorită cu Grigore Udrescu, din 1951. Am doi copii şi trei nepoţi. 
 
Studii: 
 Şcoala primară, în localitatea Gura-Foii, jud. Dâmboviţa; 
 Liceul teoretic „Pitarmoş”, din Bucureşti, transformat în liceu sanitar; 
 Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Bucureşti, fiind declarat diplomat universitar 

în specialitatea Ştiinţe Naturale – Geografie. 
 
Activitatea didactică: 
 1951-1956: profesor la Şc. Generală Teiu-Argeş, unde am predat Ştiinţe Naturale – 

Geografie; 
 1956-1989: profesor titular la Şc. Generală Bogaţi, Argeş; 
 1970: am obţinut titlul de profesor gr. I. 
 

Activitatea ştiinţifică: 
Am urmat trei cursuri I.C.D. la Şcoala Generală Teiu, am organizat cu elevii un teren 

geografic şi o staţie meteorologică, unde zilnic era studiată vremea. Tot la acea şcoală, am 
înfiinţat un lot experimental, conducând elevii la studiul fenomenelor biologice şi contribuţia 
umană de îmbunătăţire a florei locale. 

La Şcoala Gen. Bogaţi, am înfiinţat un laborator de ştiinţe naturale. În acelaşi timp, am 
organizat un lot experimental. 
 
Activitate obştească şi ştiinţifică: 
 Preşedintă a comisiei de femei. 
 Preşedintă a comitetului sindical Bogaţi. 
 În colaborare cu soţul meu, am editat „Monografia comunei Bogaţi”, ediţia 1995 şi 

pregătim o nouă ediţie.  
 



 
 
 

UDRESCU, GRIGORE 
 
 
Locul şi data naşterii: Basarabia, 29 iunie 1927. Copilăria am petrecut-o în Basarabia, iar 
adolescenţa în Bogaţi, Argeş. 
Naţionalitate: română. 
 
Telefon: 0248 655048. 
Domiciliul: comuna Bogaţi, jud. Argeş. 
 
Stare civilă: căsătorit cu Maria Udrescu, din 1951. 
 
Studii: 
 Liceul Pedagogic „Carol I”, Câmpulung, Argeş; 
 Facultatea de Istorie-Geografie din Bucureşti, fiind declarat diplomat universitar în 

specialitatea Istorie-Geografie. 
 
Activitatea didactică: 
 1949-1951: am funcţionat ca inspector, cu şcolile de alfabetizare, din cadrul M.F.A.; 
 1951-1956: profesor la Şc. Generală Teiu-Argeş; 
 1956-1989: profesor de istorie la Şc. Generală Bogaţi, Argeş; 
 1956-1977: director coordonator la şcolile din Bogaţi; 
 1970: am obţinut titlul de profesor gr. I. 

Pe lângă activitatea de la catedră, am participat la comisii de admitere în liceu, în calitate 
de preşedinte sau profesor examinator. 

Am efectuat multe inspecţii speciale pentru definitivarea sau gradul II în învăţământ, la 
diverse cadre didactice. 

Pentru activitatea desfăşurată, am fost recompensat cu premii şi diplome, atât de către 
Inspectoratul Şcolar, cât şi de Primăria comunei Bogaţi. 
Prin Ordinul nr. 662/1970 al Ministerului Învăţământului, mi s-a acordat titlul de „Profesor 
evidenţiat”. 

În 1989, m-am pensionat. 
 
Activitatea ştiinţifică: 

Am urmat două cursuri I.C.D. şi alte două – de conducere, ca director şcolar. 



Cursuri pedagogice sau comisii metodice. 
Am colaborat cu scrieri la presa de specialitate: „Gazeta învăţământului” sau „Magazin istoric”. 

În colaborare cu soţia mea, am editat „Monografia comunei Bogaţi”, ediţia 1995 şi 
pregătim o nouă ediţie.  



UDROIU, GH. GHEORGHE 
 
 
Adresă: Str. Goleasca, nr. 9, sat Viişoara, Ştefăneşti, jud. Argeş. 
Telefon: 0248. 266 389. 
 
Data naşterii: 14.04.1952. 
Naţionalitate: română. 
 
Experienţă profesională: 
 01.09.2005 – 2006: 

Numele şi adresa angajatorului: Şcoala nr. 2 „V. Brătianu”, Ştefăneşti, jud. Argeş. 
Funcţia sau postul ocupat: profesor de matematică, director Şc. cu cls. I-VIII, „Radu Golescu”, 
Ştefăneşti. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII, Şcoala nr. 2 „V. 
Brătianu”, Ştefăneşti, jud. Argeş. 
Coordonarea activităţilor instructiv-educative la Şc. cu cls. I-VIII, „Radu Golescu”, Ştefăneşti. 
 
 01.09.1990 - 31.08.2005: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. cu cls. I-VIII, „Radu Golescu” Ştefăneşti. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică, director Şc. cu cls. I-VIII, „Radu Golescu”, 
Ştefăneşti. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII Şcoala cu cls. I-VIII 
„Radu Golescu”, Ştefăneşti, Argeş. 
Coordonarea activităţilor instructiv-educative la Şc. cu cls. I-VIII, „Radu Golescu” Ştefăneşti. 
 
 01.09.1989-31.08.1990: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Vrăneşti – Călineşti, jud. Argeş.  
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII. 
 
 01.09.1987-31.08.1989: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Valea Mare, Ştefăneşti, Argeş. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII.  
 
 01.09.1986-31.08.1987: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Cireşu - Căteasca, jud. Argeş. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII. 
 
 01.09.1984-31.08.1986: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Mareş - Albota, Argeş. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII. 

 



 25.09.1977-31.08.1984: 
Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Chirnogi, jud. Călăraşi. 
Funcţia sau postul ocupat: Profesor de matematică.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. V-VIII. 
 
 01.09.1975-24.09.1977: 

Numele şi adresa angajatorului: Şc. Gen. Nr. 6, Stancea, com. Spanţov, Ilfov. 
Funcţia sau postul ocupat: învăţător.  
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Predare matematică cls. I-IV. 
 
 2005-2006: 

Numele şi tipul organizaţiei: Casa Corpului Didactic Argeş. 
Domeniul studiat – aptitudini ocupaţionale: Formarea liderilor educaţionali.  
Tipul calificativului/diplomei: Formarea liderilor educaţionali. 
 
 1972-1975: 

Numele şi tipul organizaţiei: Institutul de învăţământ Superior Piteşti. 
Domeniul studiat – aptitudini ocupaţionale: Facultatea de Matematică-Fizică.  
Tipul calificativului/diplomei: profesor matematică-fizică. 
Nivelul de clasificare: studii superioare. 
 
  1967-1972: 

Numele şi tipul organizaţiei: Liceul Industrial de Chimie „C. Neniţescu”, Piteşti. 
Domeniul studiat – aptitudini ocupaţionale: Tehnologie chimică-organică.  
Tipul calificativului/diplomei: operator chimist. 
Nivelul de clasificare: studii medii. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: cunoştinţe de operare P.C., cunoştinţe de etichetă şi 
protocol. 
 
Limbi străine cunoscute: rusă, franceză. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: abilitatea de comunicare în relaţiile profesionale şi cu publicul, 
cultură generală, interes pentru manifestările culturale, naţionale şi locale. 
 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: capacitatea de a coordona şi conduce activitatea altor 
persoane, proiecte la locul de muncă, în acţiuni voluntare, capacitatea de lucru cu alte instituţii de 
învăţământ, în vederea promovării progresului, în interesul învăţământului şi al societăţii, 
afirmarea responsabilităţilor. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: cunoştinţe operare P.C., ca urmare a absolvirii cursurilor de 
specialitate, în cadrul C.C.D. Piteşti. 
 
Permis de conducere: categoria B – 1979. 
  
  



 
 
 

UNGUREANU, ION 
 
 
Data naşterii: 14 octombrie 1942. 
Locul naşterii: Călineşti, jud. Argeş. 
 
E-mail: ion.ungureanu@upit.ro. 
Profesie: inginer. 
Funcţie: profesor. 
 
Adresă: Str. I. C. Brătianu, nr. 20, bl. A3, ap. 17, Piteşti. 
Telefon: 0744 329123. 
 
Stare civilă: căsătorit, doi copii. 
Nume soţie: Ungureanu Vasilichia. 
Prenumele copiilor: Ciprian, Bogdan. 
 
Studii: 
 1967: absolvent, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Facultatea T.C.M., diploma de 

inginer în specializarea T.C.M.; 
 1974: specializare în Cercetare tehnologică, la Universitatea Louvain, Belgia; 
 1977: doctorat Ştiinţe tehnice, diploma de Doctor în domeniul Inginerie Industrială, 

Universitatea Politehnică din Bucureşti. 
 
Istoricul carierei: 
 1967-1978: la Universitatea Politehnică din Bucureşti; 
 1967-1974: asistent universitar; 
 1974-1978: şef de lucrări; 
 1978-prezent: la Universitatea din Piteşti; 
 1978-1993: conferenţiar universitar; 
 1993-prezent: profesor universitar; 
 1981-1984: Decan Facultatea de Învăţământ Tehnic din Piteşti; 
 1984-1989: Decan Institutul de Subingineri din Piteşti; 
 Din 1996: conducător de doctorat în domeniul Inginerie Industrială; 
 2000-2008: şef de Catedră, Catedra de Tehnologie şi Management, Universitatea din 

Piteşti. 
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Publicaţii/activitate ştiinţifică: 
Lucrări în volum, în edituri recunoscute: 9; 
Îndrumare pentru studenţi: 17; 
Articole publicate: 80; 
Contracte, granturi (România): 18 – responsabil, 15 – participant; 
Contracte internaţionale: 1, ca responsabil. 
 
Lucrări semnificative, publicate în volum, în edituri recunoscute: 
 „Analiza funcţională”. Ed. Universitatea din Piteşti, 2007; 
 „Bazele cercetării experimentale”. Ed. Universitatea din Piteşti, 2002; 
 Tache V., Ungureanu I., Stroe C., „Proiectarea dispozitivelor pentru maşini-unelte”, Ed. 

Tehnică, Bucureşti, 1995; 
 Tache V., Ungureanu I., Stroe C., „Elemente de proiectare a  dispozitivelor”, Ed. Tehnică, 

Bucureşti, 1985; 
 Tache V., Ungureanu I., „Construcţia şi exploatarea dispozitivelor”, Ed. Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1982; 
 Ciocârdia C., Ungureanu I., „Bazele cercetării experimentale în tehnologia construcţiilor 

de maşini”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979. 
 
Alte activităţi: 
 1996-2004: director Asociaţia Constructorilor de Automobile din România; 
 2004-prezent: membru în Consiliul de Administraţie, Asociaţia Constructorilor de 

Automobile din România; 
 1992-prezent: membru în Societatea Inginerilor de Automobile din România; 
 2000-prezent: membru în Asociaţia Managerilor Ingineri Economişti din România; 

 
Titluri de teze conduse în calitate de conducător de doctorat:  

Contribuţii privind: 
 Danturarea prin deformare plastică la rece, prin ciocănire, prelucrabilitate, 2004; 
 contribuţii privind prelucrarea prin frezare a oţelurilor călite, prelucrabilitate, 2005; 
  Evaluarea mentenabilităţii produselor în procesul de concepţie, concepţie produse, 2006; 
 Contribuţii cu privire la simularea proceselor de ambutisare la rece a tablelor 

prelucrabilitate, 2007; 
 Contribuţii privind frezarea danturilor cu freze melc acoperite cu nitrură de titan, 

prelucrabilitate, 2007;  
 Contribuţii la analiza iteraţiilor în procesul de concepţie, concepţie produse, 2007. 



 
 
 

UNTARU, IULIAN 
 
 
Data naşterii: 21 iulie 1959. 
Locul naşterii: Furduieşti/Răteşti, jud. Argeş. 
E-mail: i.untaru@caramail.com. 
Mobil: 0744 363227. 
Stare civilă: căsătorit, un copil, Mihnea. 
Soţia: Daniela Untaru, inginer „Alprom”. 
 
Studii: 
 1980-1984: Facultatea de Limbi Străine, secţia Germană-Franceză, Universitatea 

Bucureşti. 
 
Experienţă profesională: 
 1984-1988: Profesor de franceză la Şcoala Lipovat (Vaslui); 
 1988-1990: Profesor de franceză şi germană la Şcolile Vultureşti/Bârzeşti;  
 1990-1993: Profesor de franceză la Şcoala Răteşti; 
 1993-prezent: Profesor de franceză la Colegiul Naţional „I. C. Brătianu” Piteşti 

(titularizare obţinută prin concurs de competenţă); 
 1997-2001: inspector de franceză şi de germană, în cadrul I.S.J. Argeş; 
 Responsabil şi pentru limbile italiană, spaniolă şi latină; 
 Funcţionar public în cadrul I.S.J. Argeş; 
 Mentor; 
 Formator I.S.J. Argeş; 
 2001 - prezent: Metodist I.S.J. Argeş; 
 Membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de limba franceză din judeţul Argeş; 
 2006-2007/2007-2008: Şef al Catedrei de limba franceză de la Colegiul Naţional „I. C. 

Brătianu” Piteşti; 
 Membru în Comisia Naţională a Evaluatorilor de Manuale; 
 Decembrie 2007: Formator local şi regional, acreditat de către Academie de Paris; 
 Membru în Comisia Naţională de limba franceză. 

