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DIPLOME DE EXCELENŢĂ: 
 
 
 

1. Brânzea Nicolae, Preot, Parohia "Sfântul Ilie",  Prof. conf. univ. dr. Vicar Eparhial - Şef 
Catedră, Facultatea de Teologie, Facultatea de Teologie, Piteşti. Născut în Argeş, doctor în 
Filosofie din anul 2003, a ocupat importante funcţii administrative: 1997 – 1999, Consilier Şef la 
Inspectoratul Judeţean Argeş pentru Cultură, 1999 – 2001, Secretar de Stat pentru Culte, 2001, 
Consilier al Ministrului Culturii şi Cultelor, Vicar Eparhial etc. A publicat numeroase cărţi şi 
articole de specialitate, precum şi alte studii publicate în volumele unor sesiuni ştiinţifice 
internaţionale recunoscute, din ţară şi din străinătate. Are o vechime în activitate de 22 ani. 
2. Popescu Ion, Preot, Parohia "Sf. Ioan Botezătorul", Prof. univ. dr. decan – Facultatea de 
Teologie, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Teologie, Piteşti. Născut în Argeş, doctor în 
Teologie din anul 1997, iar, în anul 2004, a obţinut titlul de doctor în Filozofie, cu distincţia 
"Magna cum Laude". A deţinut diverse funcţii didactice, a realizat o carte în premieră naţională 
"Metodica predării Religiei", precum şi numeroase alte publicaţii, în anul 2000, a primit "Crucea 
Patriarhală" din partea Patriarhiei Romane, precum şi alte premii şi distincţii. Are o vechime în 
activitate de 32 ani. 
3. Pahonţu Lucian - Silvian, General de Brigadă, Comisia Consultativă. Născut în 1964, în 
Lereşti – Argeş, este director al Serviciului de Pază şi Protecţie. A fost Şef de Stat Major la 
Brigada 11 Mobilă Jandarmi – Bucureşti şi comandant al Brigăzii Speciale de Intervenţie a 
Jandarmeriei “Vlad Ţepeş”. Este doctor în Ştiinţe Militare şi are publicate numeroase articole şi 
lucrări în domeniul securităţii naţionale. Are o vechime în activitate de 23 ani. 
4. Banciu Doina, Director General la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în 
Informatică - ICI Bucureşti, Comisia Consultativă. Născută în Argeş, doctor în ingineria 
sistemelor, doctor Honoris Causa, distincţie acordată de Universitatea Ovidius din Constanţa, 
facultatea de matematică şi informatică. A deţinut funcţii importante în administraţia centrală. 
Este membru în diverse asociaţii şi organisme ştiinţifice, precum şi Preşedintele secţiei de 
informatizare din diverse asociaţii, membru în comitete internaţionale, a primit diverse premii şi 
diplome de excelenţă. În anul 2003, a primit ordinul naţional "Serviciul Credincios în Grad de 
Cavaler". A publicat o serie de cărţi în domeniul în care activează şi a sprijinit, eficient, 
Biblioteca Judeţeană şi Biblioteca municipală Câmpulung. 
5. Dumitriu Elena, Profesor - pensionar, Comisia Consultativă. Născută în Hârseşti, Argeş.  În 
anul 1958, a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti. Între anii 1958 - 
1962, a fost profesor titular de istorie în comuna Jilavele, regiunea Bucureşti; între 1962 - 1967, 
a fost transferată la Liceul "Grigore Moisil", Urziceni, iar, între 1967 - 1978, la Şcolile nr. 74 şi 
87, Bucureşti. În perioada 1978 - 1990, profesoară la Liceul "Dante Aligheri".  I s-a acordat titlul 
de "profesor evidenţiat". A fost membru a comisiei  Metodice a Casei Corpului Didactic din 
Bucureşti. Are o vechime în activitate de 52 ani. 
6. Polidor Paul Bratu, Preşedinte - Director General ICECOM Bucureşti, Comisia 
Consultativă. Născut în Bârla, Argeş. În perioada 1972 -1975, a activat ca inginer stagiar în 
cercetare, la INCERC Bucureşti, dar şi ca asistent universitar la Universitatea Tehnică de 
Construcţii. În intervalul 1975 - 1979, a fost cercetător ştiinţific la INCERC, şef de lucrări la 
Universitatea Tehnică de Construcţii şi la Universitatea Politehnică. În anul 1980, a obţinut titlul 
de doctor în mecanică tehnică, în anul 1990, pe cel de profesor universitar, iar, din 1989, a 
devenit cercetător ştiinţific principal I la INCERC. În 2002, Universitatea Tehnică a Moldovei i-



a conferit titlul de Doctor Honoris Causa. A publicat 19 lucrări didactice, 98 articole în reviste 
centrale, 245 articole în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate ş.a. A obţinut 12 brevete 
de invenţii. Are o vechime în activitate de 38 ani. 
7. Martin Fergus Harris, AMBASADOR, Marea Britanie, Comisia Consultativă. A ocupat 
importante funcţii administrative: Secretar II, Delegaţia Marii Britanii pe lângă Organizaţia 
pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE); Ministru britanic de Externe; Ambasada 
britanică la Moscova, Prim Secretar al Departamentului de Dezvoltare, Ambasada britanică la 
Kiew, Consul General.  
8. Liu Zengwen, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.P. Chinze, Comisia 
Consultativă. A ocupat importante funcţii administrative: funcţionar la Asociaţia de Prietenie a 
Poporului Chinez cu Străinătatea; Secretar III la Ambasada R.P. Chineze în România şi la 
Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul URSS şi Europa de Est; Consilier la Ambasada 
R.P. Chineze în Republica Moldova şi România.  
9. Ziedonis Caune, Preşedinte al Municipalităţii Locale Jelgava, Comisia Consultativă. 
 
 



DIPLOME DE RECUNOŞTINŢĂ - ARMATĂ: 
 
 

 
1. Bursuc Costache Anton, Lt. (r), veteran de război, născut în Sculeni – Iaşi, în 1923, stabilit în 
Argeş din 1952. A participat la război, a luptat în Cehoslovacia (munţii Tatra) între 1944-1945, 
fiind decorat cu medalia “Eliberarea de sub jugul fascist” şi “Crucea Comemorativă”. După război, 
a fost tipogarf la Întreprinderea Poligrafică – Piteşti, unde a înfiinţat două secţii de lucru şi a 
participat la realizarea unor obiective sociale din Piteşti: stadionul “Nicolae Dobrin”, lacul şi  
Parcul Copiilor din Ştrand. 
2. Diacenea Ioan Alexandru, veteran de război, născut la Chişinău – Rep. Moldova, în 1918, 
stabilit, din 1942, în Piteşti, a avut numeroase iniţiative de modernizare a oraşului (reţeaua de gaze 
şi apă). 
3. Dumitrache M. Ion, Maior (r), veteran de război, născut în Piteşti, în 1924, cu  o vechime în 
activitate de 30 ani, a fost economist al Direcţiei Finanţelor Argeş.  
4. Dumitraşcu Neculae Vasile, Gl. Bg. (r), veteran  de război, născut în Galaţi, a fost Comandant 
al  Şcolii de Ofiţeri tancuri şi auto. A elaborat numeroase scenarii de filme pentru instruirea 
tanchiştilor, foarte apreciate în străinătate. 
5. Ghiţescu Simion Mihail, Col. (r), veteran de război, s-a născut la Curtea de Argeş, în 1921. A 
luptat în război în Ungaria, deţinând funcţia de comandant al Detaşamentului de transminsiuni 
aero, pentru care a fost decorat cu medaliile “Eliberarea de sub jugul fascist” şi Crucea 
comemorativă”. Este membru fondator al Cenaclului “Liviu Rebreanu” şi autor a mai multor 
lucrări literare. 
6. Grădinaru Ion, veteran de război, s-a născut la Ştefăneşti – Argeş, în 1924. A luptat în 
Cehoslovacia, fiind decorat cu “Virtutea Militară” - clasa I şi Serviciul Cardinal cu spadă -  clasa a 
III-a. Este preşedintele Asociaţiei deţinuţilor de război din Mioveni, din anul 1991.  
7. Laibăr Victor, Maistru militar, veteran de război, născut la Topoloveni – Argeş, în 1921, a 
participat la război în cadrul Regimentului 4 “Transmisiuni” şi a Regimentului 2 “Artilerie grea” – 
Bucureşti. După război, a devenit şef secţie la “Textila” - Piteşti, unde a lucrat timp de 35 de ani. 
Ca membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, a donat Bibliotecii Judeţene Argeş 
mai multe cărţi din domeniul textil. 
8. Macovei Serghei Tihon, Cpt. (r), veteran de război, născut în Tighina - Rep. Moldova, în 
1923,  a luptat pe frontul de vest la Corpul I Aerian Român, fiind şef centru transmisiuni. A primit 
medalia “Meritul Militar” clasa I, medalia “Bărbăţie şi credinţă cu spade” clasa a III-a şi alte 
decoraţii militare.  Din 1990, este vicepreşedinte al Asociaţiei Veteranilor de Război Argeş. 
9. Mailat Constantin Iosif, veteran de război, născut în Valea Mare Pravăţ - Argeş, în 1923. Ca 
absolvent al Şcolii Militare de Ofiţeri Activi, în război a fost repartizat pe submarimul de luptă 
“Delifinul” şi a participat la operaţiuni în Crimeea, pentru care i s-a acordat medalia “Crucea 
Serviciului Credincios cu spadă”. După terminarea războiului, a lucrat în Ministerul Marinei şi, 
ulterior, la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice, până în 1983. 
10. Mocanu Ion Neculai, Col. (r), veteran de război, născut în Bîlca – jud. Bacău, în 1930, şi 
stabilit în Piteşti, din 1955. A fost comandant de pluton la Regimentul 4 Transmisiuni, şef armă şi 
lector la Şcoala de Ofiţeri tancuri şi auto – Piteşti. Distincţii primite: Ordinul “Meritul Militar” 
(clasele I-III), medalia “Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial 1941-1945” şi 
Certificat de inovator privind comunicaţiile radio (1961). 



11. Năstase Constantin, Slt., veteran de război, s-a născut în Racoviţa – Argeş, în 1915. A fost 
decorat cu Ordinul “Coroana României cu spadă şi panglică de Virtute Militară” şi cu medalia 
“Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial 1941 - 1945”. A desfăşurat numeroase 
activităţi culturale şi sociale: a iniţiat construcţia catedralei ortodoxe din Mioveni şi a Muzeului 
Ţăranului Român – Mioveni, în anul 1970.   
12. Nica M. Nicolae, veteran de război, s-a născut în Făgeţelu – jud. Olt, în 1917 şi  locuieşte în 
Argeş, din 1949. Este cetăţean de onoare al judeţului Olt, membru de onoare al Academiei de Artă 
Tradiţională Astra – Sibiu şi are o bogată activitate culturală şi artistică. Fost prizonier de război la 
Armavir, Novorosisk, Krasnodar, a primit medalia “Bărbăţie şi credinţă cu spadă” clasa a II-a.  A 
urmat cursurile Şcolii de Artă Populară, Piteşti – secţia Sculptură,  participând, de-a lungul 
activităţii sale, la numeroase expoziţii. 
13. Niţă Stancu Ştefan, Col.(r), veteran de război, născut în Surdila – Greci, jud. Brăila, în 1921 şi 
stabilit în Argeş din 1957. Între anii 1941-1945, s-a aflat pe front, ajungând până la Cotul Donului. 
A fost şef muniţie la Miercurea Ciuc şi, apoi, la Şcoala de Ofiţeri tancuri şi auto – Piteşti. Distincţii 
primite: medalia “Serviciul Credincios” (clasa a III-a), medalia “Virtutea Ostăşească”, medalia 
“Tudor Vladimirescu” şi ordinul “Meritul Militar” (clasele I-III), medalia “Crucea Comemorativă 
a celui de-al doilea Război Mondial 1941-1945” şi alte distincţii militare. 
14. Niţu Marin Stan, Col. (r), veteran de război, născut în Sârbii – Măgura, jud. Olt, în 1921 şi 
stabilit în Argeş din 1941. În război, a făcut parte din Regimentul 3 Infanterie – Olt, luând parte la 
lupta de la Stalingrad, unde a fost rănit. A fost decorat cu medalia “Bărbăţie şi Credinţă cu Spade” 
şi cu medalia “Crucea Comemorativă” (acordată de Rep. Slovacia). A avut numeroase iniţiative în 
domeniul protecţiei sociale. 
15. Pascu Gheorghe, veteran de război, s-a născut în Berevoeşti – Argeş, la 26 noiembrie 1922. A 
fost rănit în Munţii Tatrei în 1945, fiind invalid de război. 
16. Prioteasa Marin, veteran de război, s-a născut în Broşteni – Costeşti, jud. Argeş, la 20 aprilie 
1920. A fost rănit în război şi decorat cu medalia “Bărbăţie şi credinţă”. 
17. Stănescu Marin Ştefan, Lt. col. (r), veteran de război, născut în 1920, în Câmpulung – 
Muscel, a participat la război în cadrul Regimentului Constantinescu, ajungând până în Munţii 
Tatra. După război, a fost inspector de circulaţie, iar, în prezent, este preşedinte al Asociaţiei 
Veteranilor de Război Argeş. 
18. Ţintea Iosif, veteran de război, s-a născut în Berevoeşti – Argeş, la 20 aprilie 1922. Rănit în 
Munţii Tatra în 1945, a fost decorat cu medalia “Bărbăţie şi credinţă” (clasa a III-a), prin ordinul 
de zi nr. 74/1945.   
19. Vasilache Ion Ion, Maior (r), veteran de război, născut în 1921 în Burdusaci – jud. Bacău şi 
stabilit în Argeş din 1967. A avut diverse iniţiative sociale şi s-a implicat în modernizarea şi 
dezvoltarea unor instituţii publice. Posedă diploma “Apărarea Sanitară” emisă de Crucea Roşie. 
 