 
Grade didactice: 
 1987: definitivat - limba franceză/Universitatea din Iaşi; 
 1985: grad didactic II - limba franceză/Universitatea Bucureşti; 
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 1999: grad didactic I – limba germană/ Universitatea Bucureşti (lucrarea „Das Praverb 
im Deutschen und im Rumanischen”/Preverbul in germană şi în română”); 

 
Activitate profesională, metodică şi în slujba comunităţii: 
La nivel judeţean şi internaţional: 
 participare la Cercurile Pedagogice ale profesorilor de limbi străine; 
 participare benevolă la acţiunile anuale, din cadrul operaţiunii „Villages, Roumains” 

(1990-2004), de ajutorare a satelor româneşti; 
 profesor corector la olimpiadele judeţene (1994-2007); 
 profesor evaluator la examenele de bacalaureat; 
 sute de inspecţii, în vederea obţinerii definitivării şi a cadrelor didactice (1997-prezent); 
 inspector teritorial (1997-2000), zona Ţiţeşti, Mioarele, colaborare cu factorii locali 

privind implementarea reformei şi realizarea primului examen de capacitate; 
 referat în cadrul Cercului Pedagogic – februarie 1994: La concordance des temps; 
 organizarea olimpiadelor şi concursurilor de limbi străine, la nivel judeţean, la cele 

cinci limbi, în 1998, 1999, 2000, 2001 (limba franceză); 
 secretar al comisiei judeţene la admitere (1998) şi la examenul de Capacitate (1999, 

2000); 
 stagiu de pregătire în cadrul Componentei „Management şi Finanţare” a Proiectului de 

Reformă a Învăţământului Preuniversitar (organizat de MEC şi Banca Mondială) – oct. 
1998 – dec. 1999; 

 participare la cursurile de reabilitare curriculară – Buşteni, iunie 2000; 
 realizarea unui centru de documentare pentru limba germană – 1997; 
 introducerea limbii franceze în regim bilingv – I.C. Brătianu, Al. Odobescu (1999); 
 membru al comisiei de evaluare la concursul de titularizare – Colegiul Naţional „Al. 

Lahovari”, Vâlcea/limba germană – 1999; 
 olimpiada de limba germană „România de Sud” – iunie 1999/Drobeta Turnu Severin; 
 organizarea primei olimpiade de franceză la nivel gimnazial (2000); 
 bursier al Guvernului francez – stagiu Belc/Caen – 2000; 
 conferinţa Asociaţiei profesorilor de limba germană din România – octombrie 2000; 
 Cerc Pedagogic susţinut în cadrul Colegiului Naţional „I.C. Brătianu” Piteşti – 15 mai 

2001 cu tema: Internet – conectare, descărcare din reţea, crearea unei cutii poştale 
electronice, ataşare de fişier; 

 membru al Comisiei Naţionale de corectare la Olimpiada naţională de limba germană – 
2001; 

 membru al Comisiei Naţionale de corectare la Olimpiada naţională de limba germană – 
2002/Braşov; 

 membru al comisiei de atestat/clase cu regim bilingv - Colegiului Naţional „I.C. 
Brătianu”, Piteşti, mai 2003; 

 preşedinte al comisiei de atestat/clase cu regim bilingv - Colegiului Naţional „Al. 
Odobescu”, Piteşti, mai 2003; 

 membru în Comisia Naţională a Evaluatorilor de Manuale/evaluare de manuale de 
limba franceză (iunie 2004 – Bucureşti); 

 colaborări benevole cu Alianţa Franceză din Piteşti (oferirea unui mic dicţionar 
informatic francez/român, pe suport CD, elaborat de mine) şi cu revista „Ecos” (servicii 
de traducător); 



 participare, prin elevii mei, la activităţi ale „Alianţei Franceze” din Piteşti  („Lire en 
Fete”, „Plume d’or”, „Visions d’Europe”, „Portes ouvertes a l’Alliance Francaise”, 
„Fete de la musique”). 

 oferta de cursuri opţionale „Germana informatică”, „Franceza informatică” şi 
„Franceza, prin cântec” (programă/curs pe suport CD – 2004/2005/2006/2007); 

 coordonator al lucrărilor de atestat ale clasei de limba franceză – bilingv (12 K)/2006; 
 participare la „Ziua Europeană a Limbilor”, C.C.D. Piteşti – sept. 2006; 
 organizatorul concursului „Cangurul lingvistic” – limba franceză, 15 decembrie 2006, 

faza pe liceu; 
 activitate benevolă, în cadrul societăţii „Junimea”, participare la programele şi 

campaniile organizate de aceasta („Spring Day”, campania antidrog şi prevenire HIV 
SIDA), activitate publicistică; 

 activitate în cadrul comisiei diriginţilor – ore deschise în 2005/2006; 
 activitate în cadrul comisiei metodice a profesorilor de limba franceză (referate şi lecţii 

deschise, în cadrul comisei metodice – 2003/2006); 
 organizator al olimpiadelor de limba franceză la nivel de liceu; 
 membru al Comisiei Naţionale de corectare la Olimpiada Naţională de limba franceză 

(10-15 aprilie 2007/Galaţi; 
 vicepreşedinte al comisiei de atestat-lingvistic – clasa a 12-a bilingv/Colegiul Naţional 

„I.C. Brătianu” Piteşti/26 mai 2007; 
 membru al Comisiei de elaborare a subiectelor – test de evaluare/clasa a IX-a 

bilingv/limba franceză – 1 iunie; 
 câştigător al concursului naţional de proiecte „Innover en francais”, organizat de 

„Service de Cooperation et d’Action Culturelle”/Ambassade de France en Roumanie – 
iunie 2007 (cu proiectul: „Notre livre de conversation”) şi al unei burse în Franţa; 

 membru al comisiei de elaborare a subiectelor - concursul de suplinire a catedrelor 
vacante (august 2007); 

 bursier al Guvernului francez – Paris (3-16 decembrie 2007) – Académie de Paris; 
 organizator al concursului „Cangurul lingvistic” – limba franceză, 20 decembrie 2007, 

faza pe liceu; 
 activitate în cadrul Comisiei Naţionale de limba franceză – descongestionare programe 

(29 februarie – 2 martie/Braşov); 
 secretar al comisiei de organizare a Olimpiadei judeţene de limba franceză şi al celei de 

contestaţii – 15 martie 2008. 
 
Premii, menţiuni, diplome, atestate: 
 gradaţie de merit (1999-2003/2003-2007/2007-2011); 
 Certificat de absolvire a Cursurilor pentru Formarea Inspectorilor Şcolari (M.E.C. şi 

Banca Mondială). Inspector Rodis acreditat – 1999; 
 diplomă evaluator Olimpiada Naţională de limba germană; 
 premiul I la faza judeţeană a olimpiadei de limba franceză – 2004 (Toma Silvia) şi 2 

menţiuni (Mărgărit Andreea, Checiu Andreea); 
 menţiune la Olimpiada naţională de limba franceză - 2004 – Bacău (Toma Silvia); 
 diploma de merit, din partea I.S.J. Argeş şi a Primăriei Piteşti, pentru rezultate la 

Olimpiada Naţională – octombrie 2004; 



 premiul I la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză – 2005 (Checiu 
Andreea)/premiul II la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză – 2005 (Toma 
Silvia – participare la faza naţională) şi menţiune (Mărgărit Andreea); 

 3 premii II la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză – 2006 (Toma Silvia, 
Checiu Andreea, Smaranda Raluca) şi 2 menţiuni (Stănescu Simona, Mărgărit 
Andreea); 

 menţiune la Olimpiada Naţională de limba franceză – 2006/Târgu Jiu (Toma Silvia); 
 diplomă de excelenţă, oferită de Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – iunie 2006; 
 atestate de Limba şi Civilizaţia franceză – diplome eliberate de Serviciul de Cooperare 

şi de Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei din România, pentru elevii clasei de 
bilingv/12 K (Stănescu Simona, Mărgărit Andreea, Zarva Raisa, Bărăscu Romina, 
Antone Deborah, Ciripan Ramona, Checiu Andreea, Popescu Ana Maria) – mai 2006; 

 scrisoare de felicitare, din partea Serviciului de Cooperare şi de Acţiune Culturală al 
Ambasadei Franţei din România (iunie 2006); 

 diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a, oferită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
2006; 

 premiere din partea Primăriei Piteşti, pentru rezultate la Olimpiada Naţională – 21 
decembrie 2006; 

 premiul II la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză – februarie 2007 (Niţu Iulia 
Andreea/calificată la faza naţională)/premiul III la faza judeţeană a Olimpiadei de limba 
franceză – 2007 (Nechita Silvia); 

 atestat forum „Innover en français” – Bucureşti, 24-25 martie 2007; 
 menţiune specială la Olimpiada Naţională de limba franceză, Galaţi 2007 (Niţu Iulia); 
 diplomă evaluator, Olimpiada Naţională de limba franceză/aprilie 2007; 
 diplomă de excelenţă oferită de Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – iunie 2007; 
 premiere din partea Primăriei Piteşti, pentru rezultate la Olimpiada Naţională – 19 

decembrie 2007; 
 atestat de formare de formatori şi expertiză de proiecte - Académie de Paris (dec. 

2007); 
 atestat forum „Innover en français” – Bucureşti, 29-30 martie 2008; 
 premiul II la faza judeţeană a Olimpiadei de limba franceză – martie 2008 (Niţu Iulia 

Andreea/calificată la faza naţională)/premiul III la faza judeţeană a Olimpiadei de limba 
franceză – 2008 (Onel Diana)/menţiune la faza judeţeană a Olimpiadei de limba 
franceză – 2008 (Nechita Silvia); 

 menţiune la Olimpiada Naţională de limba franceză, Iaşi 2008 (Niţu Iulia). 
 
Publicaţii la nivel naţional şi internaţional: 
Cărţi publicate: 
 „Ghid practic de utilizare a calculatorului în limba franceză” (270 pag.) – Editura 

Niculescu, Bucureşti, 2001; 
 „Germana pentru informatică” (494 pag.) – Editura Lucman, Bucureşti, 2002; 
 „Evaluare prin teste-grilă” – Editura Carminis, Piteşti, 2005 – grile de germană şi de 

franceză; 
 „Evaluare prin teste-grilă” - Editura Carminis, Piteşti, 2007 – grile de germană şi de 

franceză (ediţia a 2-a revăzută şi îmbogăţită); 



 „Evaluare prin teste-grilă” - Editura Carminis, Piteşti, 2008 – grile de germană şi de 
franceză (ediţia a 3-a revăzută şi îmbogăţită). 

 
Articole: 
 „Die Modi im deutschen Nebensatz” („Modurile în subordonata germană”), în 

„Zeitschrift der Germanisten Rumaninens” („Revista germaniştilor din România”) – 
no. 1-2 (5-6)/1994, Editura Charme-Scott, Bucureşti – „Das Praverb im Deutschen” 
(„Preverbul în limba germană”), în: „Zeitschrift der Germanisten Rumaninens”, no. 1-2 
(9-10)/1996, Editura Charme-Scott, Bucureşti; 

 „Phonetische Interferenzfehler im Bereich Rumanisch-Deutsch” („Greşeli de 
interferenţă la nivel fonetic în domeniul româno-german”) în „GGR – Beitrage zur 
Germanistik” („Contribuţii ale Societăţii Germaniştilor din România la germanistică” 
– vol. 3 „Die Sprache ist das Haus des Seins” – Editura  Paideia – Bucureşti 1998). 

 
Publicaţii la nivel de judeţ: 
 Subiecte de bacalaureat, publicate împreună cu soluţiile acestora în ziarul „Argeşul” 

(limbile franceză şi germană); 
 5 ianuarie 1999/28 ianuarie 1999/4 februarie 1999/11 februarie 1999/18 februarie 

1999/18 martie 1999/1 aprilie 1999/22 aprilie 1999/27 mai 1999/3 iunie 1999/10 iunie 
1999/17 iunie 1999/24 iunie 1999/11-12 mai 2000/25-26 mai 2000; 

 traducere din franceză „Aspecte privind precipitaţiile în zona de confluenţă a râului 
Argeş cu râul Doamnei” – revista „Ecos - 97”, Piteşti; 

 „Despre reforma ortografică germană”- revista „Junimea”, Colegiul Naţional „I.C. 
Brătianu” – mai 2002. 

 
Participări la congrese, proiecte şi stagii naţionale şi internaţionale: 

• Participare la Congresul al 3-lea al germaniştilor din România (congres internaţional) 
(Neptun): comunicare ştiinţifică „Die Modi im deutschen Nebensatz” („Modurile în 
subordonatele germane”); 

• 1996: participant la schimbul şcolar, între liceul nostru şi liceul „Chopin”, Nancy, 
Franţa/Vizitarea Moldovei de Nord; 

• participare la proiectul „Comenius”, în Belgia (aprilie 1999), oraşul Aalst – subiect: „La 
culture regionale”; 

• moderator în cadrul secţiunii de Lingvistica teoretică şi aplicată; 
• stagiu Belc, Caen/Franţa (iulie 2000), specializări: 
 Informatica şi învăţarea limbilor străine; 
 Resurse educative ale Internetului; 
 Scriere asistată de calculator; 
 Evaluare certificativă Delf/Dalf; 
 Atelier de creaţie de pagini Web; 
 Atelier de activităţi on-line. 

- Zilele francofoniei – Iaşi/martie 2001. 
- stagiu de perfecţionare Berlin, 16-30 aprilie 2001: „Literatura im unterricht” (Literatura în 
procesul de învăţământ). 
- participare forum „Innover en francais” – Bucureşti, 29-30 martie 2008; 

• Membru al Societăţii Germaniştilor din România; 



• Membru al Asociaţiei profesorilor de limba germană din România; 
• Membru al Consiliului de Administraţie al I.S.J. Argeş, al Comisiei de Disciplină; 
• Traducător şi interpret al Ministerului de Justiţie (franceză şi germană); 
• Persoana de contact a Agenţiei Naţionale „Socrates” la nivel judeţean (1997-1999); 
• Membru al Societăţii „Junimea” - Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”. 

 
Limbi străine: franceză, germană, engleză şi norvegiană. 
Cunoştinţe în domeniul informaticii: Windows, Word, Excel, Internet. 
Permis de conducere. 
Hobby-uri: istoria, sportul, călătoriile. 



VÂLCEANU, MARIA 
 
 
Locul şi data naşterii: Piteşti, 29 august 1951. 
Adresa: Piteşti, str. Câmpineanu, Bl. 2, sc. C, ap. 3. 
Tel.: 0248 222446. 
 
Studii: 
 1974: diploma de licenţă, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi literatura 

română, specialitatea Română - Franceză, completare jurnalistică; 
 1966-1970: cursuri liceale; 
 1970: bacalaureat, secţia real, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”. 

 
Activitate profesională: 
 1972-1974: practică redactor editură, Editura Albatros, Bucureşti; 
 redactor secţia culturală, ziarul judeţului Ilfov; 
 1974-1977: profesor, Şcoala generală Axintele, jud. Ilfov; 
 1977: obţinerea examenului gradul definitiv în învăţământ; 
 1977-1985: profesor, Liceul Vedea; 
 1982: obţinerea examenului pentru gradul II; 
 1985-1989: profesor, Liceul „Ion Barbu”, Piteşti; 
 1987: obţinerea gradului didactic I;  
 1989-prezent: profesor, Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti; 
 În permanent, publicarea lucrărilor literare şi de specialitate în revistele din ţară, emisiuni 

culturale la posturile de radio şi televiziune, obţinerea a numeroase premii literare la 
concursurile organizate în ţară 

 1994: publicarea studiului „Momente ale poeziei române”; 
 1994: Cartea de versuri „Singurătatea şi dragostea”; 
 1996: volumul „Studii de literatură română”; 
 1997: numirea în postul de director al Casei Corpului Didactic Argeş; 
 1998: Cartea de versuri „Italia, dragostea mea”; 
 1999: participare la cursul de perfecţionare, organizat de M.E.N. la Corbeni, Argeş; 
 martie 1999: admiterea la concursul pentru postul de Cercetător Ştiinţific II, la Institutul 

de Ştiinţe ale educaţiei, Bucureşti; 
 august 1999: numirea în funcţia de purtător de cuvânt al Prefecturii jud. Argeş; 
 octombrie 1999: promovarea simpozionului Relaţiile cu presa, organizat de 

Departamentul de Relaţii Publice al Guvernului României; 
 1998-2000: participarea la diverse simpozioane culturale organizate în ţară şi străinătate; 
 2001-2005: revenirea la catedră, profesor de limba şi literatura română, la Colegiul „I. C. 

Brătianu”, Piteşti; 
 2002: publicarea volumului „Studii de literatură română”, ed. a II-a, revăzută şi 

completată, Ed. Zodia Fecioarei, Piteşti, 2002; 
 2003-2004: redactor şi editor al revistei Catedrei de limba română, din Colegiul „I.C. 

Brătianu”. 
 martie 2008: organizarea simpozionului naţional „Mircea Eliade şi Mitul eternei 

reîntoarceri”; 



 2004 - prezent: redactor corespondent al revistei Argeş; 
 1992-prezent: director al Editurii Zodia Fecioarei, Piteşti şi vicepreşedinte al Fundaţiei 

culturale „Liviu Rebreanu”; 
 decembrie 2004: lansarea volumului „Poemele verii”, autor Mona Vâlceanu; 
 2005: redactor al revistei Fundaţiei culturale Jurnal Artistic Rebreanu; 
 2006: editarea volumului „Studii de literatura română”, ed. a III-a, revăzută şi 

completată, în colaborare cu Gabriela Georgescu; 
 2007: înfiinţarea Asociaţiei culturale „Prietenii lui Eliade” şi numirea în funcţia de 

preşedinte; 
 2008: numirea în funcţia de inspector şcolar de specialitate, la I.S.J,. Argeş; 
 martie 2008: organizarea simpozionului Naţional „Mircea Eliade şi Mitul eternei 

reîntoarceri”. 
 
Competenţe şi disponibilităţi: 
- Limba franceză; 
- Deprinderi de utilizare a calculatorului; 
- Permis conducere. 
 



 
 
 

VĂTĂŞESCU, GHIORGHE 
 
 
Data naşterii: 20 iunie 1947. 
Adresă: Piteşti, str. Matei Basarab nr. 28, bl. D28, sc. A, et. 2, ap. 8 
Telefon: 0348 806476. 
E-mail: gvatasescu@yahoo.com. 
 
Experienţă profesională: 
 sept. 1968 - mai 1975: profesor pe catedra de istorie - geografie de la Şc. gen. Miroşi, jud. 

Argeş. În această calitate, am ocupat şi funcţia de diriginte la clasele V-VIII, la Comisia de 
judecată din cadrul Sfatului Popular, Miroşi; 

 mai 1975 – ian. 1978: la Consiliul Judeţean al al Organizaţiei Pionierilor; 
 ian. 1978 – oct. 1984: preşedinte al C. J. al Organizaţiei Pionierilor; 
 nov. 1984 – februarie 1987: inspector şcolar cu probleme de perfecţionare şi cadre în cadrul 

ISJ, Argeş; 
 martie 1987 - septembrie 1990: profesor pe catedra de istorie-geografie, de la Şcolile Gen. 

Caloteşti şi Valea Mărului, com. Budeasa, unde am fost şi diriginte la clasele V-VIII; 
 1 sept 1990 - prezent: profesor de istorie pe catedra de istorie, la Şcoala nr. 4 Piteşti, 

calitate în care am fost şi diriginte la clasele V-VIII; 
 2000: membru în Consiliul de Administraţie al şcolii şi răspund de Comisia de disciplină şi 

Comisia PSI, protecţie civilă şi educaţie; 
 2000: profesor mentor, ocupându-mă de pregătirea pedagogică a studenţilor din anul III şi 

IV, din cadrul Universităţii Piteşti, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Jurnalism; 
 în anul şcolar 2005-2006, am participat, cu clasa a VI-a B, unde sunt diriginte, la acţiunea 

Agenţiei Naţionale Antidrog „Clase fără fumat”; 
 în nov. 2006, am participat, cu clasa a VII-a B, unde sunt diriginte, la programul Naţional 

Extraşcolar „junior conform standardelor calitative emise de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, corelate de Normele U.E.; 

 din 2006, particip, cu un număr de elevi, la Testele Naţionale, specialitatea istorie şi, până 
în prezent, nu am avut niciun elev care să nu ia acest examen; 

 din 2000, particip ca profesor supraveghetor la Testele Naţionale şi examenul de 
Bacalaureat şi, ca profesor corector, la Testele Naţionale, specialitatea istorie, la 
olimpiadele de istorie şi cultură civică,etapele municipală şi judeţeană; 
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 În 2004, am participat la organizarea şi desfăşurarea etapei naţionale a concursului 
„Democraţie şi toleranţă”, organizată în Piteşti, în cadrul căreia am primit şi o diplomă; 

 În 2006, sesiunea iulie şi august, am fost membru al Comisiei de examen pentru 
Bacalaureat de la Colegiul Naţional „Carol I”, din Câmpulung, şi de la Liceul „Ion 
Cantacuzino”, Piteşti; 

 Fac parte din echipa de teatru a Şcoala. nr. 4 Piteşti cu un act din piesa „Trei surori”, care a 
fost jucată cu diferite prilejuri. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limbi străine: franceză – mediu. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale: 

Muncesc într-un colectiv de cca 40 cadre didactice, într-un mediu multicultural, având în 
vedere specialitatea fiecăruia din ei. Sunt un bun coleg şi desfăşor o activitate în care munca de 
echipă este esenţială spre binele copiilor pe care îi educăm.  

Ca aptitudini, menţionez sociabilitatea şi solidaritatea la locul de muncă, organizarea de 
activităţi  cultural-distractive la nivelul colectivului, o bună desfăşurare a acţiunilor ce-mi revin ca 
membru al Consiliului de Administraţie al şcolii. 
 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 
Am un calculator personal, pe care îl utilizez în mod special pentru pregătirea lecţiilor la istorie. 
Am învăţat, personal, să lucrez la şcoală, am urmat cursuri AEL şi am predat un număr de 10 lecţii 
la clasele V-VIII. 
 
Permis de conducere: B, din 1980. 



 
 
 

VIMAN, ELENA 
 
 

M-am născut în comuna Teiu, judeţul Argeş, la data de 13.05.1952. În prezent, locuiesc 
în comuna natală, pe strada principală, la nr.399. 
Am urmat cursurile şcolii generale din comună, după care am fost admisă la Liceul Pedagogic 
din Câmpulung, judeţul Argeş. Cursurile liceului au durat 5 ani, finalizându-se în anul 1972, 
după care am devenit învăţătoare. 

Am funcţionat ca învăţătoare în oraşul Câmpulung, până în anul 1984, apoi am fost 
învăţătoare în oraşul Piteşti, până în anul 2003, când m-am transferat la Şcoala Vladimir Streinu 
din Teiu. 

În fiecare an de activitate, am obţinut rezultate foarte bune. Am susţinut examenele 
pentru obţinerea gradelor didactice, pe care le-am promovat. 
Am obţinut, în fiecare an şcolar, ca urmare a rezultatelor obţinute în procesul instructiv educativ, 
salariul de merit, iar, în anii 2000-2004, am avut gradaţie de merit. 

La şcoala Teiu, am participat la toate activităţile şcolare şi extraşcolare, care s-au 
desfăşurat, îndeplinind şi funcţia de Consilier educativ. Am participat la proiectul câştigat de 
şcoală, în urma căruia s-a editat revista şcolii „Muguri de Tei”. 

Am organizat şi participat la activităţile desfăşurate pentru comemorarea criticului 
Vladimir Streinu. 
Am organizat, în fiecare an şcolar, excursii cu diferite destinaţii. 

Activitatea instructiv-educativă desfăşurată cu seria de elevi din Teiu a fost foarte bună, 
acest lucru fiind demonstrat de rezultatele obţinute la Olimpiadele şcolare, când 6 elevi au 
participat la faza locală, obţinând note peste 7, iar Vişinescu Alexandra s-a calificat cu 9,20, 
pentru faza judeţeană. 

În continuare, cât voi mai funcţiona ca învăţător, mă voi strădui să obţin rezultate 
asemănătoare celor anterioare. 



 
 
 

VIZUROIU, NICOLAE 
 
 
Adresă: str. Calea Bascov, bl. B7, ap. 31, Piteşti. 
Telefon: 0743 117917. 
Naţionalitate: română. 
E-mail: nvizuroiu@yahoo.com. 
 
Data naşterii: 15.10.1945. 
Sex: masculin. 
Locul de muncă vizat/domeniul ocupaţional: Şcoala nr. 1 „Nicolae Simonide”, Piteşti. 
 
Experienţa profesională: 
 În prezent: profesor matematică, gradul didactic I (nota 10), 42 ani vechime în 

învăţământ (la 31.08.2008) - Şcoala nr. 1 „Nicolae Simonide”, Piteşti; 
 2003-prezent: secretar al Biroului Executiv al Societăţii de Ştiinţe Matematice - filiala 

Argeş; 
 1999-prezent: mentor pentru studenţii de la Facultatea de matematică - informatică al 

Universităţii Piteşti; 
 1998-prezent: membru al Comisiei de inspectori metodişti la disciplina matematică, 

I.S.J. Argeş; 
 2005-2006: membru al Comisiilor de organizare şi desfăşurare a mai multor 

concursuri pe obiecte (olimpiade); 
 1994-2005: membru al Consiliului de Administraţie al Şcolii nr. 1 „Nicolae 

Simonide” Piteşti; 
 2005-2006: preşedinte al CJEAIP Argeş; 
 21.03.2005-8.11.2006: Inspector Şcolar General Adjunct al I.S.J. Argeş 
Profesor Grupa de Excelenţă (matematică) înfiinţată de I.S.J. Argeş; 
Preşedinte, vicepreşedinte sau membru al mai multor organizaţii nonguvernamentale sau 
politice 
 2002-2005: responsabil Cerc pedagogic al profesorilor de matematică (gimnaziu), 

jud. Argeş; 
 1998-2005: membru al Consiliului Consultativ la specialitatea matematică, ISJ Argeş; 
 1994-2005: şef al catedrei de matematică de la Şcoala nr. 1 „Nicolae Simonide” 

Piteşti; 
 12-24 mai 2003: profesor în cadrul Programului de pregătire a Lotului Olimpic 

Naţional – secţiunea juniori; 
 1998-2000: membru al Comisiilor de evaluare a unităţilor şcolare din învăţământ de 

stat şi particular (CJEAIP Argeş); 
 1989-1990: director Şcoala nr. 15 Piteşti; 
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 1977-1981: profesor matematică la clasele terminale de liceu – Liceul  „Omar Ibn 
Abdelaziz” Oujda, Maroc; 

 1974-1977: şef Comisia tehnică a C.J.O.P. Argeş; 
 1970 – Concurs de titularizare în învăţământ – cu nota 9, 50 am ocupat prima din cele 

două catedre de matematică din Piteşti scoase la concurs, devenind titular în 
învăţământ în Piteşti. 

 
Performanţe în munca instructiv-educativă cu elevii în ultimii 10 ani: 
Olimpiada de matematică - faza naţională - 6 participanţi – 5 premii; 
Olimpiada de matematică – faza judeţeană – 60 - de premii: 5 premii I, 12 premii II, 11 
premii II, 11 premii III şi 32 menţiuni; 
Concursuri de matematică judeţene şi interjudeţene: 52 premii dintre care: 10 premii I, 11 
premii II, 8 premii III, 23 menţiuni; 
La examenul de Capacitate sau la Examenele de Testare Naţională, în fiecare an, 
promovabilitate de 100% 
La Tezele Unice 2006-2007 şi 2007-2008 aproximativ 30% dintre elevi au obţinut nota 10 
 
Publicaţii: 
 Aproximativ 100 de note matematice, teste, probleme şi exerciţii de matematică 

publicate în revistele de specialitate (majoritatea în revista „Gazeta Matematică”), în 
concursuri de specialitate şi alte publicaţii din care peste 80 în perioada 1990-2008. 