 
 
Colegiul de redacţie: 
Prof. univ. dr. Ioan Godea – Universitatea Oradea 
Acad. George Păun – Academia Română 
Dr. Filofteia Pally – Director general al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii – 
Goleşti 
Drd. Iustin Dejanu – Director al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
Daniela Busuioc – Şef secţie Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti  
Valentina Popa – Muzeograf la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
Adina Mihaela Gorgoi – Muzeograf la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – 
Goleşti 
Gabriela Olaru – Muzeograf la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
Aurelian Zamfir – Analist programator la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – 
Goleşti 
 
 
Promovare media: 
Drd. Iustin Dejanu – Director al Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
Edi Ciocnitu – Biroul de presă al Consiliului Judeţean Argeş 
 
 
 
Tehnoredactare computerizată: 
Aurelian Nicolae Zamfir 
Daniela Busuioc 
Adina Mihaela Gorgoi 
Gabriela Olaru 
 
 
 
 
Corectura:  
Valentina Popa 
 
 
 
ISBN …………. 



CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ 
MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI 

 
 
 
 
 

CATALOG 
 

FIII ARGEŞULUI 
Ediţia a IV-a 

 
4 septembrie 2010 
GOLEŞTI – ARGEŞ  

 
 
 
 

Goleşti – 2010  



 
CATALOG – FIII ARGEŞULUI 
 
Răspunderea pentru autenticitatea informaţiilor personale, a formulării şi calităţii  
textelor prezentate revine, în exclusivitate, titularilor de CV-uri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orice corespondenţă se va trimite pe adresele: 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ 
Piteşti, Piaţa Vasile Milea, Nr. 1 
Tel.: 0248 210056, Fax: 0248 220137 
http:// www.cjarges.ro 
 
 
 
MUZEUL VITICULTURII ŞI POMICULTURII GOLEŞTI 
Ştefăneşti, sat Goleşti, jud. Argeş 
Tel.: 0248 266364, Fax: 0248 265148 
e-mail: cmngolesti@yahoo.com 
http:// www.muzeulgolesti.ro 
 

http://www.cjarges.ro/
mailto:cmngolesti@yahoo.com


CUPRINS 
 

 
CUPRINS ………………………………………………………………………....... 
CUVÂNT ÎNAINTE ……………………………………………………………… 
COMISIA JUDEŢEANĂ DE EVALUARE ……………………………………….. 
FIII ARGEŞULUI ………………………………………………………………..... 
CETĂŢENII DE ONOARE AI JUDEŢULUI ARGEŞ ……………………………. 
DIPLOME DE EXCELENŢĂ …………………………………………………….. 
DIPLOME DE RECUNOŞTINŢĂ ………………………………………………… 
 
CV-uri FIII ARGEŞULUI  (pe domenii de activitate) 
Justiţie …………………………………………………………………………………………….. 

Anghelescu Ion ……………………………………………………………………………………..  
Bădescu Dumitru ………………………………………………………………………………… 
Bucur Ion ………………………………………………………………………………………… 
Burcea Marin ……………………………………………………………………………………… 
Chiorniţă Gabriela Dorina ………………………………………………………………………… 
Chireţu Ion ………………………………………………………………………………………… 
Cîrstoiu Valerica …………………………………………………………………………………. 
Ciorăscu Floriniţa ………………………………………………………………………………… 
Cochinescu Georgeana …………………………………………………………………………… 
Crişu Constantin …………………………………………………………………………………. 
Diaconu Gheorghe ……………………………………………………………………………. 
Didea Ionel …………………………………………………………………………………… 
Duinea Dumitru ………………………………………………………………………………. 
Duţescu Constantina …………………………………………………………………………… 
Folescu Rodica …………………………………………………………………………………. 
Gheorghe Sorescu Cornelia …………………………………………………………………….. 
Iacob Marin Constantin ……………………………………………………………………….. 
Ioana Cornel ……………………………………………………………………………………. 
Ioana Luminiţa ………………………………………………………………………………… 
Ion Georgeta …………………………………………………………………………………….. 
Lazăr Irina Mihaela ……………………………………………………………………………… 
Miriţă Ioana ……………………………………………………………………………………… 
Pârvu Emilia …………………………………………………………………………………….. 
Ploscă Maria ……………………………………………………………………………………… 
Predescu Constantin ………………………………………………………………………………. 
Puică Dumitru ………………………………………………………………………………………. 
Rădulescu Dumitru …………………………………………………………………………………. 
Ristea Ion ………………………………………………………………………………………….. 
Sachelarie Nifon …………………………………………………………………………………… 
Savu Ion ……………………………………………………………………………………………. 
Stan Ilie …………………………………………………………………………………………… 



Stănişor Denisa Angelica …………………………………………………………………………. 
Stănişor Emilian ………………………………………………………………………………. 
Tomescu Gheorghe ……………………………………………………………………………… 
Vuţescu Cârstea Ion ……………………………………………………………………………. 

 
Armată .........................................................................................................................  
    Angelescu Dumitru Bogdan …………………………………………………………………. 
    Anton Constantin …………………………………………………………………………… 
    Arsene Adrian – Mihail ……………………………………………………………………… 
    Avrămuţă Toma ……………………………………………………………………………….. 

 Balaban Marius …………… ……………………………………………………………………. 
 Bădiţă Victor …………………………… ……………………………………………………… 
 Băjenaru Constantin …………………………. ………………………………………………….. 
 Bălan Iosif ……………………….. ………………………………………………………………….  
 Bălăceanu Virgil …………………………….. ……………………………………………………… 
 Bălălău Adrian ……….. ……………………………………………………………………….. 
 Belciug Vasile ………………………. ………………………………………………………………… 
 Berbec Nicolae-Doru …………………………………… …………………………………………….. 
 Bodea Gheorghe ………………… …………………………………………………………………. 
 Boţilă Dumitru Iancu …………………. …………………………………………………………….. 
 Boţoghină Iulian Stelian ……………… …………………………………………………………… 
 Brânduşescu Ion ……………… ………………………………………………………………….. 
 Brezan Ion ……………….. …………………………………………………………………………. 
 Bucur Ştefan Ion …………….. ………………………………………………………………………. 
 Bulacu Ion ………………………………………………………………………………………….. 
 Burlacu Ionel ……………………………… ……………………………………………………….. 
 Bursuc Costache Anton …………………………………………. ……………………………………. 
 Butoi Ionuţ Claudiu ………………………. ……………………………………………………………. 
 Calotă Stănică ……………………. ……………………………………………………………………. 
 Chirănescu Ion ………………………. ……………………………………………………………… 
 Chiriţă Mihai ………………………………………………………………………………………. 
 Cîrneanu Nelu …………………………………………………….. ………………………………. 
 Constantin Ion ………  ………………………………………………………………………… 
 Dabija Bogdan Alexandru …………….. …………………………………………………………… 
 Diacenea Ioan Alexandru ……………….. ……………………………………………………… 
 Dicu - Radu Ion ………………………. ………………………………………………………….. 
 Dincă Anton ……………… ………………………………………………………………………. 
 Dobre Anghel …………….. …………………………………………………………………….. 
 Domnişoru Laurenţiu – Alexandru ………….. ………………………………………………. 
 Dragomir Ilie ………………………………………………………………………………….. 
 Dragomir Marin …………… ……………………………………………………………………. 
 Dumitrache M. Ion ………………………………. ……………………………………………… 
 Dumitraşcu Neculae Vasile ……………………………………….. …………………………. 
 Duţă Corneliu ……………………………. ……………………………………………………… 
 Duţă Georgel ……………………… ……………………………………………………………… 
 Florea I. Petrişor ……………………………. ………………………………………………….. 



 Ganţă Dumitru …………………… …………………………………………………………….. 
 Ghica-Radu Dan ………………….. ………………………………………………………………. 
 Ghinea Cornelia ……………………. ……………………………………………………………. 
 Ghiţescu Mihail ……………………………… ……………………………………………. 
 Giurgiu Dan ……………….. ……………………………………………………………………….. 
 Guiţă Gigel Alexandru ……………………. ……………………………………………………….. 
 Grădinaru Ion ………………………. ……………………………………………………………….. 
 Ilina Decebal ………………… ……………………………………………………………………….. 
 Ionescu Cornel ………………………………………………………………………………………. 
 Iordăchescu Nicolae …………………………………………………………………………………. 
 Jianu Nicolae ………………………………………………………………………………………..   
 Kuti Ion …………………………………………………………………………………………….. 
 Laibăr Victor ………………………………………………………………………………………. 
 Laudă Maria ………………………………………………………………………………………..  
 Leuştian Ştefan …………………………………………………………………………………….. 
 Livezeanu Viorel …………………………………………………………………………………… 
 Lungu Gheorghe ……………………………………………………………………………………  
 Macovei Serghei Tihon …………………………………………………………………………….. 
 Mailat Constantin Iosif ………………………………………………………………………….. 
 Mavrodin Ion ……………………………………………………………………………………..  
 Mazilu Nicolae ………………………………………………………………………………….. 
 Mihai I. Gheorghe ……………………………………………………………………………….  
 Milea Adrian ……………………………………………………………………………………. 
 Mocanu Ion Neculai ……………………………………………………………………………. 
 Năstase Constantin ………………………………………………………………………………. 
 Neagoe Ion ……………………………………………………………………………………….. 
 Neagu Constantin Aurel …………………………………………………………………………….. 
 Nica M. Nicolae ……………………………………………………………………………….. 
 Nicuţ Valeriu ………………………………………………………………………………….. 
 Niţă Stancu Ştefan ……………………………………………………………………………. 
 Niţu Eugeniu ………………………………………………………………………………… 
 Niţu Marin Stan ………………………………………………………………………………. 
 Olteanu Daniel …………………………………………………………………………………. 
 Olteanu Marius – Marian ………………………………………………………………………… 
 Oprea Dinu ………………………………………………………………………………….. 
 Parfene Corneliu …………………………………………………………………………….. 
 Pascu Gheorghe …………………………………………………………………………… 
 Popescu Cristian …………………………………………………………………………… 
 Popescu Ioan ……………………………………………………………………………….. 
 Popescu Nicolae ……………………………………………………………………………. 
 Prioteasa Marin ……………………………………………………………………………… 
 Rădulescu Constantin ………………………………………………………………………. 
 Savu Gheorghe ……………………………………………………………………………….. 
 Stanciu Constantin …………………………………………………………………………… 
 Stanciu Viorel ……………………………………………………………………………….. 
 Stănescu Marin Ştefan ………………………………………………………………………. 



 Stoica Ilie ……………………………………………………………………………………… 
 Stroe Pantelimon Dumitru Alexandru ………………………………………………………… 
 Şerban N. Ion ………………………………………………………………………………… 
 Ştefan Adrian …………………………………………………………………………………. 
 Tinca Gheorghe ………………………………………………………………………………   
 Toma Gheorghe ………………………………………………………………………………  
 Toma Ion Luigi ……………………………………………………………………………….  
 Tudorică Marin ……………………………………………………………………………… 
 Ţînţarcu Alexandru …………………………………………………………………………. 
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Cuvânt înainte 

  
 
 

În anul 2007, debutau Sărbătorile Argeşului şi Muscelului ca una dintre cele mai complexe 
iniţiative culturale ale Consiliului Judeţean Argeş, organizate împreună cu instituţiile proprii de 
cultură: Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti, Muzeul Judeţean Argeş, Biblioteca 
Judeţeană, Teatrul Alexandru Davila, Centrul creaţiei populare, Şcoala de arte şi meserii, Centrul 
cultural Brătianu. 

Pe parcursul a treizeci de zile, începând din prima decadă a lunii august şi până în prima 
săptămână din septembrie, aproape zilnic, se derulau evenimente de mare impact public: 
festivaluri, expoziţii, ateliere de creaţie, întâlniri ştiinţifice cu specialişti din diferite domenii, 
spectacole muzeal-coregrafice, concursuri tematice şi parade ale portului tradiţional argeşean – 
succesiune de momente semnificative care îşi aveau apogeul în Ziua Fiilor şi Cetăţenilor de onoare 
ai Argeşului. 