 Coautor la peste 40 de culegeri de probleme şi exerciţii de matematică pentru clasele 
IV-VIII. 

 
Educaţie şi formare 
 2006: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Argeş  - Cursurile 

Programelor „Formarea liderilor educaţionali” şi „Comunicare şi Curriculum”; 
 2005: Universitatea din Piteşti – Masterat – Managementul Strategic al Resurselor 

umane. Examen de licenţă; 
 2000: Consiliul Britanic România şi Consiliul Naţional pentru aprobarea manualelor 

– Curs de evaluatori manuale şcolare; 
 1989: Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Autovehicule Rutiere. Diplomă 

de licenţă. Examen de pedagogie; 
 1966: Institutul Pedagogic Piteşti – Facultatea de Matematică. Examen de stat. 
 1960-1963: Liceul „Alexandru Odobescu” Piteşti. Examen de bacalaureat; 
 1959-1960: Liceul Militar Galaţi. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limba maternă: română. 
Limbi străine cunoscute: franceză şi arabă (începător). 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: comunicare, ascultare activă, lucrul în echipă. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: da. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: da. 
 
Permis de conducere: da.  
 
 



 
 
 

VLAD, GHEORGHIŢA 
 
 
Adresă: Topoloveni, str. Ion Mihalache, nr. 83. 
Data şi locul naşterii: 14 februarie 1932, com. Băduleşti, judeţul Dâmboviţa. 
Părinţi: Ion M. Popa, Anica Popa. Am trei fraţi. 
Am fost căsătorită cu Vlad Alexandru, medic veterinar, decedat în 1989. Am un copil, Octavian, 
medic militar. 

După absolvirea cursului primar în comuna Băduleşti, am continuat la Liceul „Iulia 
Haşdeu”, din Bucureşti, apoi la Şcoala Medie Sanitară, din Bucureşti, absolvind, în 1951, când m-
am încadrat la Circumscripţia Sanitară Priboieni-Argeş.  
1952-1954: cursul de zi la Institutul Pedagogic de 2 ani din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe 
Naturale – Geografie. 

După absolvire, am fost numită profesoară la Şcoala de 7 ani Berbeşti, raionul Horezu, 
regiunea Argeş, de la care am fost transferată, în interes de serviciu, la şcoala de 7 ani Moteceşti, 
tot raionul Horezu, funcţionând până când m-am transferat la şcoala de 7 ani Pătroaia, raionul 
Găeşti. 

În 1959, am venit la Şcoala Medie Mixtă Topoloveni, la care am funcţionat până la pensie, 
în 1987. 

În această perioadă, am continuat studiile la Universitatea „C.I. Parhon”, din Bucureşti, 
Facultatea de Ştiinţe Naturale-Geografie, 5 ani, absolvind în 1958. 

Ca profesoară, mi-am făcut datoria cu mult simţ de răspundere la clasă şi în activităţile 
sociale. 

Am fost preşedintele comisiei de „Crucea Roşie”, obţinând diploma „Evidenţiat argint”. 
Am participat la Brigada ştiinţifică şi la Corul Casei de Cultură. 
Am fost lector la Cercul Agricol din Topoloveni, am contribuit la alfabetizarea oamenilor 

din localitate şi la toate activităţile din acel timp. 
Fiind rezervă de cadre a directorului, prin ordinul M.E.I. 2975/1982, am fost numită 

director al Liceului Industrial din Topoloveni, contribuind, de asemenea, la dezvoltarea bazei 
materiale a liceului şi controlând, cu simţ de răspundere, practica elevilor şi toate acţiunile din acel 
moment. 

Am făcut inspecţiile speciale pentru profesorii din zonă care susţineau gradele didactice. 
Am participat la cursuri de perfecţionare şi am obţinut note maxime.  
M-am bucurat de respectul şi încrederea elevilor, părinţilor şi a colegilor, încât, şi la această 

vârstă, am continuat activitatea voluntară în folosul copiilor de la centrul de zi „Şi copiilor le 
pasă”. 



VOICA, ADRIAN 
 
 
Data şi locul naşterii: 07.08.1962, Piteşti. 
Stare civilă: căsătorit (Gabriela Voica, profesor C.N.L. „Zinca Golescu”). 
Copii: Mădălina Mihaela Voica, elevă C.N.L. „Zinca Golescu”. 
 
Studii: 
 1985: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie, secţia de 3 ani – specializare: 

Ştiinţe ale naturii, profesor debutant;  
 1985-1990: profesor, Şcoala cu clasele V-X,Ţiţeşti, jud. Argeş;  
 1990 – gradul definitiv, cu media de examen 9, 62; 
 1994: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie, diferenţe studii universitare de 

lungă durată, profesor, Şcoala nr. 8, Piteşti, Liceul nr. 6, Piteşti, Liceul de Artă „Dinu 
Lipatti”, Colegiul Economic, Piteşti; 

 1993 - gradul didactic II – cu media de examen 9, 50; 
 1997 - gradul didactic I, cu nota 10, şcoala nr. 1, Bascov; 
 2006: Universitatea Piteşti, Facultatea de Studii Economice şi Administrative – Secţia 

Drept, studii juridice. 
 
Profesia actuală: profesor şi preşedinte al Sindicatului Învăţământ Preuniversitar Argeşean 
„Muntenia”, din 2003. 
 
Limbi străine: franceză, rusă, engleză. 
 
Experienţă socio-profesională: 
 Participarea la diferite activităţi şcolare cu caracter didactic şi ştiinţific;  
 Elaborarea a două lucrări cu caracter metodico-ştiinţific: 

• 1985: „Micro şi macrofitele marine din regiunea litoralului românesc al Mării 
Negre”; 

• 1997: „Micro şi macrofitele de apă dulce din bazinul mediu al râului Argeş”; 
 Participarea la diferite simpozioane naţionale şi internaţionale, pe problematica 

profesională şi sindicală; 
 Absolvirea cursurilor privind Educaţia Tehnologică – modul pedagogic; 
 Absolvirea cursurilor organizate de către M.E.C., împreună cu Federaţia Sindicatelor 

Libere din Învăţământ, pe problematică de legislaţie a muncii şi sindicală; 
 În 2004, am absolvit următoarele cursuri, organizate de Casa Personalului Didactic, 

Piteşti: „Tehnologia computerizată a informaţiei”, „Managementul educaţional”, 
„Comunicare şi Curriculum”. 

 
Hobby: 
Excursiile, literatura, muzica de calitate, sportul. 
În perioada 1982-1990, am efectuat excursii externe, pe cont propriu, în Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. a Germaniei, Georgia, Iugoslavia, Polonia, Ucraina, Letonia, Estonia, Lituania, Ungaria, 
Rusia (partea asiatică centrală şi nordică, până la Murmansk – oraş port, situat dincolo de Cercul 
Polar de Nord). 



În perioada 1990-2008, am vizitat Delta Dunării, Moldova, Bucovina, Maramureşul, Crişana, 
Ungaria, Serbia, Grecia – partea continentală şi insulară, Turcia – partea europeană şi asiatică), 
Olanda, Belgia, Luxemburg, Cehia, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Franţa, Italia, Elveţia, Austria, 
Principatul Monaco. 



 
 
 

VOICA, ADRIAN 
 
 
Data naşterii: 6.11.1971. 
Adresă: str. Transilvania, bl. B15, Piteşti. 
E-mail: avoica71@yahoo.com. 
Locul de muncă vizat: Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti. 
 
Experienţa profesională: 
 În prezent: profesor informatică, gradul didactic I, 14 ani vechime în învăţământ - Liceul 

Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti; 
 2007 - prezent: mentor pentru studenţii de la Facultatea de Matematică-Informatică al 

Universităţii Piteşti; 
 2006-2007: şef al Catedrei de Informatică-Matematică la Liceul Teoretic „Ion Barbu”, 

Piteşti; 
 2004 – prezent: membru al Comisiei de Inspectori Metodişti la disciplina Informatică, I.S.J. 

Argeş; 
 2004 - prezent: membru al Consiliului Consultativ la specialitatea Informatică – I.S.J. 

Argeş; 
 1996 - prezent: membru al Comisiilor de organizare şi desfăşurare a mai multor concursuri 

pe obiecte (olimpiade). 
 
Performanţe în munca instructiv-educativă cu elevii, în ultimii 10 ani: 
- Premii şi menţiuni la Olimpiada de informatică – faza judeţeană şi la concursuri de informatică 
judeţene şi interjudeţene; 
- La examenul de bacalaureat, în fiecare an, promovabilitate de 100%. 
 
Publicaţii: 
Aproximativ 50 de articole pe teme didactice, teste şi probleme, publicate în reviste de specialitate, 
în concursuri de specialitate şi alte publicaţii, în perioada 2004-2008. 
 
Educaţie şi formare: 
 2008: Universitatea Piteşti – masterat – Managementul Strategic al Resurselor Umane, 

examenul de licenţă; 
 2007: Universitatea Piteşti – D.P.P.D. Curs „Practicum” de formare a profesorilor – 

mentori; 
 2007: Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Oracle România – Curs „Oracle Database 

Design”; 
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 2005: Universitatea Craiova şi Cisco Academy – Curs programare Java; 
 1995: Universitatea din Piteşti – Facultatea de Matematică-Informatică, examen de licenţă; 
 1986-1990: Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti, examen de bacalaureat. 

 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limbi străine: engleză. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: comunicare, ascultare activă, lucru în echipă. 
 
Permis de conducere: B şi C. 
 
Informaţii suplimentare (recomandări ale unor personalităţi din învăţământ):  
- Profesor univ. dr. Gheorghe Barbu – rector Univ. Piteşti. 
- Conf. univ. dr. Paul Radovici Mărculescu, decan al Facultăţii de Matematică-Informatică, Univ. 
Piteşti. 
- Profesor Constantin Biriboiu, director al Liceului Teoretic „Ion Barbu”, Piteşti. 



VOICA, CORNELIA 
 
 
Data naşterii: 13.10.1942. 
Localitate: Timişoara. 
Adresa: str. Andrei Mureşanu, Bl. 17, Scara B, etaj 1, apartament 5, Piteşti, Argeş. 
Telefon: 0744 405679. 
 
Educaţie: 
 Absolventă a Şcolii de Balet, Timişoara; 
 Absolventă a Şcolii de Arte, Piteşti; 
 Absolventă a Universităţii de Muzică. 

 
Activitate profesională: 
 Profesor de muzică la Şcoala Populară de Arte, Piteşti; 
 1965 - instructor metodist cu probleme de cultură la Consiliul Judeţean al Sindicatelor; 
 1968-1999 – profesor de Teorie, Solfegii, Canto la Şcoala de Arte, Piteşti şi Liceul de 

Muzică Dinu Lipatti, Piteşti; 
 Profesor gradul I, susţinut cu o lucrare de cercetare cu referire la viaţa cultural-artistică a 

oraşului Piteşti, de asemenea, partea a doua a lucrării Monografia Şcolii de Arte Piteşti; 
 1980-1989 – director adjunct al Şcolii de Arte, Piteşti; 
 La cursul de Canto pe care l-am predat la Şcoală, am pregătit un număr foarte mare de 

elevi, care au făcut carieră în domeniul artistic: Felicia Filip, Otilia Rădulescu, Adriana 
Şerban, Doina Duran, Daniel Varcoci, Nica Elena Sidonia, M. Oprea, Ileana Şipoteanu; 
Cristina Turcu etc. 

 
Activitatea artistică: 
 Solistă a stagiunii permanente de operetă, 1960-1970; 
 Interpretă de lieduri, operă şi operetă; 
 Premiată la Festivalul Crizantema de Aur; 
 Iniţiatoare, solistă cu cvartetul Mioriţa, ce a obţinut premii la festivalurile artistice 

naţionale; 
 Dirijor, interpret, cu grupul vocal cameral; 
 Am pregătit şi regizat spectacolele şcolii; 
 Am pregătit soliste, ce au fost premiate la festivalul Crizantema da Aur; 
 Am pregătit solişti, premiaţi la Festivalul Naţional de Muzică şi Dans Clasic Darclee; 
 Am ţinut cursul de perfecţionare, cu instructori din judeţul nostru; 
 După pensionare, am condus grupul de copii Argessis, de muzică uşoară; 
 Am fost premiată de postul de radio România Cultural, având concerte în sala Mihail Jora, 

Alfred Alexandrescu şi Casa Presei, având emisiuni în direct şi spectacole. 
 



 
 
 

VOICA, GABRIELA 
 
 
Adresă: B-dul Republicii, Bl. E3C, sc. B, et. 5, ap. 14, Piteşti. 
Data naşterii: 8.XI.1963. 
Telefon: 0740171141. 
Stare civilă: căsătorită. 
 
Experienţă profesională: 
 1.IX.1992 - prezent: profesor biologie, Colegiul Naţional „Zinca Golescu”; 
 Membru în Comisia pentru asistenţă medicală şi educaţie igienică sanitară; 
 Membru în Comisia de verificare a ritmicităţii notării elevilor; 
 Metodist şi mentor I.S.J. Argeş; 
 Liderul de sindicat al organizaţiei, din Colegiul Naţional „Zinca Golescu”. 

 
Distincţii şi premii: 
Medalia „Meritul pentru învăţământ” clasa I, acordată prin Decret Prezidenţial, în 2004; 
Distincţia „Gheorghe Lazăr clasa a II-a”, 2005. 
 
Activităţi: 
 Coautor al unor publicaţii ştiinţifice şi metodice de specialitate (suport metodologic clasele 

a XI-a şi a XII-a, ed. Univ. din Piteşti); 
 Culegere de texte biologice, ed. Univ. din Piteşti 2006, metode moderne de învăţare în 

context european; 
 Pregătirea elevilor pentru olimpiade de biologie, la care aceştia au obţinut numeroase 

premii şi menţiuni, la nivel naţional, judeţean şi local; 
 Anul şcolar 1993-1994, eleva Berbec Alexandra, clasa a X-a – premiul special, la etapa 

naţională; 
 Anul şcolar 1995-1996, eleva Boghirnea Dana, clasa a IX-a, menţiune, la etapa naţională; 
 Anul şcolar 1996-1997, eleva Tănase Simona, clasa a XII-a, menţiune, la etapa naţională; 
 1994-1995: locul I la etapa judeţeană a concursului „Sanitarii pricepuţi”; 
 Profesor metodist, din anul 1998-1999; 
 Profesor mentor, din 2002; 
 1 septembrie 1991 - 31 august 1992: profesor biologie, Colegiul Liceal „Alexandru 

Odobescu” Piteşti + Grupul Şcolar Construcţii de Maşini, Ştefăneşti; Responsabilităţi: 
pregătirea elevilor pentru olimpiada de biologie 



 1 septembrie 1990 - 31 august 1991: profesor de geografie, Colegiul Naţional „I. C. 
Brătianu”; 

 1 septembrie 1988 – 31 august 1990: profesor de biologie, Şcoala cu clasele I-X, Ţiţeşti, 
Argeş; 

 1 septembrie 1986 – 31 august 1988: profesor de biologie, Şcoala cu clasele I-X, Frecăţei, 
Tulcea; 

 În fiecare an, am fost membru în Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a 
olimpiadei de biologie; 

 Am propus subiecte pentru etapele judeţeană şi naţională ale olimpiadei de biologie; 
 1997: membru în Comisia Naţională a olimpiadei de biologie, Cluj-Napoca; 
 Am efectuat corectura publicaţiei „Numere în biologie” – teste grilă pentru admiterea în 

facultate şi olimpiadele şcolare, apărută la Ed. Carminis, 1997. 
 
Educaţie şi formare: 
 Facultatea de Biologie, Univ. Bucureşti, 1986, nota 10 la examenul de diplomă; 
 Liceul de Ştiinţe ale naturii „Zinca Golescu”, Piteşti, 1982; 
 Gradul didactic I, în urma promovării probelor de examen, din sesiunea 1996-1998, cu 

media 10; 
Am participat la Programul de abilitare curriculară, organizat de M.E.N. şi de Consiliul 

Naţional pentru Curriculum, în anii şcolari 2000-2001 şi 1999-2000; 
Am participat, la Cursul de formare de mentori, organizat de Consiliul Naţional pentru 

pregătirea profesorilor, în cadrul proiectului de reformă a învăţământului preuniversitar. 
Membru în Comisia Naţională de evaluare a manualelor de clasa a IX-a (Constanţa, 2004); 

Am participat, la cursurile „Tehnologia computerizată a informaţiei”, „Managementul 
educaţional” şi „Comunicare şi curriculum”, organizate de Casa Corpului Didactic, în perioada 
februarie-iunie 2004. 
 
Aptitudini şi competenţe personale: 
Limbi străine: franceză, rusă. 
Utilizarea calculatorului şi a sistemului de operare Windows. 
 
Aptitudini artistice: desen, pictura. 



VOICA, NICOLAE 
 
 
Data şi locul naşterii: 2 iunie 1941, com. Merişani, sat Vâlcelele. 
Adresa: Aleea Andrei Mureşanu, nr. 1, bl. B 17, sc. B, ap. 5, Piteşti. 
Telefon: 0770 383206. 
 
Educaţie: 
1964: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică-Mecanică. 
 
Activitatea profesională: 
 1979: Profesor gradul I; 
 1980: Profesor evidenţiat; 
 2005: diploma Gheorghe Lazăr; 
 1964-2004: profesor de matematică la Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”. 

Am avut elevi premiaţi la Olimpiada Naţională de Matematică, care au făcut parte din loturile 
naţionale pentru olimpiadele internaţionale. (Teianu Bogdan, Sudan Octavian, Ionescu Constantin, 
Teodorescu Liviu, Guţă Petrişor). 
 1978-1980: director adjunct; 
 1986-1996: director al liceului; am căutat să organizez activitatea şcolii, pentru a obţine 

rezultate deosebite, în pregătirea elevilor; 
 1990: am organizat un schimb şcolar cu un liceu din Franţa, oraşul Nancy; Schimburile de 

elevi s-au desfăşurat, între 1990-1996, un an în Franţa, un an la Piteşti. 
 1993-1996: realizarea unui schimb şcolar între Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”, cu un 

liceu din oraşul Aalst-Belgia; 
Schimburile şcolare au constat în participarea la activităţile şcolare, pe parcursul unei săptămâni de 
cursuri şi la excursii şi vizite la obiective importante, din vecinătăţile localităţilor respective. 
 2004: m-am pensionat după o activitate neîntreruptă de 40 de ani, ca profesor la Colegiul 

Naţional „I. C. Brătianu” Piteşti. 



 
 
 

VOICAN, ELENA 
 
 
Data şi locul naşterii: 26.09.1944, Popeşti – Argeş. 
Adresă: str. Maior Şonţu, bl. D 4, sc. B, ap. 3, Piteşti. 
Telefon: 0348 404109. 
 
Educaţie şi formare:  
 Şcoala Primară Popeşti; 
 Gimnaziul + Liceul nr. 3,  “Alexandru Odobescu”,  Piteşti; 
 1962-1963/1964-1965, Institutul Pedagogic Piteşti - Facultatea de Filologie; 
 Diploma de absolvire nr. 10965 – profesor II; 
 Specialitatea – Limba română; 
 Gradul didactic definitiv – 1968; 
 Gradul didactic II – 1975; 
 Gradul didactic I – 1980. 

 
Experienţă profesională: 
 
 1965-1966: profesor, Şcoala Generală “Racoviţă”, activitate de predare, şefa comisiei 

metodice; 
 1966-1968: profesor, Şcoala Generală Podu Broşteni, activitate de predare, şefa comisiei 

metodice; 
 1968-1978: profesor, Şcoala Ajutătoare Valea Mare, activitate de predare; 
 1978-1979: profesor, Şcoala Nr. 7 Piteşti, activitate de predare; 
 1979-1985: profesor, Şcoala Nr. 13 Piteşti, activitate de predare; 
 1985-1999: profesor, Şcoala Nr. 4 Piteşti, activitate de predare; 
 1986: participant la “Simpozionul de comunicări ştiinţifice” cu lucrarea “Locul analizei 

lingvistice complexe în sistemul lecţiilor de recapitulare”. Lucrarea a fost publicată, în 
acelaşi an, în “Buletinul de informare ştiinţifică şi didactică” al I.S.J. Argeş. 

 
Alte lucrări publicate: 
 “Admiterea în licee şi şcoli profesionale”, 1991, Ed. Acolade Literare, Buc., coautor prof. 

Ion Voican; 
 “Comentarii literare şi teste de vocabular”, 1992, Ed. Acolade Literare, Buc., coautori 

prof. Ion Voican, Eugenia şi Gh. Soare; 



 “Limba română. Exerciţii pentru admiterea în licee şi faculatăţi”, 1998, Ed. Corint, Buc., 
coautor prof. Ion Voican. 

 
Premii şi menţiuni la etapa naţională a concursului “Mihai Eminescu”: 
Ştefănescu Ileana, cls. a VII-a, Şc. Nr. 13 Piteşti, Brăila, 1985, menţiune; 
Popa Daniela-Livia, cls. a VI-a, Şc. Nr. 4 Piteşti, Piteşti, 1987, premiul I; 
Mihai Dorina, cls. a VI-a, Şc. Nr. 4 Piteşti, Piteşti, 1987, menţiune. 
 
Lucrări publicate ale foştilor elevi: 
- Anca Şerbănescu, sociolog: “Identitatea naţională şi identitatea europeană”, Ed. Lumen, Iaşi, 
2005; 
- Raluca Barbu, “Oraşul din viaţa mea”, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2007. 
 
Aptitudini şi competenţe: 
 flexibilitate şi creativitate la activitatea de la catedră; 
 capacitatea de a astabili obiective precise şi de a găsi metode operative, în rezolvarea lor; 
 responsabilitate, tenacitate, spirit de ordine şi disciplină; 
 claritate şi rigoare ştiinţifică, în desfăşurarea lecţiilor; 
 receptivitate la nou şi la opiniile celorlalţi; 
 tact pedagogic, în diferite situaţii; 
 relaţii de colaborare cu profesorii altor discipline; 
 spirit de echipă, dovedind cooperare în realizarea sarcinilor de lucru; 
 încrederea în forţele proprii şi îndrăzneala de a răspunde provocărilor ivite, în activitatea 

didactică; 
 puterea de a stimula creativitatea elevilor, dovadă rezultatele concursurilor; 
 deprinderea de a învăţa lucruri noi şi de a le aplica. 

 
Informaţii suplimentare: 
- Titlul de “Profesor evidenţiat”, ordinul M.E.I. 7610, 8 iunie 1988; 
- “Diploma de onoare”, din partea I.J.P. Argeş, 1999; 
- Gradaţia de merit, 1999. 



 
 
 

VOICESCU, I. GHEORGHE 
 
 
Data şi locul naşterii: 25.08.1947, Hârtieşti. 
Adresa: com. Vultureşti, jud. Argeş. 
 
Studii: 
Institutul Pedagogic de 3 ani Piteşti, Facultatea de Matematică. 
 
Traseu profesional: 
 Profesor matematică la Liceul Stâlpeni; 
 Şcoala Deagurile, com. Recea; 
 Şcoala Sălătruc; 
 Şcoala Tigveni; 
 Şcoala Bârzeşti; 
 Şcoala Vultureşti. 

 
Publicaţii: 
 Lucrare metodico-ştiinţifică – „Metoda rezolvării problemelor de loc geometric în plan şi 

spaţiu”; 
 Peste 20 probleme pentru gimnaziu publicate în Gazeta matematică, seria B. 

 
Articole: 
 Secvenţe ale existenţei localităţii Vultureşti de Muscel şi a Şcolii Vultureşti Argeş în 

„Catedra”, nr. 23/martie 2000; 
 Managementul şcolar în învăţământul rural, în „Argeşul”; 
 O şcoală rurală cu galerie de artă, în „Argeşul”; 
 Programe analitice pentru opţional al învăţământului primar, gimnazial şi SAM. 

 
Activităţi manageriale: 
 Preşedintele Consiliului Comunal al Organizaţiei Pionierilor în perioada 1975-1987; 
 Director Şcoala I-VIII Bârzeşti, com. Vultureşti, 1987- 1989; 
 Director la Şc. nr. 1 Vultureşti, 1989-2008. 

 
Perfecţionare: 
 Grade didactice: definitivat, gradul II, gradul I; 
 Absolvirea cursurilor S.N.E.E., organizate de M.E.C.T., în jud. Argeş; 
 Concursuri pentru ocuparea funcţiei de director; 



 Absolvirea şi organizarea cursului „Dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii 
desfăşurate în şcoală”, realizat de M.E.C.T.; 

 Absolvirea cursului de Managementul Proiectelor - organizat de Asociaţia Universităţilor 
Populare Germane, în cadrul Univ. Populare Muscelul; 

 Absolvent al cursului de specializare a cadrelor, în utilizarea laboratorului de informatică 
a A.E.L., organizat de M.E.C.T. 

 
Coordonare, implementare, realizare de subproiecte, proiecte, programe: 
- Proiect Phare; 
- Subproiect „O şansă pentru elevi, o şansă pentru pictură”; 
- Proiect „Granturi, pentru dezvoltare şcolară”; 
- Program de dezvoltare a învăţământului rural, dotare – reabilitare. 
 
Competenţe profesionale: 
 Realizarea cabinetului de matematică la şcoala Bârzeşti şi mediatizarea lui de către I.S.J. 

Argeş; 
 Directorul primei tabere de matematică din judeţul Argeş, organizată de I.S.J. al 

Colegiului „I. C. Brătianu”; 
 Delegat al judeţului Argeş, în primul congres al Învăţământului Românesc – Bucureşti; 
 Preşedinte, vicepreşedinte, corector al examenelor de capacitate şi testare naţională; 
 Acordarea diplomei Distincţia Gheorghe Lazăr, clasa a II-a, în 2007; 
 Director, 21 ani consecutiv, între 1989-2008. 



 
 
 

VOICULESCU, CONSTANTIN 
 

 
Data şi locul naşterii: 25 februarie 1935, Poienarii de Argeş. 
Părinţii: agricultori. 
 
Studii: 
 1953: Şcoala Pedagogică de Băieţi din Sibiu, obţinând diploma de învăţător;  
 1 septembrie 1953 – 31 august 1955: învăţător la Şcoala Elementară Poienari; 
 1 septembrie 1955 – 30 iulie 1959: Facultatea de Pedagogie – Filologie din Bucureşti, 

obţinând diploma de profesor de Pedagogie – Limba şi Literatura Română; 
 1959-1963: profesor de Limba şi Literatura Română la şcolile generale din Tigveni şi 

Valea Iaşului; 
 1963-1968: inspector şcolar, şef al Secţiei de Învăţământ şi vicepreşedinte al Sfatului 

Popular al raionului Curtea de Argeş; 
 1968-1974: profesor de Psihologie şi de Literatura Română la Liceul „Vlaicu-Vodă”, din 

Curtea de Argeş şi director adjunct al aceluiaşi liceu; 
 1974-1979: inspector general adjunct al I.S.J. Argeş; 
 1979-1997: profesor de Limba şi Literatura Română la Colegiul Naţional „Vlaicu-Vodă”, 

din Curtea de Argeş; 
 După 1990: profesor de Limba şi Literatura Română la Seminarul Teologic „Neagoe 

Vodă”, din Curtea de Argeş, precum şi pedagogic, psihologie şi metodica predării limbii 
române, la Şcoala Postliceală de Învăţători şi Educatoare din Curtea de Argeş; 

 Înainte de 1990, mi s-a acordat Titlul de Profesor Fruntaş, iar Consiliul de Stat al RSR mi-a 
conferit Ordinul „Meritul cultural clasa a III-a”. 