An de an, fiecare ediţie a acestei „întâlniri de suflet” a dobândit o tot mai mare însemnătate în 
viaţa argeşenilor care au transformat în tradiţie emoţionantă prima sâmbătă din septembrie, zi în 
care se revăd şi se regăsesc, ca într-o mare familie, în parcul Muzeului Goleşti, academicieni, 
profesori universitari, mari actori ai scenei şi filmului românesc, medici de talie europeană, 
cercetători savanţi cu merite recunoscute în întreaga lume, scriitori, poeţi, pictori şi sculptori, 
magistraţi şi funcţionari publici cu carieră de prestigiu, teologi, veterani de război şi militari de 
carieră, diplomaţi, oameni politici, sportivi de performanţă, jurnalişti, oameni de cultură, profesori 
şi educatori, specialişti şi reprezentanţi ai mediului bancar şi economie – profesionişti din toate 
sferele de activitate ale societăţii româneşti. 

Pe parcursul celor patru ediţii derulate până în prezent, au fost acordate următoarele titluri: 
1134 – Fii ai Argeşului, 83 – Cetăţeni de Onoare, 41 – Diplome de Excelenţă, 21 – Diplome de 
Recunoştinţă şi 30 – Diplome Speciale – însemne ale recunoaşterii prestigiului profesional, moral 
şi civic, înmânate, personal, în cadru festiv, de cele mai înalte oficialităţi ale administraţiei publice 
judeţene: preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu, vicepreşedinţii şi toţi 
consilierii judeţeni. 

Sărbătoare a elitelor argeşene, Întâlnirea Fiilor şi Cetăţenilor de onoare ai Argeşului a intrat 
în conştiinţa colectivă drept evenimentul definitoriu al vieţii publice argeşene, asumat cu respect şi 
responsabilitate de către organizatori, recunoaşterea oficială a valorii unor personalităţi şi 
înscrierea numelor acestora în Catalogul Fiilor Argeşului constituind o modalitate obiectivă de 
consemnare a istoriei locale. 

Alături de volumele tipărite – Cataloage ale fiilor Argeşului – Muzeul Goleşti şi-a constituit, 
pe parcursul celor patru ani, importante colecţii de documente prezentate în expoziţia tematică 
inaugurată în septembrie 2010, documentele olografe, fotografiile, filmele documentare, diplomele 
şi medaliile fiecărei ediţii devenind mărturii preţioase legate de viaţa şi activitatea argeşenilor al 
căror nume a devenit renume. 

  
 
 
 



 
 
 

SĂRBĂTORILE ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI 
EDIŢIA A IV-A, 2010 

 
COMISIA JUDEŢEANĂ DE EVALUARE 

a candidaturilor pentru titlul de  
FIU/FIICĂ al/a Argeşului 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI: 

 
Florin Grigore Tecău – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş 

 
 
 

MEMBRII COMISIEI: 
 

Filofteia Pally – dir. gen., Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 
Iustin Dejanu – director, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti 

Gabriela Pendiuc – director, Şcoala Populară de Arte şi Meserii – Piteşti 
Simona Şerban – director, Centrul de Cultură Brătianu 

Mihai Octavian Sachelarie – director, Biblioteca Judeţeană Argeş 
Sevastian Tudor – director, Teatrul Alexandru Davila Piteşti 

Spiridon Cristocea – dir. gen., Muzeul Judeţean Argeş 
Sorin Mazilescu – director, Centrul Judeţean Argeş pentru  

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Nicolae Zărnescu – Preşedinte Comisia Justiţie 

Dragomir Ilie – Preşedinte Comisia Armată 
Nicolae Brânzea – Preşedinte Comisie Religie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

COMISII CONSULTATIVE PE DOMENII 
 
 
 
 

1. Comisia Justiţie 
 

Nicolae Zărnescu, Baroul Argeş 
Nicolae Onciulescu, judecător 

Puiu Rotaru, procuror 
Eugen Chelaru, avocat, consilier judeţean 

Cornelia Sorescu, judecător 
 
 

2. Comisia Armată 
 

General Dragomir Ilie 
Colonel Pintilie 

Nicu Popescu, Comandant Jandarmerie Argeş 
Ion Popa, Comandant ISU Argeş 

 
 

3. Comisia Religie 
 

Vicar eparhial pr. Nicolae Brânzea 
Protopop Piteşti pr. Iuliu Chiriţă 

Protopop Câmpulung-Muscel  
Protopop Curtea de Argeş 

Protoiereu Costeşti 
 



FIII  ARGEŞULUI 
Ediţia a IV-a 

 
 
 

Justiţie 
1. Andrei Florina – Judecător, Curtea de Apel Piteşti 
2. Anghelescu Ion – Procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş  
3. Bădescu Dumitru – Avocat, Baroul Argeş – Piteşti  
4. Bucur Ion – Avocat, Baroul Argeş – Câmpulung  
5. Burcea Marin – Notar public, Piteşti 
6. Căunei Mariana – Notar public 
7. Chiorniţă Gabriela Dorina – Judecător, Curtea de Apel Piteşti 
8. Chireţu Ion – Pensionar, magistrat Piteşti 
9. Cîrstoiu Valerica – Preşedinte Camera Notarilor Publici Piteşti 
10. Ciorăscu Floriniţa – Judecător, Curtea de Apel Piteşti  
11. Cochinescu Georgeana – Notar public, Piteşti  
12. Cursaru Niculina – Avocat, Curtea de Argeş 
13. Darie Magda – Avocat, Curtea de Argeş 
14. Diaconescu Marian – Avocat, Piteşti 
15. Diaconu Gheorghe – Preşedinte,  Curtea de Apel Piteşti  
16. Didea Ionel – Notar public,  Piteşti 
17. Duinea Dumitru – Notar public, Curtea de Argeş 
18. Duţescu Constantina – Judecător, Curtea  de Apel Piteşti 
19. Folescu Rodica – Avocat, Baroul Argeş – Piteşti  
20. Gheorghe Sorescu Cornelia – Magistrat, pensionară 
21. Ghimişliu Paulina – Judecător, Curtea de Apel, Piteşti 
22. Iacob Marin Constantin – Procuror şef, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Comisia consultativă  
23. Ioana Cornel – Procuror General, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 
24. Ioana Luminiţa – Avocat,  Baroul Argeş, Piteşti 
25. Ion Georgeta – Avocat, Baroul Argeş, Piteşti 
26. Lazăr Irina Mihaela – Judecător, Tribunalul Argeş Piteşti 
27. Mercan Doru – Judecător, Curtea de Apel Piteşti 
28. Miriţă Ioana – Judecător, Curtea  de Apel Piteşti 
29. Niculăescu Vasile, Avocat Curtea de Argeş;  
30. Oprescu Mihai – Avocat, Câmpulung 
31. Pârvu Emilia – Notar public, Piteşti 
32. Ploscă Maria – Judecător,  Curtea de Apel Argeş Piteşti 
33. Popescu Mirela – Judecător, Curtea de Apel Piteşti 
34. Puică Dumitru – Prodecan, Baroul Argeş, Piteşti 
35. Rădulescu Dumitru – Avocat, Baroul Argeş, Câmpulung 
36. Ristea Ion – Procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 
37. Sachelarie Nifon – Judecător, Tribunalul Argeş, Piteşti 
38. Savu Ion – Avocat, Baroul Argeş, Piteşti 
39. Stan Ilie – Avocat,  Birou individual Albota  
40. Stănişor Denisa Angelica – Judecător, Curtea de Apel 
41. Stănişor Emilian – Procuror, Parchetul Curţii de Apel Bucureşti 
42. Tănase Irina – Judecător, Curtea de Apel Piteşti 



43. Toma Alexandru – Procuror 
44. Tomescu Gheorghe – Preşedintele Tribunalului Argeş  
45. Tudor Marin – Avocat, Piteşti 
46. Vunvulea Dumitru – Avocat, Piteşti 
47. Vuţescu Cârstea Ion – Pensionar, magistrat Piteşti 
 
 
Armată 
1. Angelescu Dumitru Bogdan – Sergent major 
2. Anton Constantin – General Brigadă (r) 
3.  Arsene Adrian – Mihail – Locotenent colonel 
4.  Avrămuţă Toma – Colonel (r) 
5.  Balaban Marius – Colonel(r) 
6.  Bădiţă Victor – Plutonier adjutant principal 
7.  Băjenaru Constantin – Locotenent colonel (r) 
8.  Bălan Iosif – General Maior (r)  
9.  Bălăceanu Virgil – General  Maior, doctor  
10.  Bălălău Adrian – Colonel 
11.  Belciug Vasile, Colonel dr. ing.  
12.  Berbec Nicolae-Doru – Expert gradul I  (profesor) 
13.  Bodea Gheorghe – Colonel (r) 
14.  Boţilă Dumitru Iancu – Colonel (r) 
15.  Boţoghină Iulian Stelian – Şef  birou 
16.  Brânduşescu Ion – Colonel (r) 
17.  Brezan Ion – Colonel (r) 
18.  Bucur Ştefan Ion – Colonel 
19.  Bulacu Ion– Colonel (r), doctor 
20.  Burlacu Ionel – Personal civil contractual 
21.  Bursuc Costache Anton – Locotenent (r), veteran de război 
22.  Butoi Ionuţ Claudiu – Sergent major 
23.  Calotă Stănică – Colonel (r)  
24.  Chirănescu Ion – General Maior (r)  
25.  Cîrneanu Nelu – Colonel, conferenţiar universitar, doctor inginer  
26.  Constantin Ion – Colonel  
27.  Dabija Bogdan Alexandru– Colonel (r) 
28.  Diacenea Ioan Alexandru – Veteran de război  
29.  Dicu - Radu Ion – Locotenent colonel 
30.  Dincă Anton – Căpitan (r) 
31.  Dobre Anghel – Colonel (r) 
32.  Domnişoru Laurenţiu – Alexandru – Colonel (r)  
33.  Dragomir Marin – Maior (r) 
34.  Dumitrache M. Ion – Maior (r), veteran de război 
35.  Dumitraşcu Neculae Vasile – General Brigadă (r) – veteran de război 
36.  Duţă Corneliu – General Maior (r), doctor  
37.  Duţă Georgel – Locotenent colonel 
38.  Florea I. Petrişor – Locotenent colonel, doctor 
39.  Ganţă Dumitru – Colonel (r), medic 
40.  Ghica-Radu Dan – General Maior 
41.  Ghinea Cornelia – Sublocotenent (r)  



42.  Ghiţescu Mihail – Col. (r), veteran de război 
43.  Giurgiu Dan – Colonel (r) 
44.  Guiţă Gigel Alexandru – Colonel, medic 
45.  Grădinaru Ion – Veteran de război 
46.  Ilina Decebal – General (r)  
47.  Ionescu Cornel – Locotenent colonel, doctor inginer 
48.  Iordăchescu Nicolae – Locotenent colonel (r) 
49.  Jianu Nicolae – Colonel (r)   
50.  Kuti Ion – Plutonier adjutant principal (r) 
51.  Laibăr Victor – Maistru militar, veteran de război 
52.  Laudă Maria – Personal civil contractual  
53.  Leuştian Ştefan – Colonel (r) 
54.  Livezeanu Viorel – Colonel (r), inginer 
55.  Lungu Gheorghe – General Brigadă (r)  
56.  Macovei Serghei Tihon – Căpitan (r), veteran de război 
57.  Mailat Constantin Iosif – Veteran de război 
58.  Mavrodin Ion – General Maior (r)  
59.  Mazilu Nicolae – Locotenent colonel, doctor inginer 
60.  Mihai I. Gheorghe - General Brigadă (r).  
61.  Milea Adrian – Maistru militar 
62.  Mocanu Ion Neculai – Colonel (r), veteran de război 
63.  Năstase Constantin – Sublocotenent, veteran de război 
64.  Neagoe Ion – General  Brigadă (r)   
65.  Neagu Constantin Aurel – Locotenent colonel, doctor inginer 
66.  Nica M. Nicolae – Veteran de război 
67.  Nicuţ Valeriu – General Maior doctor 
68.  Niţă Stancu Ştefan – Colonel (r), veteran de război  
69.  Niţu Eugeniu – Colonel (r) 
70.  Niţu Marin Stan – Colonel (r), veteran de război 
71.  Olteanu Daniel – Maior  
72.  Olteanu Marius – Marian – Locotenent colonel, inginer 
73.  Oprea Dinu – Plutonier adjutant principal (r) 
74.  Parfene Corneliu – General Brigadă (r)  
75.  Pascu Gheorghe – Veteran de război 
76.  Popescu Cristian – Colonel (r) 
77.  Popescu Ioan – Colonel (r), doctor 
78.  Prioteasa Marin – Veteran de război 
79.  Rădulescu Constantin – Colonel, doctor inginer 
80.  Savu Gheorghe – General Maior, doctor inginer  
81.  Stanciu Constantin – Colonel (r) 
82.  Stanciu Viorel – Colonel, doctor 
83.  Stănescu Marin Ştefan – Locotenent Colonel (r), veteran de război 
84.  Stoica Ilie – Colonel (r) 
85.  Stroe Pantelimon Dumitru Alexandru – Colonel (r) 
86.  Şerban N. Ion – Colonel (r), inginer 
87.  Ştefan Adrian – Colonel (r) 
88.  Tinca Gheorghe – Diplomat   
89.  Toma Gheorghe – General Maior, profesor universitar  
90.  Toma Ion Luigi – Plutonier  
91.  Tudorică Marin – Colonel 