Paralel cu activitatea didactico-educativă, am desfăşurat şi alte activităţi: 
- Îndrumare şi control, în calitate de metodist al I.S.J. Argeş; 
- Activitate pedagogică şi metodică, în calitate de preşedinte al Filialei Curtea de Argeş a Societăţii 
de Ştiinţe Filologice, de responsabil al Comisiei metodice şi al Cercului Pedagogic al profesorilor 
de limba română din zona Curtea de Argeş; 
- Publicarea de articole cu conţinut didactic în Revista de Pedagogie şi în Revista de limba română 
a Societăţii de Ştiinţe Filologice; 
- Activitatea culturală, în calitate de director al Universităţii Cultural - Ştiinţifice din Curtea de 
Argeş; 
- Cultivarea limbii române în cercuri largi de cititori, prin publicarea în cotidianul local „Argeş 
Expres”, a unui număr însemnat de articole la rubrica „Cum vorbim, cum scriem”; 



- Publicarea unei cărţi intitulate „Cum vorbim, cum scriem”; 
- Colaborez, în ultimii ani, la revista „Pietrele Doamnei”, cu articole şi eseuri în domeniul culturii 
naţionale şi locale; 
- Particip la Cenaclul Literar „N. Velea”, din cadrul Bibliotecii Municipale Curtea de Argeş şi, 
săptămânal, la Cenaclul Literar, din cadrul Casei de Cultură, condus de poetul Dumitru M. Ion. La 
ambele cenacluri, susţin eseuri şi fac prezentări de cărţi scrise de membrii cenaclurilor; 
- Particip la activităţile desfăşurate în cadrul Clubului Iubitorilor de Cultură din Curtea de Argeş, 
condus de acad. Gheorghe Păun, unde susţin prezentări de cărţi de creaţie literară; 
- Sunt preşedinte al Filialei Curtea de Argeş a Societăţii Naţionale „Spiru Haret” şi membru al 
Filialei Judeţene a aceleaşi societăţi. 
 



 
 
 

VUCU, IOAN 
 
 
Profesie: inginer. 
Funcţie academică: profesor. 
 
Data naşterii: 06.09.1937. 
Locul naşterii: Socolari, jud. Caraş-Severin. 
Stare civilă: căsătorit. 
 
Studii/pregătire profesională: 
 1958: Şcoala medie mixtă din Reşiţa; 
 1963: Universitatea Politehnică din Timişoara, Facultatea de Mecanică, specializarea 

T.C.M.; 
 1978: Doctorat ştiinţe tehnice, domeniul inginerie industrială, la Universitatea Politehnică 

din Timişoara; 
 1981-1982: specializare în utilizarea calculatoarelor; 
 1995: specializare în învăţământul superior de scurtă durată, la I.U.T. Toulouse, Franţa. 

 
Istoricul carierei: 
 1963-1967: asistent universitar la Universitatea Politehnică  din Timişoara; 
 Din 1971-prezent: Universitatea din Piteşti; 
 1971-1979: şef de lucrări; 
 1979-1991: conferenţiar universitar; 
 1991-prezent: profesor universitar; 
 1976-1985: şef de catedră de T.C.M.; 
 1989-1991: Decan, Facultatea de Inginerie; 
 1991-1996: rector al Universităţii din Piteşti. 

 
Publicaţii/activitate ştiinţifică: 
 
Lucrări în volum: 4; 
Îndrumare: 4; 
Articole publicate: 25; 
Contracte, granturi: 18 – responsabil; 



 
Lucrări semnificative publicate în volum: 

• Şt. Rosinger şi I. Vucu: Ştanţare la rece. Îndrumar de proiectare. Atelierul poligrafic al I. P. 
Timişoara, 1967; 

• I. Vucu: Tehnologia fabricării maşinilor. Curs. Atelierul poligrafic al I.P. Bucureşti, 1974; 
• I. Vucu şi Gh. Chiriţă: Tehnologia fabricării maşinilor. Îndrumar de laborator. Atelierul 

poligrafic al I.P. Bucureşti, 1979; 
• I. Vucu: Tehnologia construcţiei de maşini. Curs, Ed. Universitatea din Piteşti, 1998; 
• I. Vucu: Tehnologia fabricării produselor. Curs, Ed. Universitatea din Piteşti, 2002. 
 

Competenţe didactice în disciplinele: 
 Tehnologia construcţiei de maşini/ fabricării produselor; 
 Tehnologii neconvenţionale/de prelucrare prin eroziune; 
 Tehnologia fabricării maşinilor; 
 Tehnologia ştanţării şi matriţării la rece. 

 
Membru: uniuni, asociaţii, cluburi etc. 
1994 - prezent: membru al Colegiului de redacţie al Buletinului Universităţii din Piteşti. 
 
Domenii de cercetare: 
 Tehnologii convenţionale şi neconvenţionale de prelucrare; 
 Tehnologii de ştanţare şi matriţare la rece. 

 
Adresă birou: Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Str. Doaga, nr. 11, 0300, Piteşti. 
 
Telefon: 0248 622412. 
 
 
 



 
 
 

ZĂBAVĂ, PAVEL 
 
 
Specializarea: Profesor Filosofie-Istorie. 
Telefon: 0724 251918. 
Data naşterii: 28.06.1952. 
Locul naşterii: comuna  Godeni, jud. Argeş. 
Stare civilă: necăsătorit. 
Naţionalitate: română. 
Domiciliul stabil: str. Istrate Rizeanu, nr. 10, Bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 1, Câmpulung. 
 
Studii:  
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie - Filosofie, secţia Filosofie – Istorie, promoţia 

1982, grad didactic I, specializarea Filosofie; 
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept – Ştiinţe Juridice, promoţia 1992; 
 Studii postuniversitare, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, Instituţii 

Constituţionale şi Instituţii Politice, promoţia 1999. 
Limbi moderne: franceză - nivel mediu. 
Vechime în învăţământ: 26 de ani. 
 
Experienţă profesională: 
 2003-2008 – profesor socio-umane, titular la Colegiul Naţional „Dinicu Golescu”, Câmpulung; 
 1997-2003 - profesor socio-umane, la Liceul Teoretic „Dan Barbilian”, Câmpulung; 
 1995-1997 - profesor socio-umane, la Liceul Industrial nr.1, Câmpulung; 
 1990-1995- profesor socio-umane, la Liceul Industrial nr.1 şi Liceul Naţional cu Program de 

Atletism, Câmpulung; 
 1989-1990 - profesor socio-umane, la Liceul Industrial nr.1, Câmpulung; 
 1987-1989 – profesor istorie-socio-umane, la Şcoala nr. 4 şi Liceul „Dinicu Golescu”, 

Câmpulung; 
 1986-1987 - profesor socio-umane, la Şcoala nr. 4 şi Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung; 
 1985-1986 - profesor socio-umane, la Şcoala Generală şi Liceul Stâlpeni; 
 1982-1985 - profesor istorie-socio-umane, Şcoala Generală Cepari, jud. Argeş. 
 
Merite profesionale: 
 Prin activitatea desfăşurată, am dovedit fidelitate şi dăruire faţă de şcoala argeşeană, pregătind 

numeroase generaţii de elevi în domeniul disciplinelor socio-umane. Am pregătit numeroşi elevi, 
care au prezentat cu cinste judeţul Argeş, la fazele naţionale ale concursurilor şi olimpiadelor 
şcolare şi care au obţinut premii importante, după cum urmează: 



- 1999 – Reşiţa, Olimpiada Naţională de Economie, menţiune; 
- 2004 – Bucureşti, Olimpiada Naţională de Economie, menţiune; 
- 2006 – Focşani, Concursul Naţional „Istorie şi societate, în dimensiunea virtuală”, premiu 

special; 
- 2007 – Iaşi, Concursul Naţional „Istorie şi societate, în dimensiunea virtuală”, premiu 

special; 
- 2008 - Suceava, Concursul Naţional „Istorie şi societate, în dimensiunea virtuală”, menţiune. 

 Am participat cu lucrare la Simpozionul cultural judeţean „De la agresivitatea la copii, la 
agresivitatea în societate” – 10 mai 2002 şi la simpozionul judeţean „Filosofie şi educaţie 
umanistă contemporană” – 17 noiembrie 2007; 

 În calitate de metodist al I.S.J. Argeş, m-am preocupat de asigurarea calităţii în educaţie, 
susţinând numeroase lecţii demonstrative şi lucrări cu caracter metodic pentru formarea 
pedagogică a tinerilor profesori din cadrul Cercului pedagogic; 

 Ca profesor, la catedră, sunt preocupat de noile tehnologii didactice şi de îmbunătăţirea 
procesului de învăţare, precum şi de utilizarea calculatorului, în predarea lecţiilor de economie. 

 
Publicaţii: „Economie, teste grilă şi aplicaţii”, Ed. Antet; Bucureşti, 2002-2003. 
 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii: 
 Am contribuit la realizarea lucrării: „Atlas axiologic – antropologic al culturii poporului 

român”, cu „Cercetări sociologice la Câmpulung şi Berevoieşti”, iulie 2005; 
 La nivelul Municipiului Câmpulung, am organizat un parteneriat cu Poliţia Comunitară şi 

Direcţia Sanitară Câmpulung, prin susţinerea unor prelegeri în Amfiteatrul Colegiului, cu privire 
la prevenirea şi combaterea consumului de alcool şi droguri, în rândul adolescenţilor. 

 
Prestigiul moral, profesional şi civic: 
 Mă bucur de stima colegilor şi a elevilor, cu care am avut norocul să lucrez în cei 26 de ani de 

activitate didactică şi încerc să fiu un exemplu de conduită moral-civică şi profesională pentru 
cei din jurul meu. Sunt cunoscut în comunitatea locală pentru activitatea desfăşurată şi colaborez 
cu mass-media locală, pentru susţinerea şi promovarea unor parteneriate educative, în scopul 
creşterii gradului de responsabilitate civică a concetăţenilor mei. 



 
 
 

ZAHARESCU, VICTOR PETRE 
 
 
Data şi locul naşterii: 01.10.1942, comuna Dârmăneşti, jud. Argeş. 
Părinţi: Dumitru şi Aurelia. 

Studiile primare şi gimnaziale le-am urmat în comuna natală, împletind munca în 
gospodărie, în funcţie de anotimp, cu activitatea şcolară, unde m-am străduit să obţin rezultate 
foarte bune. În această etapă (1949-1955), consider că am manifestat o permanentă dorinţă de a 
acumula cunoştinţe profunde la toate obiectele de învăţământ. 
În 1955, am susţinut examenul de admitere la Liceul „Filimon Sârbu” din Sighetul Marmaţiei 
(actualmente Liceul „Dragoş Vodă”), pe care l-am absolvit în 1960.  

Ca elev de liceu, mi-au plăcut toate obiectele de învăţământ, dar rezultatele cele mai bune 
le-am obţinut la Limba şi Literatura Română. În clasa a X-a şi a XI-a, am participat la Olimpiada 
de Limba şi literatura română, unde am obţinut câte o menţiune în fiecare an. Am participat la un 
concurs „Cine ştie, câştigă” pe teme de istorie, literatură şi folclor din bazinele geografice Ţara 
Oaşului şi Ţara Maramureşului, organizat între Liceul „Filimon Sârbu” din Sighetul Marmaţiei şi 
Liceul din Negreşti Oaş (crainic Ion Mustaţă). 

Între 1960-1965, am absolvit liceul şi, în toamna aceluiaşi an, am susţinut examen de 
admitere la Facultatea de Filologie, din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, fiind 
student o perioadă de 5 ani. Am devenit diplomat universitar în Filologie – secţia Limba şi 
Literatura Română. 

La examenul de licenţă, am obţinut media 8,50. 
Pe perioada studiilor universitare, am întocmit mai multe referate, la diferite obiecte de 

studiu: literatura română, literatura universală, folclor, dialectologie, lingvistică generală, 
stilistică, activităţi care au avut scopul de a mă iniţia în cercetarea metodică, teme pe baza unei 
bibliografii de referinţă. Selectez câteva titluri, care mi s-au părut mai importante: „Locul 
tragediei Oedip rege, de Sofocle, în cadrul teatrului antic grec”, „Folclor din zona Valea 
Drăganului”, „Metafora luminii, în lirica lui L. Blaga”. 

De asemenea, pe toată perioada facultăţii, am frecventat Cercul de folclor, condus de 
profesorul Dumitru Pop. Am participat la culegeri de folclor şi anchete lingvistice, în satele din 
zona Clujului. 

Ca membru al Cercului de folclor al Facultăţii de Filologie, m-am iniţiat în tehnica 
adunării şi a valorificării celor mai reprezentative producţii literare din sfera populară, activitate 
pe care am continuat-o, după ce am devenit profesor de Limba şi literatura română. 

Am participat la concursul de doctorat, formă fără frecvenţă, din ianuarie 2001, de la 
Academia Română, secţia Arte, Arhitectură şi Audiovizual, Unitatea de Cercetare, Institutul de 



Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, examen în urma căruia am fost declarat admis şi 
înmatriculat, începând cu 15 februarie 2001. 
Tema tezei de doctorat: „Elemente folclorice în proza lui V. Voiculescu”, sub coordonarea 
domnului profesor Silviu Angelescu (septembrie 2004). 
 