92.  Ţînţarcu Alexandru – Colonel (r) 
93.  Ţintea Iosif – Veteran de război 
94.  Ţucunete I. Gheorghe – Locotenent colonel, doctor inginer 
95.  Ungureanu Ion – General Brigadă, doctor 
96.  Vasilache Ion Ion – Maior (r), vetran de război  
97.  Videa Ilie Alexandru – Colonel (r) 
98.  Vlad Ion Florea – Locotenent colonel (r) 
99.  Voiculescu Dumitru – Colonel (r) 
100.  Zârnă Aurel – Colonel 

 
 

Religie 
1. Anghel I. Ion – Preot paroh, Parohia Ţigăneşti, oraş Topoloveni 
2. Bica Ion – Preot, Parohia "Sf. Treime" Piteşti  
3. Burcea Mihail – Preot paroh, Parohia Vulpeşti, comuna Buzoeşti 
4. Cernătescu Gheorghe – Preot, Parohia "Sf. Gheorghe II", Piteşti  
5. Cojocaru Ion – Preot, Parohia Sf. Nicolea Popa Savu 
6. Constantinescu Maria – Prof. Univ. Dr. Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
din Piteşti  
7. Dedu Aurel – Preot paroh, Catedrala Costeşti 
8. Dobrescu Petruţa – Petronia – Stareţă, Mânăstirea Robaia. 
9. Dumitrache Iulian – Preot, Parohia Sf. Gheorghe, Bascov 
10. Duţulescu Constantin - Preot paroh, Parohia Valea-Mare Podgoria, Ştefăneşti 
11. Ghinea Romică – Preot, Parohia Vrăneşti, Călineşti 
12. Gîrbea Gheorghe – Preot, Parohia Sf. Vineri 
13. Grigore Victor – Preot paroh, Parohia "Maica Precista", Piteşti 
14. Grigorescu Vasile – Preot   
15. Hera Petre – Preot II, Catedrala Ortodoxă, Mioveni 
16. Heroiu Mihai – Preot, pensionar 
17. Ilie Cornel – Preot paroh, Parohia Sf. Treime, Piteşti 
18. Ionescu Valeriu – Preot paroh, Parohia Fâlfani I, Stolnici. 
19. Iordache Ion – Preot paroh, Parohia Găvana IV, Piteşti 
20. Leţu Aurel – Preot paroh, Parohia Stănislăveşti, Oarja 
21. Macarie Ioan - Preot II, Parohia "Sf. Ioan Botezătorul", Piteşti 
22. Matei Gheorghe – Preot militar, Garnizoana Piteşti. 
23. Nedelea Ana Lucia – Stareţă, Mânăstirea Nămăeşti 
24. Niţă Ion – Preot paroh, Parohia Sf. Spiridon, Piteşti 
25. Obrocea Dan Florin – Preot Catedrala Arhiepiscopală, Curtea de Argeş 
26. Oprescu Ion – Preot paroh, Parohia Nucşoara 
27. Papuc Elena Eliodora – Stareţă, Mânăstirea Văleni 
28. Pîrvu Constantin – Preot pensionar. 
29. Popescu Andrei – Preot paroh, Parohia Ciulniţa Eustatiade, Leordeni 
30. Popescu Ion Dan – Preot paroh, Parohia Schimbarea la Faţă şi Sf. Mihail şi Gavril, Prundu  
31. Pristavu David – Preot Aşezământul Românesc, Ierusalim 
32. Pufu Gheorghe – Preot, Prof. conf. dr. Facultatea de Teologie Universitatea din Piteşti. 
33. Rădulescu Iuliu – Preot paroh, Parohia Gliganu de Sus, Rociu 
34. Sorescu Vasile – Preot paroh, Parohia Mălureni  
35. Stancu Ioan – Preot, Prof. univ. dr., Facultatea de Teologie 
36. Ştefan Mihail – Preot paroh, Parohia Lunca - Corbului. 
37. Tarbă Constantin – Preot paroh, Parohia Vişoi, Câmpulung 



38. Tudor Marin – Preot, Parohia Gorganu de Sus, Călineşti  
39. Turturoiu Daniel-Gigel – Preot, Parohia Sf. Gheorghe Topoloveni 
40. Tiţa Michael – Preot Consilier Patriarhal, relaţii externe, Facultatea de Teologie  
 



CETĂŢENI DE ONOARE AI JUDEŢULUI  ARGEŞ: 
 
 
Armată 

1. Belciug Vasile, Col. dr. ing., Şcoala de Aplicaţie “Mihai Viteazul”- Piteşti. Născut în 
Suceava, în 1961, este Comandantul Garnizoanei Piteşti, doctor în inginerie mecanică, din 
2005. A fost Şef de Stat Major, comandant companie şi  comandant pluton tancuri. A obţinut 
următoarele distincţii: Emblema de onoare a Armatei Române (2009), Emblema de Merit 
“Ştiinţa Militară” clasa I (2007), Semnul onorific “În Serviciul Armatei”, pentru 20 şi 25 ani 
de activitate, Medalia “Meritul Militar” (clasa a II-a) şi  Ordinul “Meritul Militar” (clasa a 
III-a). Are o  vechime în activitate de  23 de ani. Este distins şi cu titlul de fiu al Argeşului şi 
Muscelului. 

2. Chiriţă Mihai, Gl. Mr. dr., Ministerul Apărării Naţionale. Născut în Nucşoara - Argeş, în 
1955, este Şef al Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General. A acţionat în cadrul 
Coaliţiei din Irak ca locţiitor al Şefului de Stat Major. Din 2001, este doctor în Ştiinţe 
Militare. Este decorat cu Ordinul “Virtutea Militară” în grad de Cavaler. Are o  vechime în 
activitate de 33 de ani. 

3. Dragomir Ilie, Gl. Bg. (r), Comisia judeţeană. Născut în Roşiorii de Vede – Teleorman, în 
1940 şi stabilit în Argeş. Din 1954, a îndeplinit funcţia de comandant al Liceului Militar 
“Dimitrie Cantemir” din Breaza, comandant al Şcolii de Aplicaţie de Tancuri şi Auto şi 
comandant al Garnizoanei Piteşti. Este distins cu ordine şi medalii militare. Are o vechime de 
44 de ani în M.A.P.N. 

4. Ilina Decebal, Gl. (r), Comisia judeţeană. Născut în 1948, în Malul cu Flori care aparţinea 
judeţului Argeş, a condus activitatea Direcţiei de Informaţii Militare, precum şi a 
Departamentului Înzestrare şi Servicii din cadrul M.A.P.N. Este decorat cu Ordinul Naţional 
“Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce. Are o vechime de 40 de ani în M.A.P.N. Este 
distins şi cu titlul de fiu al Argeşului şi Muscelului.   

5. Pintilie Gică, Gl. Bg., Comisia judeţeană. Născut în 1928, în Erbiceni, jud. Iaşi, stabilit în 
Argeş din 1973, a îndeplinit funcţia de comandant al Arhivelor Militare Piteşti (1973-1987) 
şi ofiţer cu mobilizarea pe front la Şcoala Militară – Sibiu. Este membru fondator al Uniunii 
Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Argeş, preşedinte al Asociaţiei 
Naţionale a Veteranilor de Război. Decoraţii primite: Ordinul Militar (clasele I-III), medalia 
„Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial 1941-1945” şi medalia „Virtutea 
Militară (clasa a III-a). Are o vechime în activitate de 33 de ani. 

6. Popescu Nicolae, Gl. Bg. (r), Comisia judeţeană. Născut în 1949, în Arefu – Argeş, este 
doctor în ştiinţe militare (1998). A fost Comandant la Şcoala de Aplicaţie pentru apărare, 
Comandant la Şcoala de Aplicaţie pentru chimie militară, Şef de Stat Major la Centrul de 
instrucţie a trupelor chimice. A fost distins cu medalia “Meritul Militar” (clasa I şi a II-a) şi 
ordinul “Meritul Militar” (clasa I şi a III-a). Are o vechime în activitate de 34 de ani. 

7. Tinca Gheorghe, Diplomat, Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Stolnici. Născut în 
1941. Diplomat de carieră, din 1966-2006. A participat la negocieri de dezarmare şi a 
pactelor drepturilor omului, în cadrul ONU. În perioada 1994-1996, a îndeplinit funcţia de 
Ministrul Apărării Naţionale, fiind întâiul ministru civil.  Are o vechime în activitate de 40 de 
ani.  Este distins şi cu titlul de fiu al Argeşului şi Muscelului.  

 
 



Justiţie 
1. Crişu Constantin, Pensionar - magistrat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Argeş, Comisia 

Consultativă, absolvent al Facultăţii de Drept, promoţia 1959 şi al cursului de perfecţionare 
al judecătorilor, se stabileşte în Argeş în 1960. Este doctor în drept. A fost învăţător, 
profesor, director de şcoală generală, şef al secţiei de Artă, raionul Amaradia, inspector 
şcolar, cadru didactic universitar, magistrat, preşedinte de instanţă timp de 24 de ani. 
Organizează simpozioane pe teme juridice, are numeroase propuneri de îmbunătăţire a 
legislaţiei. A publicat lucrări şi articole de specialitate. A fost făcut Fiu al Argeşului, în Ediţia 
2007. Are o activitate de 40 de ani în magistratură. 

2. Diaconu Gheorghe, Preşedinte Curtea de Apel Piteşti, Comisia Consultativă. Născut în 
1949, este absolvent al  Facultăţii de Drept din Bucureşti şi al unui curs postuniversitar în 
domeniul Criminologie, este doctor în Drept penal. A publicat numeroase lucrări de 
specialitate, o parte din ele constituind material pentru diferite conferinţe internaţionale. 
Împleteşte 32 de ani de carieră în domeniul juridic cu activitatea de cadru didactic în 
învăţământul universitar. 

3. Gheorghe Sorescu Cornelia, Pensionară - magistrat, Comisia Consultativă, absolventă a 
Facultăţii de Drept. Se stabileşte în Argeş şi îndeplineşte funcţiile de jurisconsult şi procuror. 
Este preşedintele Tribunalului Argeş pe o perioadă de 5 ani, judecător la Tribunalul Argeş şi 
preşedintele secţie penale. Este coautoare a mai multor volume de specialitate şi autoare a 
numeroase articole publicate în reviste de specialitate. Participă la seminarii internaţionale. A 
publicat un roman autobiografic. 

4. Onciulescu Nicolae Marcel, Pensionar - magistrat, Comisia Consultativă. Născut în 24 iulie 
1944, în Bălileşti, Argeş, a urmat Liceul "Nicolae Bălcescu" din Piteşti şi Facultatea de Drept 
a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1967. Are o carieră de 40 de ani în magistratură, 
având următoarele funcţii: vicepreşedinte al Secţiei penale din Tribunalul Argeş (1982-
1990); primul preşedinte al Curţii de Apel Argeş (1993-1997) şi, apoi, vicepreşedinte al 
Curţii de Apel Argeş până în anul 2006, când s-a pensionat. 

5. Predescu Constantin, Pensionar - Avocat, Comisia Consultativă. Născut în 1928, în comuna 
Micleşti, judeţul Olt, a urmat Liceu "Radu Greceanu" din Slatina. În perioada 1952 - 2009, a 
fost avocat în Baroul Argeş. În anul 1958, a obtinut titlul de doctor în drept. În anul 2003, a 
fost decorat cu ordinul "Steaua României" în grad de comandor. 

6. Rotaru Ion, Pensionar - magistrat, Comisia Consultativă. Născut în 1945, în Ocnele Mari, 
Judeţul Vâlcea, a urmat Liceul "Nicolae Bălcescu" din Piteşti şi, apoi, facultatea de Drept a 
Universităţii Bucureşti. În perioada 1969-1970, a fost jurisconsult, iar, din 1 martie 1970 şi 
până în anul 2009, a fost procuror, după cum urmează: procuror la Procuratura locală,Piteşti, 
procuror criminalist la Procuratura Generală Argeş, procuror şef la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Piteşti, procuror şef al Serviciului Teritorial Anticorupţie, Piteşti, din cadrul 
PNA, procuror în Serviciul Teritorial, Piteşti, din cadrul DIICOT, procuror general al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti. A parcurs numeroase cursuri postuniversitare 
de perfecţionare şi a primit importante distincţii pentru meritele sale profesionale, cea mai 
importantă dintre ele fiind diploma "Meritul Judiciar Clasa I", din anul 2002. 

 
 
 
 
 



Religie 
1. Pîrvu Constantin, Preot – pensionar. Născut în Buzoeşti, Argeş. În anul 1947, a absolvit 

Seminarul Teologic "Neagoe Vodă" din Curtea de Argeş, în 1951, Institutul Teologic Universitar 
Bucureşti, unde, între anii 1951 - 1954, îşi continuă pregătirea teologică la cursurile de doctorat 
la specialitatea Drept Bisericesc şi Administraţie. A ocupat importante funcţii în administraţia 
bisericească, fiind: inspector general bisericesc, consilier patriarhal, iar, din 1976, vicar 
administrativ patriarhal. A funcţionat sub directa îndrumare a Patriarhilor: Justinian, Iustin, 
Teoctist şi a Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel.  S-a preocupat, de asemenea, şi de 
integrarea învăţământului  teologic în cel de stat. A sprijinit înfiinţarea Facultăţii de Teologie din 
Piteşti şi ridicarea Episcopiei Argeşului şi Muscelului la rangul de Arhiepiscopie. A publicat 
studii, reportaje şi cronici în reviste bisericeşti şi a făcut parte din numeroase delegaţii oficiale 
ale Bisericii Ortodoxe Române peste hotare. Are o vechime în activitate de peste 55 ani. 

2. Drăguşin Marin, Preot – pensionar. Născut în Cotmeana, Argeş. În anul 1952, a fost hirotonit 
diacon pe seama Catedralei Metropolitane Sibiu. În anul 1959, a fost transferat ca diacon la 
biserica Sf. Gheorghe Piteşti, unde a funcţionat până în anul 1991, când a fost hirotonit preot II la 
biserica Sf. Ioan Botezătorul.  A fost membru în Consistoriul Eparhial şi membru în Adunarea 
Eparhială. A primit rangul onorific de iconom stavrofor. În paralel cu activitatea pastorală, a 
desfăşurat şi activitate administrativă. A fost dirijor al coralei bisericeşti din Mediaş şi al coralei 
preoţilor şi cântăreţilor din Piteşti. Are o vechime în activitate de 58 ani. 

3. Heroiu Mihai, Preot – pensionar. Născut în Dobreşti, Argeş, a activat ca solist la Corul 
Căminului Cultural Dobreşti, unde a fost şi dirijor timp de 40 ani, cor ce a câştigat numeroase 
premii. Are o vechime în activitate de 30 ani. 

 
 



 
 

ANGELESCU, DUMITRU BOGDAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung, str. Dumitru Lazea, nr. 10, bl. 27, et. 3, ap. 13, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 18 octombrie 1981. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 2000 – 2005: şef echipă construcţii la SC AROM GROUP SRL, Bucureşti; 
 2005 – prezent: soldat gradat voluntar la UM 01044, Câmpulung. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1997: Şcoala profesională, Valea Mare; 
 2005 – 2008: Grup Şcolar Tehnologic, Câmpulung; 
 2009: Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: sociabil, cu spirit de iniţiativă; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: capacitatea de a lua hotărâri pozitive în situaţii de 

risc, rezistent la efort fizic şi psihic; 
 Competenţe şi aptitudini tehnice: abilităţi în întreţinerea şi mânuirea tehnicii din dotare; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operator PC; 
 Permis de conducere: categoria B; 
 Limbi străine: engleză, franceză; 
 Hobby-uri: schi, alpinism, pescuit. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 A participat la misiunea din teatrul de operaţii din Afganistan, unde a fost rănit. 



ANGHEL, I. ION 
 
 

M-am născut pe 11 iulie 1944, în comuna Dobriceni, judeţul Vâlcea. Am copilărit şi am făcut 
şcoala generală de 7 ani în comuna natală. 

În anul 1959, am fost admis la Seminarul Teologic din Craiova, pe care l-am absolvit în 
1964. În toamna aceluiaşi an, am luat admiterea la Institutul Teologic din Bucureşti, iar, în 1968, 
am luat Licenţa la catedra de drept bisericesc, sub îndrumarea P.C. Profesor Liviu Stan. 

În anul 1968, m-am căsătorit şi am doi copii. Tot în toamna aceluiaşi an, am fost hirotonit ca 
preot pe seama parohiei Ciupa, comuna Răteşti – Argeş. Am fost hirotonit de către Prea Sfinţitul 
Iosif Gafton. Din noiembrie 1968 până la 1 august 1978, am funcţionat la această parohie. 

În toată această perioadă de zece ani, consider că mi-am făcut datoria în activitatea liturgic-
pastorală, administrativ-gospodărească şi socială, cum şi ca cetăţean al acestei ţări. 

În activitatea liturgic-pastorală, am săvârşit Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi 
sărbătoare. Am predicat şi catehizat neîntrerupt. Am săvârşit Sfintele Taine şi alte slujbe la cererea 
credincioşilor. 

Activitatea liturgic-pastorală am împletit-o cu cea administrativ-gospodărească. În perioada 
amintită, a fost construită o biserică în satul Nejlovel, unde nu a fost niciodată biserică. Enoriaşii 
erau nevoiţi să parcurgă cinci – şase km până la biserica parohială. După ce a fost sfinţită această 
biserică, am împrejmuit-o pe o suprafaţă de 300 mp şi am construit şi o clopotniţă cu cancelarie 
sub ea. În 1973, au fost toate terminate şi recepţionate. La toate aceste lucrări, am fost îndrumat şi 
sprijinit  de P.C. Protopop Constantin Dejan. Ulterior, am împrejmuit din nou şi cimitirul acestui 
sat şi, la intrare, am construit o mică capelă. Toate cheltuielile au fost făcute din banii enoriaşilor. 
Am primit mult sprijin şi din partea unui grup de creştini din Călimăneşti – Vâlcea. 

La biserica Parohială, am construit  o clopotniţă nouă cu cancelarie. Am reîmprejmuit curtea 
bisericii, am refăcut turla şi am electrificat biserica. Şi aici am împrejmuit cimitirul, din nou, care a 
fost şi extins. 

În anul 1976, cu sprijinul enoriaşilor, am cumpărat o casă care a devenit casă parohială. 
Menţionez că, din primăvara anului 1969 şi până în 1976, am fost şi contabil principal la 

C.A.P. Ciupa, unde mi-am făcut datoria. 
Actele contabile ale parohiei au fost ţinute corect şi la zi. 
În vara anului 1978, am depus dosarul de transfer pentru Parohia Ţigăneşti, oraşul 

Topoloveni, Protoieria Câmpulung-Muscel, arhiepiscopia Bucureştilor. Consiliul Eparhial prezidat  
de Prea Fericitul Patriarh Iustin mi-a aprobat transferul cu 1 august 1978, unde funcţionez şi în 
prezent. 

După instalarea mea ca preot paroh de către P.C. Protopop Gh. Dudu, mi-am început 
activitatea. 

În urma cutremurului din 1977, biserica era afectată. Trebuia consolidată şi reparată. Am 
făcut documentaţia tehnică şi am început colectarea de bani. Am luat în calcul şi pictura ce trebuia 
reparată şi spălată. Am făcut documentaţia tehnică şi pentru aceasta. Enoriaşii erau dornici să 
revadă biserica pusă la punct. 

Cu sprijinul consiliului parohial şi al enoriaşilor, am pornit la acţiune. Având documentaţia 
tehnică aprobată, în primăvara lui 1979, am angajat lucrarea cu o instituţie de stat şi am pornit 
lucrările. În luna mai, lucrarea a fost terminată. În perioada cât se lucra, eu am căutat un pictor. Se 
găsea greu, fiind multe solicitări. Mi-a ajutat Dumnezeu şi am găsit şi pictori. Lucrările de pictură 
s-au început în luna iunie şi au fost terminate pe 8 septembrie 1979. 



Tot în toamna acelui an, am spoit exteriorul şi s-a vopsit acoperişul.  
Pentru toate aceste lucrări, s-au cheltuit din fonduri proprii sumele necesare, plus 20000 lei 

de la F.C.M. primiţi de la Centrul Eparhial. Toate lucrările au fost executate cu devize, iar 
recepţiile s-au făcut la timp. 

Mai aveam un obiectiv care nu permitea amânare. Cimitirul era mic şi ocupat peste 90%. O 
singură variantă exista. Trebuia extinderea lui spre nord. Cu înţelegerea făcută de Parohie şi cel 
care îl deţinea, terenul l-am luat în două etape contra cost. În anii 1984 – 1985, l-am împrejmuit cu 
deviz şi tot cu o unitate de stat. 

În anul 1986, în urma cutremurului, turla principală care era pictată a cedat. Trebuia 
retencuită şi repictată. Mai era absolut necesară şi retencuirea exteriorului bisericii care nu mai 
suporta reparaţii. Şi pentru aceste lucrări trebuia documentaţie tehnică şi aprobări. În perioada 
aceea aprobările se dădeau din ce în ce mai greu. A fost întocmită documentaţia însă aprobările le-
am primit abia în ianuarie 1990. 

Am început lucrările respective, angajate tot cu o unitate de stat şi s-au terminat în vara 
aceea, după care am repictat şi turla principală în suprafaţă de peste 100 mp.  

În anul 2000, am spălat pictura bisericii, iar, în anii 2000 şi 2001, cu deviz, am făcut o nouă 
clopotniţă de zid, iar, sub ea, o cameră mare şi o cancelarie, unde este şi arhiva, cum şi biblioteca 
parohială. La aceste lucrări, am fost ajutaţi şi de P.C. Pr. Prof. şi Vicar Nicolae Brânzea, pe atunci 
Ministru Secretar de Stat pentru Culte şi de Primăria locală. 

Consider că este demn de amintit tot ca activitate gospodărească şi faptul că nu cu plăcere am 
fost nevoiţi să ne judecăm în instanţă cu un cetăţean, nu din parohia noastră, pentru o suprafaţă de 
teren de 1700 mp intravilan, care fusese proprietatea Parohiei Ţigăneşti. Au fost 3 procese şi a 
durat judecata 4 ani. Era an bun al Parohiei noastre şi, în cele din urmă, l-am câştigat. 

Biserica este dotată cu cele necesare. Ţinută în curăţenie şi la ora actuală, este în stare bună. 
Cancelaria şi gestiunea prin actele contabile este ţinută la zi şi în mod corect. Debitele sunt 

plătite la zi. 
Din punct de vedere al activităţii liturgic-pastorală, consider că mi-am făcut datoria, slujind şi 

predicând în fiecare duminică şi sărbătoare. La toate solicitările din parohie, am răspuns prompt şi 
fără întârziere. 

Împreună cu Consiliul şi Comitetul parohial, am avut şi avem acţiuni de ajutorare a unor 
enoriaşi în necazuri sau lipsuri. 

Respect pe toată lumea în parohie şi sunt respectat de toţi. 
Ca activitate culturală, evidenţiez faptul că am fost membru al Corului Casei de Cultură din 

Topoloveni sub bagheta talentatului şi regretatului Pr. Ioan Ionescu şi a Pr. Prof. Ion Isăroiu. 
De la 1 decembrie 1998, la parohia Ţigăneşti este încadrat pe post II preotul Brichiuşi Mihail. 

Ne înţelegem foarte bine. A fost, de la început, receptiv iar, acum, pot să spun că este un preot 
foarte bun cu ceilalţi şi cu dragoste de preoţie. 

Cam aceasta este activitatea mea ca preot paroh la cele două parohii păstorite de mine timp 
de 42 de ani. 

În toată această perioadă de timp, n-am fost dojenit de nimeni şi nu mi s-a  atras atenţia 
niciodată că am făcut ceva greşit, sau că nu m-am achitat de sarcinile ce-mi reveneau ca preot 
paroh şi gestionar al bunurilor. 

Pentru că sunt la sfârşitul carierei preoţeşti, nu că m-aş considera inapt de a mai sluji, dar asta 
este situaţia actuală, mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-a învrednicit să-i slujesc lui şi oamenilor. 



ANGHELESCU, ION 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung, str. Dr. Fălcoianu, nr. 41, judeţul Argeş, România; 
 Telefoane:  0248/532220,  0744313153; 
 Data şi locul naşterii:  28.10.1947 în comuna Bradu, judeţul Argeş; 
 Stare civilă:  căsătorit, 2 copii majori: Caplan Adriana – judecător la Judecătoria Piteşti şi 

Anghelescu Gabriel Ion – funcţionar. 
 
LOCUL DE MUNCĂ:  Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, Funcţia: Procuror criminalist 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
1967 – 1971: muncitor la Combinatul Petrochimic, Piteşti; 
1975 – 1982: procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung; 
1982 – 1984: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina; 
1984 – 1991: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung; 
1991 – 2004: prim – procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung; 
2004 – 2005: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung; 
2006: procuror delegat la DIICOT  - Serviciul Teritorial, Piteşti; 
2007 – 2008: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung; 
2008 – 2010: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă  Tribunalul Argeş. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:  
 Absolvent al Liceului A. Odobescu Piteşti, 1963 –1967; 
 Curs de zi Facultatea de Drept Bucureşti, 1971 – 1975, curs de zi. 



 
 

ANTON, CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 19 octombrie 1950; 
 Adresa: Piteşti, str. Sfânta Vineri, nr. 76, bl. D26, sc. A, ap. 6, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0745120644, 0348421164; 
 Starea civilă: căsătorit, am o fată studentă la arhitectură. 

 
EDUCAŢIE ŞI NFORMARE: 
 Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 Academia Tehnică Militară; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri de Transmisiuni, Sibiu. 