Funcţii didactice şi locuri de muncă: 
 1965-1981: profesor de Limba şi Literatura Română, Liceul din Rucăr; 
 1968-1980: director al Liceului din Rucăr. Mi-am concentrat atenţia asupra dezvoltării 

bazei materiale a şcolii şi asupra ridicării calitative a procesului instructiv-educativ; 
 Am finalizat o şcoală nouă, cu 12 săli de clasă, 4 laboratoare, o bibliotecă, o sală de sport, 

o cantină modernă cu 150 elevi pe serie, 2 internate cu 350 locuri, un atelier cu o 
suprafaţă de 400 m2, pentru instruirea practică a elevilor. 

 1981-1983: am pregătit o grupă de elevi străini din Libia, în cadrul Liceului Industrial nr. 
1, din Câmpulung – Muscel, care învăţau limba română; 

 1983-1989: profesor de Limba şi Literatura Română, director Şcoala Generală nr. 7. 
 1990-2001: Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung, în cadrul Catedrei de Limba Română. 
 1997-2000: director Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung. 
 2 februarie 2002: transferat la Catedra de Filologie, de la Colegiul Universitar de 

Institutori din cadrul Universităţii din Piteşti, unde funcţionez şi în prezent, la filiala din 
Câmpulung, ca lector. 

 
Activitate profesională: 

Ca profesor de Limba şi Literatura Română, până în 2001, am desfăşurat o activitate 
eficientă, întrucât elevii cu care am lucrat, au obţinut rezultate deosebite la examene, la limba 
română. 

În ultimii 8 ani, cât am lucrat la Liceul „Dinicu Golescu” Câmpulung, am avut 3 elevi 
care au ajuns la Olimpiada de Limba română, faza naţională. 
 1968: Definitivat; 
 1973: Gradul didactic II; 
 1978: Gradul didactic I. 
Calitatea activităţii didactice a motivat I.S.J. Argeş şi m-a numit ca metodist - din 1974 -

2001, am fost responsabilul Cercului de Limba şi Literatura Română – Câmpulung - Muscel. M-
am ocupat de planificarea activităţilor de perfecţionare metodică, de lărgirea orizontului de 
cunoştinţe, în domeniul Limbii şi Literaturii al profesorilor din Cerc. 

În cadrul activităţii de perfecţionare a învăţătorilor şi institutorilor, am participat în fiecare an 
la pregătirea acestora prin cursuri şi seminarii, în vederea obţinerii definitivatului sau gradului al 
II-lea. 
 
Activitatea de elaborare şi publicare de lucrări: 
Am continuat să mă ocup de cercetarea creaţiei populare, întrucât bazinul superior al Dâmboviţei 
a conservat adevărate nestemate folclorice. 
Am purces la culegerea de colinde, doine, balade, descântece, basme, proverbe, consemnând 
obiceiuri caracteristice zonei, practici magice. 
O parte din acestea au apărut în volumele: 

1. „Folclor poetic din Argeş”, Piteşti, 1979; 
2.  „Colinde şi obiceiuri de iarnă din Argeş - Muscel”; 



3. „Elemente folclorice în proza lui V. Voiculescu”; 
4. „Literatura pentru copii, 2004. Texte comentate – „Literatură pentru copii”, 2005. 
 

Articole publicate: 
1. „Cu privire la analiza mijloacelor artistice la ora de Literatură”, publicată în Şcoala 

Argeşului, Piteşti, 1973; 
2. „Folclor din zona Rucăr - Dâmbovicioara I”, publicat în Mioriţa noastră, New York, nr. 

43, septembrie, 1991; 
3. „Folclor din zona Rucăr - Dâmbovicioara II”, publicat în Mioriţa noastră, New York, 

nr. 44, octombrie, 1991; 
4. „Săpânţa Maramureşului”, publicat în Mioriţa noastră, nr. 59, 1993; 
5. „Pescarul, ciobanul şi prisăcariul în proza lui Vasile Voiculescu”, publicat în Buletinul 

ştiinţific al Colegiului Universitar de Institutori, seria Filologie, nr. 1/2004, 2004; 
6. „Rolul estetic al descântecului în balada „După melci”, de Ion Barbu”, publicat în 

Buletinul ştiinţific al Colegiului Universitar de Institutori, seria Filologie, nr. 1/2004, 
2004; 

7. „Conotaţii ale proverbului în „Povestea lui Harap-Alb”, de Ion Creangă”, publicat în 
Buletinul ştiinţific al Colegiului Universitar de Institutori, seria Filologie, nr. 1/2004, 
2004. 

În cadrul sesiunii de comunicări a Universităţii din Suceava, mai 2005, am pregătit 
comunicarea „Compunerile şcolare – modalităţi de stimulare ale capacităţilor creative ale 
elevilor din clasele I-IV”. Pentru Asociaţia Folcloriştilor „C. Rădulescu – Codin”, din 7-8 mai 
2005, voi prezenta comunicarea „Teme şi specii literare folclorice într-o posibilă monografie a 
bazinului geografic Rucăr-Dâmbovicioara”. 
 



 
 
 

ZAHARIA, MIHAI 
 
 

Informaţii personale: 
Adresă: Str. Bănănăi, nr. 88. 
Telefon: 0248 615071; 0744 687302. 
E-mail: bananal88@yahoo.com. 
Naţionalitate: română. 
Data naşterii: 21.06.1950. 
Permis de conducere: categoria B. 
 
Experienţă profesională: 
 2008 – prezent - Inspector General Şcolar Adjunct I.S.J. Argeş; 
 2005-2008 – Consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Piteşti; 
 2007-2008 – Metodist al I.S.J. Argeş; 
 2000-2006 – Director Şcoala Nr. 7, Piteşti; 
 2003-2004 – Mentor; 
 2001- prezent – Formator; 
 2001-2005 – Membru al Consiliului Consultativ al I.S.J. Argeş; 
 2001-2005 -  Membru al Consiliului de Disciplină al I.S.J. Argeş; 
 1995-2006 – Metodist al I.S.J. Argeş; 
 1984-1998 - Director Şcoala Nr. 7, Piteşti; 
 1981-1984 – Responsabil Comisia metodică a profesorilor de matematică din Şcoala Nr. 7, 

Piteşti; 
 1975-1980 – Şef Cerc Pedagogic al profesorilor de matematică – Zona Titu – Dâmboviţa; 
 

Educaţie şi formare: 
 2008 – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” – Master – „Management în administraţie şi 

servicii publice”; 
 2006 – Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică; 
 1972 – Universitatea din Piteşti, Facultatea de Matematică; 
 1969 – Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti; 
 1965 – Şcoala Generală nr. 7, Piteşti. 

 
Studii de perfecţionare şi specializare: 
 2006 – Diploma „Gheorghe Lazăr”, Clasa I – pentru merite deosebite în activitatea la catedră 

şi pentru rezultate remarcabile, obţinute în formarea şi educarea tinerilor; 

mailto:bananal88@yahoo.com�


 2006 – Certificat de absolvire a stagiului „Consiliere şi orientare”; 
 2006 – Certificat de absolvire a cursului „Creare de pagini WEB”; 
 2005 -  Certificat de absolvire a cursurilor de formare profesională; 

                     -  Pregătirea utilizării AEL; 
                     - Elaborarea materialelor educaţionale pentru AEL; 
 2004 – Certificat de absolvire a programului „Formarea liderilor educaţionali”, cu modulele: 

• „Management educaţional”; 
• „Tehnologia informaţiei”; 
• „Comunicare şi curriculum”. 

 2002 – Cursuri de formare a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor 
şcolare, organizate de M.E.C. şi Consiliul Naţional pentru Curriculum – seminarul 8; 

 2001 - Certificat de absolvire a cursurilor de formare managerială a directorilor de unităţi 
şcolare; 

 2001 – Cursuri de formare şi pregătire a cadrelor didactice pe probleme de didactica 
disciplinelor şcolare, organizate de M.E.C. – seminarul 3; 

 1999 – Certificat de absolvire a cursurilor de perfecţionare continuă; 
 1986 – Gradul I – matematică; 
 1981 – Gradul II – matematică; 
 1976 – Definitivat  - matematică. 
 

Auxiliare didactice:   
 2008 – „Fişe de lucru” Semestrul I – auxiliar didactic – clasa a V-a; 
 2008 – „Importanţa studierii geometriei”- lucrare metodico-ştiinţifică; 
 2008 – „Teste pentru olimpiade şi concursuri”, clasa a IV-a; 
 2006 – „Probe de evaluare”, clasa a III-a; 
 2006 – „Probe de evaluare”, clasa a IV-a; 
 2006 – „Bunele maniere”, auxiliar didactic; 
 2006 – „Teste de evaluare”, clasa a IV-a; 
 2005 – „Aritmetica economiei de piaţă”, lucrare bilingvă (româno-franceză); 
 2004 – „Culegere de exerciţii şi probleme”, clasa a VIII-a, Editura Tiparg; 
 2004 -  prezent – participare la realizarea revistei „Actori pe scena educaţiei”, înregistrată 

cu ISSN 1842-659x; 
 2002 – „Caiet metodic de matematică”; 
 2001 – „Aritmetica economiei de piaţă”, lucrare bilingvă (româno-franceză); 
 1998 – prezent – participare la realizarea revistei „Şapte dintr-o lovitură”, revistă educativă, 

editată de Şcoala nr. 7, Piteşti. 
 
Limbi străine cunoscute: rusă – citit, scris, vorbit – bine. 

 
Activitatea ştiinţifică şi profesională: 

 Vicepreşedinte al Asociaţiei Generale a Micilor Cetăţeni Europeni „Europe Maman”; 
 Coordonator al ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”, din revista „Actori pe scena 

educaţiei”, înregistrată cu ISSN 1842-659x; 
 Activitate formată pe centre metodice: 

Tematica: 
- Proiectarea activităţilor didactice; 



- Planificarea calendaristică; 
- Proiectarea unităţii de învăţare; 
- Structura programei şcolare pe discipline; 
- Tipuri de instrumente de evaluare; 
- Despre opţionalitate. 

 Participare la simpozionul interjudeţean „Mugur de gând”, proiect de antreprenoriat; 
 Studii şi articole publicate în Buletinul Ştiinţific, editat de Universitatea din Piteşti, în anii 

2000, 2001, 2002; 
 2001 – „Segmente proporţionale” – referat prezentat la simpozionul „Simion Sorin”; 
 „Optimizarea învăţământului la matematică, în condiţiile învăţării asistate de calculator”, 

referat prezentat în cadrul sesiunii metodico-ştiinţifice „In Memoriam”, manifestare în 
cadrul centenarului „Gazetei Matematice”, la Universitatea din Piteşti; 

 Colaborator al revistei „Gazeta Matematică”; 
 Participare cu articole la revista „Catedra”, editată de C.C.D. şi I.S.J. Argeş; 
 Susţinerea de lecţii şi referate, în cadrul Cercului profesorilor de matematică din judeţul 

Argeş; 
 Participare cu articol la  „Meditaţii – Argeşul capacitate”, iniţiat de ziarul „Argeşul”; 
 Participare la simpozionul de referate şi comunicări, Şcoala Nr. 3 – referat – „Aspecte 

metodice privind teorema lui Simson”; 
 Participare – Concursul European de Matematică Aplicată Cangurul; 
 Participare  - Simpozionul interjudeţean al profesorilor de matematică 2003, in memoriam 

„Adrian Oprea”. 
 

Programe – Parteneriate: 
 Participare la Simpozionul interjudeţean, cu tema „Promovarea metodelor de predare 

extracurriculare în ştiinţă şi tehnologie”, organizat în cadrul reţelei „Hands on sciente 
România”; 

 Participare la Seminarul interjudeţean „Protejaţi natura!”, în cadrul programului de 
parteneriat „Copilul şi mediul înconjurător”; 

 Participare la programul „Eco - Şcoala”; 
 Participare la programul „Step by Step”; 
 Participare la programul desfăşurat cu ocazia „Zilei internaţionale de monitorizare a 

APEI”; 
 Participare la programul educaţional „Iniţiativa Şcolară Kraft Foods România”; 
 Participare la programul educaţional privind protecţia civilă; 
 Participare la programul concursului naţional „Valorificarea hârtiei, salvăm pădurea şi 

sănătatea noastră”, organizată de Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie cu 
Ministerul Industriei şi Resurselor; 

 Participare la programul de parteneriat cu Şcoala Nr. 20, Piteşti, pe teme educative; 
 Participare la parteneriate „Cum ne comportăm, cum circulăm”, cu Poliţia Piteşti – Argeş; 
 Participare la activitatea practico-educativă „Asociaţia sportivă - ALPHA”; 
 Participare la programul „Piramida”, iniţiat de Societatea Apă Canal 2000. 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice: 

 Sisteme de operare: Windows XP, Windows 2000, Windows 98; 
 Microsoft Office 2000 – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. 



Aptitudini şi competenţe personale: 
 Entuziasm; 
 Flexibilitate; 
 Atenţie la detalii; 
 Încredere; 
 Abilitatea de a lucra sub presiune; 
 Creativitate. 

 
Aptitudini şi competenţe sociale: 

 Muncă în echipă, 
 Comunicare. 

 
Aptitudini şi competenţe organizatorice: 

 Spirit organizatoric; 
 Managementul timpului; 
 Capacitatea de a rezolva probleme; 
 Coordonarea activităţii altor persoane, proiecte, gestionare bugete. 

 



 
 
 

ZAMFIRESCU, DRAGOŞ GEORGE 
 
 
Data  şi locul naşterii: 30.04.1969, Piteşti. 
 
Studii: 
 1976-1984: Şcoala Generală nr. 10, Piteşti; 
 1984-1988: Liceul „N. Bălcescu” (matematică-fizică), Piteşti;  
 1989-1995: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti 

(Facultatea de Medicină). 
Telefon: 0723 998769. 
 
E-mail: dragoszamfirescu@gmail.com. 
 