 
Născut pe meleaguri argeşene, drumul spre cariera militară a fost, atât cu momente de 

renunţare, dar şi cu satisfacţii deosebite. 
Perioada cantemiristă (1966 – 1969) a fost una benefică pentru formarea mea ca militar: 

educaţia pentru învăţătură, disciplină, cinste şi corectitudine. 
Am gândit să merg la o armă tehnică, astfel, am urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri 

Activi de Transmisiuni. 
În anul 1983, am absolvit Academia Tehnică Militară, Facultatea Electronică şi 

Electrotehnică, desfăşurându-mi activitatea ca ofiţer inginer, în cadrul UM 01714, Piteşti. 
Am obţinut titlul de doctor în ştiinţe, la Universitatea din Piteşti, unde am fost cadru 

universitar asociat. 
În cei 28 de ani de carieră, am îndeplinit funcţii, de la comandant de pluton, până la cea de 

şef al Oficiului Judeţean Argeş de Telecomunicaţii Speciale. 
Fiind pasionat de radioamatorism, am înfiinţat, în cadrul Facultăţii de Electronică, 

Comunicaţii şi Calculatoare Piteşti, radioclubul universitar cu indicativul Y07KXJ. 
Am condus activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul UM 01714 şi am organizat 6 sesiuni 

de comunicări ştiinţifice, având ca teme: învăţământ universitar, radioamatorism, radiocomunicaţii, 
expoziţii de receptoare vechi şi expoziţii de carte veche de electronică. 

Sunt membru al Institutului de Ingineri Electrică şi Electronică, Societăţii de Teorie a 
Informaţiei şi Societăţii de Comunicaţii. 



 
 

ARSENE, ADRIAN MIHAIL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Poarta Eroilor, nr. 17, Piteşti, Argeş; 
 Telefon: 0248219792; 
 Data şi locul naşterii: 29.10.1958, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Naţionalitate: română. 

 
FORMARE PROFESIONALĂ: 
 1974 – 1977: Liceul teoretic „N. Bălcescu”, Piteşti; 
 1978 – 1984: Facultatea de Medicină Militară – Bucureşti (avansat la gradul de locotenent, 

în 1982). 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Noiembrie 1984 – decembrie 1987: medic stagiar la S.M.C., Bucureşti; 
 Decembrie 1987 – decembrie 1989: medic şef la Centrul de Instrucţie Infanterie şi Tancuri, 

Buziaş; 
 Decembrie 1989 – ianuarie 1991: medic şef la Spitalul de Linia I de pe lângă Brigada de 

vânători de munte, Curtea de Argeş: 
 Ianuarie 1991 – prezent: medic şef la Laboratorul de medicină Preventivă şi Infecţii 

Nozocomiale din S.M.U., Piteşti; 
 Septembrie 1993 – noiembrie 1997: medic rezident în specialitatea Epidemiologie şi 

confirmat în specialitate, în 1997, cu media 9; 
 1994: curs medico-militar pentru comandanţi de mari unităţi; 
 Octombrie 1998 – decembrie 1998: curs de specializare pentru obţinerea competenţei în 

Ecografia Generală, confirmat cu media 9; 
 August 1999 – octombrie 2000: curs de specializare pentru obţinerea competenţei în 

specialitatea Boli Infecţioase, confirmat cu media 8; 
 2002: examen pentru obţinerea gradului de medic primar, promovat cu media 9,50. 
 Noiembrie 2001 – prezent: asigur, prin cumul de funcţii, postul de medic şef al 

Ambulatoriului de Specialitate de pe lângă S.M.U., Piteşti; 
 Octombrie 2005 – iulie 2006: masterat în Managementul Sistemului de Sănătate, Bucureşti; 
 Septembrie 2006 – noiembrie 2006: curs de management în sistemul sanitar, la „Şcoala 

naţională de Sănătate Publică şi management, Bucureşti”. 
 
 



ABILITĂŢI: 
 Limbi străine: engleză, franceză (nivel mediu); 
 Cunoaştere operare PC (Word, Excel); 
 Principalele trăsături de caracter: dinamism, fidelitate, capacitate de efort, comunicativitate, 

spirit de echipă; 
 Pasiuni extraprofesionale: literatură, muzică, sport, calculator. 



 
 

AVRĂMUŢĂ. TOMA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: mun. Piteşti, str. Petru Rareş, bl. P21, sc. B, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 27 octombrie 1949, comuna Albeşti, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1970 – 1974: comandant pluton, la Batalion 33 Vânători de Munte din Brigada 4 Vânători 

de Munte „Posada”; 
 1974 – 1975: locţiitorul comandantului de companie, la Brigada 4 Vânători de Munte 

„Posada”; 
 1975 – 1978: comandant companie, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1978 – 1980: ofiţer elev, la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1980 – 1982: şef birou operaţii şi pregătire de luptă, la Brigada 4 Vânători de Munte 

„Posada”; 
 1982 – 1985: şef al cercetării, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1985 – 1990: şef de stat major (este primul locţiitor al comandantului), la Brigada 4 

Vânători de Munte „Posada”; 
 1990 – 1996: comandant, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1996 – 1997: locţiitor al comandantului, la Corpul 1 Armată; 
 1997 – 2001: comandant la Centrul Militar Judeţean Argeş; 
 2001 – prezent: pensionar militar. 

 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1967: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1970: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1977: Curs de perfecţionare comandanţi companie, Bucureşti; 
 1980: Academia Militară, secţia Arme întrunite, Bucureşti; 
 1984: Curs de perfecţionare comandanţi de regimente; 



 1994: Colegiul Superior de Stat major. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: foarte bună capacitate de adaptare, de acţiune în condiţii 

de stres, de autoperfecţionare şi de comunicare; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: foarte bun manager şi organizator al activităţilor 

specifice funcţiilor în care a fost încadrat; 
 Competenţe şi aptitudini tehnice: reale competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operare PC, Office; 
 Permis de conducere: categoriile B şi C; 
 Limbă străină: rusă. 



 
 

BĂDESCU, I. DUMITRU 
 
 

Subsemnatul Bădescu I. Dumitru, domiciliat în comuna Bascov, str. Baloteşti, nr. 88, jud. 
Argeş, prezint, mai jos, datele mele biografice şi profesionale. 

Sunt născut la data de 02.06.1944, în comuna Dănciuleşti, satul Rădineşti, jud. Gorj. 
Locuiesc în Piteşti de la data de 15 august 1964, cu întreruperea determinată de urmarea 

cursurilor de zi, ale Facultăţii de Drept Bucureşti (1967 – 1972, ultima promoţie de cinci ani), din 
cadrul Universităţii de Stat, Bucureşti. 

În 1966, am absolvit Liceul Al. Odobescu, Secţia serală, din Piteşti. 
Din 1972 până în prezent (38 ani), am lucrat numai ca avocat (prin repartiţie 

guvernamentală). Şi acum, activez ca avocat în Baroul Argeş. 
În două perioade, în 1980 şi 1981 – 1982, am fost director al B.C.A.J. – Piteşti (Biroul 

Colectiv de Asistenţă Juridică). 
În patru mandate (16 ani), respectiv, în perioada 1991 – 2007, am fost consilier în Consiliul 

Colegiului (până în iunie 1995) şi, respectiv, Consiliul Baroului Argeş.  



BĂDIŢĂ, VICTOR 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Libertăţii, nr. 25, bl. P7, sc. C, ap. 6, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0744431020; 
 Locul naşterii: comuna Tutana, judeţul Argeş; 
 Data naşterii: 16 august 1963; 
 Naţionalitate: română. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 23.08.1984 – prezent: cadru militar activ în Centrul de Studii şi păstrare a Arhivelor 

Militare Istorice Piteşti, str. Trivale, Aleea Poarta Eroilor, nr. 4, judeţul Argeş, îndeplinind 
funcţii, ca: şef de magazie şi compartiment, având ca activităţi şi responsabilităţi 
inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi gestionarea fondului arhivistic al armatei, precum 
şi pe linia resurselor umane. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ: 
 2003 – 2007: absolvent al Universităţii Piteşti, Facultatea de Istorie, licenţiat în istorie, 

arhivistică şi muzeologie, sesiunea iunie 2007; 
 1982 – 1984: Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr”, Sibiu. 

 
APTITUDINI, CALITĂŢI PERSONALE: 
 Lucrul în echipă este unul dintre atuurile principale; 
 Am abilităţi foarte bune de resurse umane şi gestionare; 
 Rezistenţa la stres şi altruismul sunt calităţi de necontestat; 
 Sunt responsabil faţă de sarcinile primite, foarte sociabil şi mă acomodez uşor la un mediu 

nou; 
 Loialitatea faţă de instituţia militară constituie fundamentul întregii mele activităţi; 
 Deţin permis de conducere din 1985; 
 Limbi străine cunoscute: engleză – nivel minim; 
 Hobby-uri: literatura, sportul în aer liber, călătoriile. 



 
 

BĂJENARU, CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, cartier Trivale, bl. 6, et. 2, ap. 18, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0348421586, 0751094053; 
 E-mail: c_bajenaru@yahoo.com 
 Data şi locul naşterii: 18 septembrie 1957, comuna Stâlpeni, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit din 1983, am doi copii; 
 Permis de conducere: categoriile B şi C; 
 Situaţia militară: locotenent colonel, în rezervă. 

 
STUDII: 
 1964 – 1972: Şcoala generală Livezeni-Stâlpeni, Argeş; 
 1972 – 1977: Liceul Industrial nr. 8, Piteşti; 
 1978 – 1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Mihai Viteazul”, Auto, Piteşti, învăţământ 

superior de scurtă durată, absolvită cu media 9,86. 
 
CURSURI ŞI SPECIALIZĂRI: 
 1985: Curs de psihologie, pedagogie şi pe probleme de conducere ale învăţământului 

militar, Bucureşti; 
 1986: Curs de perfecţionare în domeniul învăţământului militar de autovehicule, Făgăraş; 
 1988 – 1995: Convocări de pregătire naţionale în domeniul managementului resurselor 

umane, anuale, Bucureşti; 
 1996 – 2001: Specializări naţionale anuale în domeniul pregătirii psihologice; 
 2003: Curs „Consultanţă pentru afaceri”, sub asistenţa Băncii Mondiale, specializat în 

domeniile: analiză economico-financiară, economia de piaţă, analiză privind planurile de 
afaceri, marketing şi managementul proiectelor, Piteşti; 

 2004: Curs pentru Implementarea sistemului managementului calităţii – ISO, Piteşti. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Martie 2010 – prezent: preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari şi Locatari, 

Argeş; director zonal al unei publicaţii (săptămânal) internaţionale de promovare a 
performanţei; preşedinte al ASO 6 – proprietari; 

 Octombrie 2008 – august 2009: şef birou relaţii publice şi comunicare; consilier pentru 
marketing, evaluarea şi asigurarea calităţii programelor universitare, la Universitatea 
Piteşti; 

mailto:c_bajenaru@yahoo.com


 Octombrie 2007 – septembrie 2008: director zonal şi manager marketing în două societăţi 
cu capital 100% românesc, dintre care o publicaţie internaţională de promovare a 
performanţei; preşedinte ASO 6 – proprietari; 

 Ianuarie 2005 – septembrie 2007: director adjunct a două societăţi comerciale: una 
belgiano-română, cealaltă francezo-română; membru în C.A. al Colegiului Naţional „I.C. 
Brătianu”, Piteşti; preşedinte ASO 6 – proprietari; invitat în emisiuni TV cu subiecte din 
mediile: economic, social, învăţământ, cultural; 

 2004 – martie 2005: directorul sucursalei Argeş al unei societăţi comerciale cu activităţi la 
nivel naţional şi internaţional, cu capital 100% privat american; membru în Consiliul de 
Administraţie al Colegiului Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti; preşedinte ASO 6 – 
proprietari; 

 2003 – 2004: director marketing şi calitate la o societate comercială cu capital 100% privat 
românesc; preşedinte al cursului „Implementarea Sistemului Managementului Calităţii 
(ISO)”, preşedinte ASO 6 – proprietari; 

 2002 – 2004: absolvent al cursului „Consultanţă pentru afaceri”, organizat sub asistenţa 
Băncii Mondiale, specializat în domeniile: analiză economico-financiară, economia de 
piaţă, analiză privind planurile de afaceri, marketing şi managementul proiectelor; 
coordonator schimb cultural-învăţământ-prietenie româno-francez; vicepreşedintele 
Consiliului Reprezentativ al Părinţilor – Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti; 
realizator-prezentator emisiune, în direct, postul TV - Antena 1; 

 1998 – 2001: şeful compartimentului Pregătire psihologică a tuturor categoriilor de 
personal din Institutul Militar de Auto „Basarab I”, Piteşti; membru în Consiliul 
Reprezentativ al Părinţilor – Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Piteşti; preşedintele 
Comitetului de părinţi – Şcoala 12, Piteşti; colaborator, ca redactor, la două cotidiene locale 
argeşene; redactor şef al revistei „Idealuri în cadenţă”; 

 1996 – 1997: responsabil cu activităţile de pregătire şi cultură, relaţia cu mass-media şi 
societatea civilă, dintr-o instituţie militară de învăţământ; preşedintele Comitetului de 
părinţi – Şcoala 12, Piteşti; fondator şi redactor şef al revistei „Idealuri în cadenţă”; 

 1988 – 1995: şeful compartimentului Personal, din Institutul Militar de Tancuri „Mihai 
Viteazul”, Piteşti şi Institutul Militar de Auto „Basarab I”, Piteşti; vicepreşedintele 
Comitetului de părinţi (1993 - 1995), Şcoala 12, Piteşti; 

 1984 – 1987: cadru didactic şi comandantul a mai multor tipuri de subunităţi militare de 
elevi – viitori ofiţeri, din Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
redactor şef al revistei „La posturi”; 

 1981 – 1983: şeful unei structuri încadrate cu 60 specialişti din Sectorul Militar, Constanţa, 
unde am asigurat, în mod direct, pregătirea teoretică şi de specialitate. 

 
DIPLOME, DISTINCŢII ŞI APRECIERI: 
 1987: locul I la concursul de „Publicistică”, organizat de Ministerul Apărării Naţionale; 
 1996: Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a, acordat de Preşedintele României, prin 

decretul 566/1996; 
 1998: „Omul zilei”, declarat de cotidianul de informaţie, analiză socială şi afaceri 

„Argeşul”; 
 ***: Semnale şi aprecieri pozitive ale diferitelor instituţii de stat, publicaţii (reviste de 

specialitate, săptămânale, cotidiene), personalităţi publice, privind receptarea revistei 
„Idealuri în cadenţă”; 



 2000: Diploma jubiliară – pentru întreaga activitate, acordată de comandantul Şcolii 
Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre; 

 2001: Semnul onorific „În serviciul armatei” pentru ofiţeri, acordat de ministrul apărării 
naţionale, prin decretul 963/2001; Diplomă – pentru contribuţia de minte, inimă şi lumină 
în slujba comunităţii, acordată de Centrul Cultural, Piteşti; 

 2002: Diplomă – pentru meritul de a fi promovat, cu demnitate şi competenţă, cultura 
română, în anul Domnului 2002, acordată de Centrul Cultural, Piteşti; 

 2003: Diplomă – curs „Consultanţă pentru afaceri”, sub asistenţa Băncii Mondiale; 
 2004: Diplomă – pentru contribuţia la activitatea culturală a cenaclului Liviu Rebreanu; 

Certificat – la finalizarea, cu succes, a cursului de instruire pentru reprezentanţii 
managementului calităţii, bazat pe cerinţele SR EN ISO 9001:2001; 

 2008: Premiul de excelenţă pentru „susţinerea activităţii organizaţiei Federaţia Patronală a 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Argeş”, acordat Redacţiei Argeş a publicaţiei 
internaţionale „Top Business”; 

 2009: Diplomă jubiliară – pentru merite deosebite în activitate, profesionalism şi 
devotament în pregătirea promoţiei 1984 a Şcolii Militare de Ofiţeri, Piteşti; Diplomă de 
participare, în cadrul Conferinţei Internaţionale „Eclesiologia o abordare scripturistică, 
patristică şi din perspectivele dialogului ecumenic. Dimensiunea ecumenică a Domnitorului 
Neagoe Vodă-Basarab”, organizată de Episcopia Argeşului şi Muscelului, Universitatea din 
Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Filoteia” şi Institutul San 
Bernardino – Veneţia; 

 2010: Diplomă de excelenţă – pentru constanţa şi performanţa demonstrate şi recunoscute 
în domeniile: promovarea imaginii comunei Stâlpeni în plan zonal; managementul 
activităţilor didactice gimnaziale, preuniversitare, universitare militare şi civile; reflectarea 
corectă, oportună şi motivaţională a sferei instituţionale, sociale, economice şi culturale, a 
valorilor şi realizărilor din arealul argeşean, prin mijloacele mass-media locale, naţionale şi 
internaţionale; iniţierea şi derularea unor proiecte socio-administrative de interes major 
pentru comunitatea argeşeană – acordată de Primăria şi Consiliul Local al Comunei 
Stâlpeni, judeţul Argeş. 



 
 

BALABAN, MARIUS 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Negru Vodă, nr. 37, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0248216426, 0742060301; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 01.08.1942; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1964 – 1969: Comandant de pluton, la Regimentul 18 Mecanizat, Caransebeş, Batalionul 

20 Vânători de Munte şi regimentul 15 Mecanizat, Iaşi; 
 1969 – 1971: Comandant de companie, la regimentul 18 Mecanizat, Caransebeş; 
 1971 – 1973: Academia Militară, secţia arme întrunite, Bucureşti; 
 1973 – 1974: Ofiţer 3 şi 2, la biroul de pregătire de luptă, la Regimentul 18 Mecanizat, 

Caransebeş; 
 1975 – 1976: Şef birou pregătire de luptă, la Regimentul 18 Mecanizat, Caransebeş; 
 1976 – 1977: Ofiţer 2 în secţia de planificare şi pregătire de luptă în Direcţia Operaţii din 

Marele Stat Major; 
 1977 – 1979: Şef birou operaţii şi pregătire de luptă, la Regimentul 18 Mecanizat, 

Caransebeş; 
 1979 – 1981: Şef de stat major, la Regimentul 18 Mecanizat, Caransebeş; 
 1981 – iunie 1986: Comandant la Regimentul 3 Mecanizat, Caracal; 
 1986 – 1988: Locţiitorul comandantului Diviziei 1 Mecanizată „Tudor Vladimirescu”, 

Bucureşti; 
 1988 – 1990: Comandantul Comandamentului Militar Judeţean, Argeş; 
 1990 – 1994: Comandantul Comandamentului Militar Judeţean, Argeş; 
 1994 – 1997: Comandantul Centrului Militar Judeţean, Argeş, funcţie din care a fost 

pensionat; 
 După pensionare, membru al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Basarab 

I”, Piteşti; 
 În prezent: preşedintele Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, filiala Argeş. 

 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa  I; 
 Medalia „A 30-a aniversare a României”; 



 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa  I; 
 Titlul de „Cetăţean de onoare” al Statului Alabama, SUA; 
 Certificat de apreciere pentru profesionalismul, competenţa şi buna organizare a misiunilor, 

primit din partea Statului Alabama, SUA. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:  
 1960: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1964: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1971: Curs comandanţi companie infanterie; 
 1973: Academia Militară, secţia arme întrunite, Bucureşti; 
 1981: Curs postacademic comandanţi de regimente; 
 1989: Curs de specializare în domeniul organizării mobilizării. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: abilităţi de comunicare, sociabil, spirit de echipă, dinamic, 

puternic, echilibrat, corect, ordonat, disciplinat, serios, adaptabil oricărei situaţii; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: foarte bun manager şi organizator al activităţilor 

specifice funcţiilor în care a fost încadrat; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: Microsoft Office, internet; 
 Permis de conducere: categoriile B şi C; 
 Limbi străine: rusă, engleză (scris şi vorbit). 



 
 

BĂLĂCEANU, VIRGIL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 13.05.1956; 
 Naţionalitate: română. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1978 – 1996: comandant de pluton, funcţii de comandă şi de stat major, ajungând până la 

comandant de regiment şi şef S3 la nivel brigadă; 
 1996 – 1998: Şef al Biroului planificare resurse pentru apărare, la Statul major al Forţelor 

terestre; 
 1998 – 2001: şef de stat major, la Brigada 282 Mecanizată din Focşani; 
 2001 – 2004: Şef al Secţiei operaţii din Comandamentul operaţional întrunit şi Comandant 

al Brigăzii 34 Mecanizate de la Mihail Kogălniceanu; 
 2004 – 2006: comandantul Brigăzii 2 Infanterie, Craiova; 
 1 septembrie 2006 – 1 iulie 2007: locţiitor al reprezentantului militar al Armatei României 

la NATO; 
 1 iulie 2007 – iulie 2009: Comandant al Brigăzii multinaţionale din estul 

Europei/SEEBRIG dislocate la Istanbul; 
 1 august 2009 – 20 mai 2010: Şef al Direcţiei planificare strategică; 
 20 mai 2010: numit şef al Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării; 
 1 decembrie 2009: avansat la gradul de general-maior. 

 
PREMII, DECORAŢII, ALTE DISTINCŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasele a II-a  şi I; 
 Ordinul „Virtutea Militară” în gradul de Cavaler; 
 De-a lungul timpului, i-au apărut, în presa militară românească, numeroase articole privind 

armata şi istoria militară; 
 În anul 2004, a publicat volumul „Puterea infanteriei în luptă”. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1978: Şcoala Militară de ofiţeri activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1987: Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea Bucureşti; 
 1990: Colegiul militar de arme întrunite din cadrul Academiei Militare; 
 1996: Programul de asistenţă pentru pregătire militară, Canada; 
 1997: Cursul de management al resurselor de apărare la Monterey, California, SUA; 



 2001: masterat în studii strategice; 
 2001: a absolvit Colegiul de război pentru trupele terestre din Pennsylvania, SUA; 
 2003: curs de „Executive Master”, organizat de NATO; 
 2003: a finalizat studiile doctorale, obţinând titlul de doctor în ştiinţe militare, la 

Universitatea Naţională de Apărare. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI SOCIALE: 
 Abilităţi de comunicare, sociabil, spirit de echipă, dinamic, puternic, echilibrat, corect, 

ordonat, disciplinat, serios, adaptabil oricărei situaţii, bun organizator. 



 

 
 

BĂLĂLĂU, ADRIAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Intrarea Bârsei, Bucureşti, România; 
 Telefon: 0722824854; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 14 august 1963. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1984 – 1990: ofiţer 3 în serviciul tehnic, la Regimentul 20 Tancuri; 
 1990 – 1992: ofiţer 2, secţia Automobile şi Tractoare, la Direcţia Tehnică Tancuri şi Auto; 
 1992 – 1994: student la Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti; 
 1994 – 1996: ofiţer 1, serviciul tehnic, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1996 – 1997: ofiţer 2, Biroul Auto şi tractoare, la Comandamentul Trupelor de Paraşutişti; 
 1997 – 1998: ofiţer 2 cu cercetarea, la Şeful Informaţiilor din Brigada 2 

Paraşutişti/Aeromobilă; 
 1998 – 2002: ofiţer 1, Biroul Operaţii, Secţia Operaţii, la Comandamentul Trupelor de 

Paraşutişti; 
 2002 – 2006: şeful logisticii, la Brigada 34 Infanterie; 
 2006 – 2007: şef de stat major, la Brigada 1 Logistică; 
 2007 – 2008: şef secţie planificare şi reglementări personal, Direcţia Personal şi 

Mobilizare, la Statul Major General, Bucureşti; 
 Martie 2008 – prezent: Şef serviciu mobilizare, recrutare şi selecţie, Direcţia Personal şi 

Mobilizare, la Statul Major General, Bucureşti. 
 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 25 de ani de activitate şi 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1981: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1984: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1994: Universitatea Naţională de Apărare, Facultatea de Comandă şi Stat Major; 
 2010: Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative. 



 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: uşurinţă în comunicare şi stabilirea de relaţii interumane, 

ca urmare a desfăşurării activităţii în micro-colective; spirit de lucru în echipă, dobândit din 
nevoia de a rezolva sarcini de serviciu complexe; loialitatea faţă de instituţia militară, 
determinată de perioada îndelungată de activitate în cadrul acestei instituţii; 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit organizatoric şi capacitate de conducere 
impuse de activitatea profesională şi perfecţionate de cerinţele funcţiilor de autoritate 
ocupate; exigenţă faţă de sine şi faţă de subordonaţi; adaptabilitate la situaţii des 
schimbătoare; bun manager, capabil să decidă rapid şi eficient; rezistent la eforturi fizice şi 
intelectuale; 

 Competenţe şi aptitudini tehnice: utilizare de rutină a aparaturii de birou, Comunicaţii 
mobile, Staţii radio etc.; 

 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: MS Office, Internet, E-mail, 
Programare; 

 Permis de conducere: categoriile B, C şi E; 
 Limbi străine cunoscute: engleză, rusă; 
 Hobby-uri: paraşutism, fotbal, volei, baschet. 