Cărţi (împreună cu prof. Ioan Lascăr): 
- „Microchirurgie Experimentală”, Ed. Paralela 45, 2000; 
- „Microchirurgie Experimentală”, Ed. Paralela 45, CD ROM, 2001. 
 
Capitole cărţi: 
 
 Internaţionale: 

- Prim autor: „A review of current strategies to achieve tolerance in animal models”, în 
Tratatul Hand transplantation Springer – Verlang, Italia, 2007. 
- Coautor: 5. 
 
 Naţionale: 

Coautor (cu prof. Ioan Lascăr): 11. 
 
Articole reviste: 
 
 Internaţionale: 

- Prim autor: 3. 
- Coautor: 2. 
 
 Naţionale: 

- Prim autor: 16. 
- Coautor: 44. 

mailto:dragoszamfirescu@gmail.com�


 
Invenţii (certificate de structuri specializate), inovaţii (certificate de structuri 
specializate): 
 Fidelitate pentru domeniu de activitate (minim 10 ani în domeniu); 
 Peste 11 ani de activitate în Clinica de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie 

Reconstructivă, în Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti. 
 
Prestigiul moral, profesional şi civic, câştigat ca urmare a implicării în dezvoltarea 
şi modernizarea instituţiilor sau obiectivelor de interes public: 
 Medic specialist, Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă, din iunie 

2002 – Spitalul Clinic de Urgenţă, Bucureşti; 
 Asistent universitar UMF, „Carol Davila”, Clinica de Chirurgie Plastică şi 

Microchirurgie Reconstructivă, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti – februarie 
2005; 

 Îndrumător a 7 lucrări de diplomă ale studenţilor, UMF, Bucureşti; 
 Coordonatorul cursurilor de Chirurgie Plastică de la Spitalul Clinic de Urgenţă 

Bucureşti, pentru studenţii din anul VI de Medicină Generală, de la UMF Carol 
Davila, Bucureşti; 

 Peste 3000 de operaţii de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă 
efectuate; 

 Activitate în domeniul Chirurgie Estetică, din 2000, în cadrul Clinicii Prof. dr. 
Ioan Lascăr, Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti şi Clinica Efigia, Bucureşti; 

 Visiting Surgeon în clinici de Chirurgie Plastică de la Massachusetts General 
Hospital, Boston, USA; Albert Einstein Hospital, New York; University Hospital, 
Zurich, Elveţia; St. Vincent’s Hospital, Melbourne, Australia; 

 Probabil, cea mai mare experienţă în microchirurgia experimentală din ţară (peste 
400 de operaţii microchirurgicale pe animale de laborator, unele în premieră 
naţională – transplant de picior, de stern, de coadă la şobolani şi o operaţie în 
premieră mondială – transplant de haluce la police la şobolani). 

 Preşedintele societăţii de Microchirurgie Reconstructivă a Asociaţiei Chirurgilor 
Plastici din România – 2006; 

 Membru fondator al Asociaţiei Chirurgilor Plastici din România, din 2004; 
 Membru al Societăţii Române de Chirurgia Mâinii, din 1997; 
 Membru al Societăţii Române de Microchirurgie Reconstructivă, din 1997; 
 Membru al Societăţii Române de arsuri şi Chirurgie Plastică, din 1997; 
 Membru fondator al Academiei Române de Chirurgie Cosmetică, din 1998; 
 Membru fondator al Societăţii Academice Române de Chirurgie Plastică şi 

Microchirurgie Reconstructivă, din 2001; 
 Membru Internaţional Plastic Reconstructive and Aesthetic Society – IPRAS; 
 Membru European Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery – 

ESPRAS; 
 Membru European Burn Association; 
 Membru fondator al International Society of Hand Transplantation and Composite 

Tissue Allograft, din 2002; 
 Membru fondator al American Society of Reconstructive Transplantation, 2008. 

 



- Co-redactor al revistei Annals of Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery, din 
1997; 
- Coordonatorul Grupului de Cercetare în Microchirurgie de la Spitalul Clinic de Urgenţă 
Bucureşti, din 1997; 
- Coordonator al Laboratorului de Microchirurgie Experimentală al Spitalului Clinic de 
Urgenţă Bucureşti, din 1999; 
- Lecturer and Instructor in the 21th International Practical Seminar in Microsurgery of 
Vessels and Nerves, Timişoara, 2007; 
- Lector and Principal Instructor „Intensive Trening in Basic Microsurgery”, Bucharest, 
2007; 
- Organizator, Lector şi Instructor Principal al cursului international de „Techniques in 
Vascular and Nervous Microsurgery”, Bucharest, 2001; 
- Organizator, Lector şi Instructor Principal al cursului international de „Techniques in 
Vascular and Nervous Microsurgery”, Bucharest, 2006; 
- Organizator, Lector şi Instructor Principal al cursului international de „Techniques in 
Vascular and Nervous Microsurgery”, Bucharest, 2007; 
- Organizator, Lector şi Instructor Principal al cursului international de „Techniques in 
Vascular and Nervous Microsurgery”, Bucharest, 2008; 
- Instructor principal workshop „Basic Microsurgery course”, organizat de Asociaţia 
Chirurgilor Plastici din România şi Societatea Studenţească de Chirurgie din România, 
2008. 
 
Cursuri postuniversitare: 
 Internaţionale: 4. 
 Internaţionale (în România): 18. 
 Naţionale: 2. 

 
Titluri ştiinţifice: 
Doctor în medicină cu teza „Metode moderne de stimulare a regenerării nervoase” – mai 
2005. 
 
Distincţii şi premii internaţionale: 2. 
 
Distincţii şi premii naţionale: cea mai bună lucrare prezentată la Congresul Asociaţiei 
Chirurgilor Plastici din România, Sinaia, 2005 – „Studiul eficienţei grefei de piele 
santinelă ca sistem de avertizare şi monitorizare a episodelor de rejet în cazul 
transplantelor de organe sau de ţesuturi compozite vascularizate”. 
 
Activităţi socio-umane în slujba comunităţii (dimensiunea activităţii locale, 
naţionale, internaţionale): 
Voi participa la o acţiune medicală şi umanitară internaţională pentru realizarea unui 
centru de Chirurgie Reconstructivă pentru amputaţii şi sechele grave posttraumatice 
rezultate în timpul şi după războiul civil din Sierra Leone. 
 
Contribuţie deosebită la construcţia, dezvoltarea, modernizarea unor instituţii sau 
obiective de interes public: 



 Contribuţie la proiecte realizate cu finanţare din fonduri structurale şi granturi 
specifice; 

 Principalul responsabil ştiinţific şi coordonator al unor proiecte de cercetare 
finanţate din fonduri structurale şi granturi, însumând peste 3 milioane de euro. 

 
Proiecte de cercetare 
Internaţionale: 3. 
Naţionale: 6. 
 
Modernizare instituţii sau obiective de interes public: 
Implicat în stabilirea necesarului de dotare şi în repartizarea spaţiilor de lucru din noua 
Clinică de Arsuri de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă de la Spitalul 
Clinic de Urgenţă Bucureşti – care se află, în acest moment, în faza constructivă şi de 
dotare şi care va deveni cea mai modernă clinică de acest tip din România.  
 
 
 
 
 



 
 
 

ZAMFIRESCU, ELENA 
 
 
Data naşterii: 08.09.1953. 
Locul naşterii: comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. 
Fiica lui Constantin şi a Vioricăi Pravăţ. 
Domiciliul: din anul 1974, în comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. 
 
Studii: Liceul Pedagogic de Învăţători din Câmpulung - Muscel, în anul 1973. 
Stare civilă: căsătorită cu Zamfirescu Vasile, în anul 1975. 
 
Date asupra activităţii: 

Am fost repartizată ca învăţătoare în judeţul Ilfov, m-am întors în satul meu, din septembrie 
1974 şi am predat la şcolile din comuna Hârtieşti. 

Am obţinut gradele didactice din învăţământ, după cum urmează: 
- Definitivat – 1977; 
- Gradul II – 1982; 
- Gradul I – 1989. 
Am participat la activităţile cultural-artistice de la nivelul comunei, făcând parte din grupul 

şcolar al şcolii, cu care am obţinut premii şi menţiuni la diverse concursuri locale şi zonale. 
În acelaşi timp, am pregătit şi grupuri vocale din rândul elevilor pe care i-am îndrumat la echipe de 
dansuri populare, cu care am participat la concursul „Floarea Argeşului” sau „Datini şi obiceiuri de 
crăciun”. 

Pe linie profesională, am participat cu elevii pe care i-am îndrumat la olimpiadele şcolare, 
unde am obţinut rezultate bune şi foarte bune, având elevi ce au obţinut, la faza zonală, un total de 
100 puncte. 

În cadrul activităţii metodice, am susţinut referate şi activităţi demonstrative bine 
documentate şi susţinute ce au fost apreciate de colegii care au participat şi unele chiar au folosit ca 
model de inspiraţie pentru activitatea lor. 

Din anul 2001, îndeplinesc funcţia de responsabil de Comisie Metodică a învăţătorilor de la 
şcolile Hârtieşti, Lucieni şi Lespezi şi m-am bucurat de respect şi apreciere din partea colegilor. 

În anul şcolar 2007-2008, am participat la cursurile de formare profesională „Educaţie la 
timpul viitor” şi, apoi, la cursul „Metode de predare activă în învăţământul rural” şi, tot în acest an, 
am participat la concursul de desene organizat de I.S.J. Argeş, unde am obţinut, cu elevii, premiul 
III, o menţiune şi două diplome speciale. 
 



 
 
 

ZAMFIRESCU, VASILE 
 
 
Data  şi locul naşterii: 29.11.1950, comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. 
Domiciliul: comuna Hârtieşti, judeţul Argeş. 
Stare civilă: casătorit. 
 
Studii: Liceul Pedagogic Câmpulung, cu durata de 5 ani – promoţia 1970. 
 1970: învăţător titular la Şcoala Vârfuri – Dâmboviţa. 
 septembrie 1974 - m-am transferat la Şcoala Davideşti, Argeş, unde am predat ca 

învăţător titular, până în anul 1980. 
 În 1981, m-am transferat la şcoala din comuna natală, unde predau şi în prezent. 

 
Competenţe profesionale: 
1975: definitivat.  



ZIBILEANU, CORNELIA 
 
 
Data naşterii: 13 august 1960. 
Adresa: bl. B7, sc. G, ap. 14, Exerciţiu, Piteşti. 
Telefon: 0348 423567. 
Locul de muncă vizat/domeniul ocupaţional: Şcoala nr. 2 „Ion Minulescu”, Piteşti, Educaţie. 
 
Experienţă profesională:  
 1985 - prezent: profesor Geografie; 
 2008: director adjunct, Şcoala nr. 2 „Ion Minulescu”, Piteşti; 
 1996-1997: inspector de specialitate la I.S.J. Argeş; 
 1991-2005: director adjunct, Şcoala nr. 2 „Ion Minulescu”, Piteşti; 
 1985-1990: profesor Geografie, Şcoala nr. 2 - Tulcea; 
 1985: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie – Limba germană, curs de zi. 

 
Educaţie şi formare:  
 2006-2008: Master în Management în administraţie şi servicii publice, Universitatea 

„Constantin Brâncoveanu” Piteşti; 
 
Calificarea/diploma obţinută: 
 1992-2008: metodist I.S.J. Argeş; 
 1997-2008: membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Argeş; 
 2001-2008: profesor formator; 
 2005-2008: şef Comisia metodică „Om şi societate”. 

 
Disciplinele principale studiate: 
2006: cursuri C.C.D. – Consiliere şi orientare. 
 
Numele şi tipul institutului de învăţământ: 
18.02.2004: Cursuri ale Programului „Formarea Liderilor Educaţionali”, cu modulele „Management 
Educaţional”, „Tehnologia informaţiei”, „Comunicare şi Curriculum” – program acreditat de 
M.E.C. – Centrul Naţional de Formare a Personalului Învăţământului Preuniversitar”. 
 
Nivelul în clasificare a formei de învăţământ: 
Iulie - august 2001: cursuri de „Asistenţă Tehnică şi Extinderea Sistemului Informatic, pentru 
Managementul Învăţământului Preuniversitar”, C.C.D. şi I.S.J Argeş; 
 2005: iniţiere, în vederea utilizării calculatorului personal, SEI; 
 2001 - Botoşani: seminarul „15 – Geografie”, din cadrul Programului de pregătire a cadrelor 

didactice pe probleme de didactica disciplinelor şcolare; 
                      - Drept de profesor formator; 
                      - M.E.C. şi Consiliul Naţional pentru Curriculum;  
 2001: Cursuri de Formare Managerială a Directorilor de Unităţi Şcolare, în cadrul 

componentei „Managementul de Finanţare” a Proiectului de Reformă a Învăţământului 
Preuniversitar”. 

 



Aptitudini şi competenţe personale: 
 Precizia şi acurateţea comunicării; 
 Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei; 
 Abordarea strategică; 
 Lucru în echipă; 
 Formarea partenerilor; 
 Perseverenţă; 
 Răbdare; 
 Loialitate; 
 Fermitate. 

 
Limbi străine: germană, engleză. 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: 
 Implicarea în diverse programe şi proiecte ale UNESCO; 
 C.O.R. - Comitetul Olimpic Român – proiecte, programe de parteneriat (cu cadre didactice şi 

elevi); 
 Proiecte inter-instituţionale, comunitare. 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: utilizarea calculatorului personal. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, Internet Explorer. 
 
Competenţe şi aptitudini artistice: muzică şi literatură (în cadrul şcolii auto formare şi talent). 
 
Alte competenţe şi aptitudini: organizator de excursii (interne şi externe), tabere (pentru elevi şi 
profesori), expoziţii (desene, fotografii). 
Permis de conducere: B. 
 
Publicaţii:  
 Culegeri de teste; 
 Articole în reviste de specialitate.  
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