BĂLAN, IOSIF 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Sevastopol, nr. 3A., Sector 1, Bucureşti; 
 Telefoane: 0213106648, 0727377001, 0744358160; 
 E-mail: balan_iosif@yahoo.com 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 18 iunie 1948; 
 Locul naşterii: comuna Cetăţeni, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01.08.2008 – prezent: Director General Adjunct, la Direcţia Generală de Servicii, Primăria 

Sectorului 1; 
 15.08.2005 – 01.05.2008: Director General, pază obiective, la SC Petrosecurity Group 

SRL; 
 01.08.2003 – 15.08.2005: Director de zbor, la Academia Aviaţiei Civile; 
 01.01.1970 – 30.07.2003: Ofiţer de comandă şi stat major şi pilot al Statului Major al 

Forţelor Aeriene; 
 16.07.1966 – 26.12.1969: elev la Şcoala Militară de Aviaţie; 
 26.12.1969 – 10.11.1970: pilot R 67 Av VB, Craiova, UM 01806; 
 10.11.1970 – 23.09.1974: ajutor sistem de aterizare R91 AvV, Deveselu, UM 01905; 
 23.09.1974 – 19.08.1976: ofiţer elev, Academia Militară, Bucureşti, UM 02345; 
 19.08.1977 – 02.11.1979: şef birou P.L. ST. MJ. R91 Av V, Deveselu, UM 01905; 
 02.11.1979 – 25.04.1988: şef  de stat major şi locţiitor al comandantului R91 Av V, 

Deseleu, UM 01905; 
 25.04.1988 – 05.04.1997: şef de stat major D70 aviaţie, UM 01913; 
 05.04.1997 – 28.07.2001: locţiitor şef SMFA, UM 01835; 
 28.07.2001 – 01.09.2002: locţiitor comandant COAP, UM 01902; 
 01.09.2002 – 15.06.2003: şef serviciu Doctrină şi Instrucţie SMFA, UM 01835. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1988 – 1989: Curs postacademic Superior/strategie, Academia de Înalte Studii Militare; 
 1982 – 1983: Curs intensiv de limba rusă, Academia de Studii Înalte Militare; 
 1974 – 1976: Academia de Înalte Studii Militare. Atestat ca ofiţer licenţiat în: Transporturi 

Aeriene, Aviaţie Sportivă; Meteorologie, Transporturi Auto; 
 1966 – 1969: Şcoala Militară Superioară de Aviaţie, ofiţer aviaţie/pilot; 
 1964 – 1966: Liceul Militar, Breaza; 
 1962 – 1964: Liceul teoretic sportiv, Câmpulung. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Aptitudini şi competenţe profesionale: pilot, managementul organizaţiei, resurse umane, 

administrator asociaţie, detectiv particular; 
 Limbi străine cunoscute: engleza, rusa; 
 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizator calculator; 
 Permis de conducere: categoriile B, C şi E. 
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BELCIUG, VASILE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Dr. Carol Davila, nr. 3, bl. N5, sc. A, ap. 18, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0745755627; 
 E-mail: belciug_vasile@yahoo.com 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 02.01.1961. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 15.03.2010 – prezent: Comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai 

Viteazul”, Piteşti; 
 01.06.2007 – 15.03.2010: Şef Birou securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică şi 

metrologie legală, în Secţia programe protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă, 
supraveghere tehnică şi metrologie legală, la Corpul de Control şi Inspecţie al Ministrului 
Apărării Naţionale, Bucureşti; 

 01.08.2005 – 01.06.2007: Şef al instrucţiei, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă 
„Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 15.08.2002 – 01.08.2005: Şef cursuri, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă 
„Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.05.2002 – 15.08.2005: Ofiţer 2 în Biroul învăţământ, la Şcoala de Aplicaţie pentru 
Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.06.1997 – 01.05.2002: Ofiţer 3 învăţământ, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de 
Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.12.1995 – 01.06.1997: Ofiţer 3 în Biroul organizare şi planificare învăţământ, la 
Institutul Militar de Tancuri „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 15.10.1992 – 01.12.1995: Şef de stat major, Batalion elevi, la Institutul Militar de Tancuri 
„Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.09.1991 – 01.10.1992: Comandant companie elevi, la Institutul Militar de Tancuri 
„Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 15.08.1990 – 01.09.1991: Comandant companie tancuri, la Şcoala Militară de Ofiţeri activi 
Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 05.09.1987 – 15.08.1990: Comandant pluton tancuri, la Şcoala Militară de Ofiţeri activi 
Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 23.08.1993 – 05.09.1987: Comandant pluton elevi, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri „Basarab I”, Piteşti; 
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STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE: 
 2006: Curs intensiv de învăţare a limbii engleze, la Centrul de Limbi Străine, Piteşti; 
 2005: Titlul de doctor în Inginerie Mecanică, la Universitatea „Transilvania”, Braşov; 
 2002: Curs postuniversitar, Managementul resurselor Umane, Logisticii şi a Tehnologiilor 

de Informare şi Comunicare, la Universitatea Piteşti, Facultatea de Inginerie; 
 2000: Studii aprofundate în „Metode şi mijloace pentru creşterea performanţelor la 

autovehicule”, la Universitatea Piteşti; 
 1994: Curs de pregătire comandanţi batalioane tancuri, la Centrul de pregătire pentru 

infanterie şi tancuri, Făgăraş; 
 1987: Curs de psihologie, pedagogie şi pe probleme de conducere a învăţământului militar, 

la Centrul de pregătire psiho-pedagogică şi metodică al armatei, Bucureşti; 
 1980 – 1983: Elev la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”; 
 1976 – 1980: Liceul militar „Ştefan cel Mare”, din Câmpulung Moldovenesc, diplomă de 

bacalaureat. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Aptitudini şi competenţe sociale: lucrul în echipă, comunicare interculturală; 
 Aptitudini şi competenţe organizatorice: transparenţa actului decizional; experienţă în 

managementul proiectului şi al echipei dobândite în cariera militară, prin îndeplinirea unor 
funcţii la diferite eşaloane militare; 

 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizarea calculatoarelor, experienţă şi abilităţi în 
exploatarea tehnicii specifice domeniului de responsabilitate; 

 Limbi străine cunoscute: engleză – bine, franceză – satisfăcător; 
 Permis de conducere: categoriile B, C şi E; 
 Hobby-uri: operare PC, sport, turism; 

 
ORDINE, DECORAŢII ŞI MEDALII: 
 Emblema de onoare a Armatei României – 2009; 
 Emblema de Merit „Ştiinţa Militară”, clasa I – 2007; 
 Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru 25 ani de activitate; 
 Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru 20 ani de activitate; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a”; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a”. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 În cadrul Corpului de Control şi Inspecţie al Ministrului Apărării Naţionale, am desfăşurat 

misiuni de reprezentare a Armatei României la Bruxelles – Belgia şi la Skopje – 
Macedonia. Totodată, am participat la workshop-uri, la Bruxelles şi Mons – Belgia. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERBEC, NICOLAE-DORU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Livezilor, bl. 11, sc. B, ap. 2, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0733.083.804; 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 13 iulie 1950. 

 
EXPERIENŢĂ:  
 Numele şi adresa angajatorului: din septembrie 1973 – prezent - Unitatea Militară 02405, 

Piteşti, str. Aleea Eroilor, nr. 14-16; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: prelucrare arhivistică şi cercetare istorie militară; 
 Funcţia sau postul: Expert gr. I şi şef birou; 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi: prelucrarea fondurilor de arhivă şi elaborarea de 

instrumente de evidenţă şi investigare în arhivă , elaborarea de documentare şi categorii de 
documente. 

 
LUCRĂRI PUBLICATE: 
Am făcut parte din colectivul care a realizat „Istoria Statului Major General – documente”, Ediţia 
Militară, Bucureşti, 1994, studii şi comunicări, în volumele: 
 „România în educaţia păcii şi dictatului”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001 (fiind şi 

redactorul volumului); 
 „Restituiri”, Editura Academiei de Înalte Ştiinţe Militare, Bucureşti, 2003; 
 „România în contextul internaţional la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, 

Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005; 
 „Armata Română şi Unitatea Naţională”, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2008; 
 „Statul major General în arhitectura organismului militar românesc (1859-2009); Editura 

Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009; 
 „Armata Română şi patrimoniul naţional”, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 

2010; 
 articole publicate în revista „Document”, Buletinul Arhivelor Militare Române; 
 am participat la comunicări pe teme de istorie militară locală, la sesiunile ştiinţifice 

organizate de Muzeul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. 
 
 
 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1973 – Facultatea de Limba şi Literatura Română, Bucureşti, specialitatea Limba română-

limba franceză; 
 1999 – Facultatea de Istorie, Bucureşti, curs postuniversitar. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE, în domeniul managementului 
arhivistic şi cercetării istorice. 
 
ALTE APTITUDINI: 
 Permis de conducere: categoria B; 
 Limbi străine: franceză; 
 Hobby-uri: filatelia şi cartografia. 

 



BICA, ION 
 
 

M-am născut la 7 septembrie 1962, în satul Râncăciov, comuna Călineşti, judeţul Argeş, din 
părinţi români, de credinţă creştin ortodoxă. Iniţierea în tainele scrisului şi ale cititului am făcut-o 
la Şcoala Glodu, iar, mai apoi, la Şcoala Generală Urlucea din comuna Călineşti (1969 – 1977). 
Între anii 1977 – 1979, am urmat cursurile primei trepte de liceu la Zinca Golescu din Piteşti. 

În toamna anului 1979, am fost declarat admis, în urma examenului de admitere, la 
Seminarul Teologic din Craiova. După absolvirea Seminarului (1979 – 1984), am studiat la 
Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, între anii 1985 – 1989. În iunie 1989, am 
susţinut examenul de licenţă, prezentând teza cu titlul: „Thema Paiistrion (apariţie, evoluţie şi 
importanţa ei pentru teritoriile româneşti)”, alcătuită la Secţia Istorică, sub îndrumarea prof. univ. 
dr. Emilian Popescu, încheind pregătirea universitară cu media 9,13. 

În iunie 1990, am fost hirotonit preot pe seama parohiei Vrăneşti, comuna Călineşti, judeţul 
Argeş, unde am funcţionat ca preot paroh până la 1 februarie 1993. În acelaşi an, am fost transferat 
la parohia Sfântul Mina din Piteşti, iar, mai târziu, în anul 1988, la parohia Sfânta Treime din 
acelaşi oraş. 

În decembrie 1992, m-am înscris la examenul de doctorat, organizat în cadrul Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă din Bucureşti, Secţia Istorică, specialitatea Bizantinologia, conducător ştiinţific 
prof. univ. dr. Emilian Popescu, cu intenţia de a aprofunda subiectul abordat ca teză de licenţă din 
anii studenţiei. Călăuzit de această idee, am ales, pentru cercetare, acelaşi subiect: „Thema 
Paristrion (Paradounavon) În istoriografia bizantină şi romană”. În cadrul cursurilor de doctorat 
(1993 – 1997), am susţinut examenele şi referatele prevăzute în planul individual de studiu. 

Între anii 1993 – 1994, am îndeplinit funcţia de profesor la Seminarul Teologic din Piteşti, 
unde am predat limbile clasice (greaca şi latina). 

În perioada 1994 – 1996, am activat ca asistent în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din 
Piteşti, secţia istorică. Începând cu 01.10.1996, prin decizia nr. 259 din 30.09.1996, am fost numit 
lector titular pentru disciplina Bizantinologia, în cadrul aceleiaşi facultăţi. 

În iulie 2001, am susţinut examenul de doctorat în Teologie, la Universitatea Babes-Bolyai 
din Cluj-Napoca, obţinând, cu distincţia Cum laude, titlul ştiinţific de doctor în teologie, acesta 
fiind conferit în baza ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4911 din 02.11.2001. 

În perioada dintre anii 1986 – 2005, am publicat mai multe articole în reviste de specialitate 
(Argesis, pastorul Ortodox, Buletin ştiinţific – seria: Teologie Ortodoxă), precum şi 5 cărţi. 



BODEA, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 03.07.1932, Câmpulung Muscel; 
 Vârsta 78 ani; 
 Starea civilă: căsătorit, 1 copil; 
 Naţionalitate: română. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Liceul teoretic Câmpulung; 
 1953: Şcoala Militară Ofiţeri Activi, Sibiu; 
 1956 – 1957: curs comandant companie. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Funcţia actuală: pensionar M. Ap. N.; 
 Gradul actual: Colonel (r). 

 
FUNCŢII OCUPATE: 
 1953: repartizat în U.M. a M. Ap. N., Constanţa; 
 1953 – 1956: Comandant companie, Constanţa; 
 1957 – 1958: Locţiitor al comandantului C.M.J., Argeş; 
 1959 – 1968: Locţiitor al comandantului C.M.J., Drăgăşani; 
 1959 – 1988: Locţiitor al comandantului C.M.J., Olt; 
 1988: trecut în rezervă la cerere cu gradul de colonel; 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei „Cultul Eroilor”, filiala Câmpulung: în această calitate, alături 

de ceilalţi membri ai Comitetului Director al Asociaţiei, a pregătit şi participat la activităţi 
de cinstire a eroilor neamului şi veteranilor de război, precum şi activităţi de educare a 
tinerei generaţii din instituţiile de învăţământ gimnaziale şi liceale din municipiul 
Câmpulung şi comunele în care funcţionează Asociaţii ale Cultului Eroilor. 



 
 

BOŢILĂ, DUMITRU IANCU 
 
 

Născut la 26 octombrie 1936, în comuna Grozeşti, satul Cârceni, judeţul Mehedinţi, fiind cel 
de-al şaselea copil al lui Iancu şi Aneta Boţilă. 

Tatăl, Iancu, şi-a făcut o parte din studii înainte de anul 1900, la Viena, iar mama, Aneta, a 
fost casnică, având grijă de cei şase copii. 

Ca avere, Iancu Boţilă făcea parte din clasa de mijloc, având cca. 10 ha de teren; dispunea de 
o moară, precum şi o maşină de treierat. Marea criză din 1929 – 1933 l-a făcut să îşi lichideze 
afacerea, banca confiscându-i, atât moara, cât şi maşina de treierat. Acest lucru l-a determinat ca, 
în perioada 1933 – 1944, să-şi încerce norocul în comerţ. În 26 octombrie 1936, s-a născut ultimul 
copil, pe numele său Dumitru, când tatăl avea 57 de ani, iar mama, 47. Toţi cei şase copii ai lui 
Iancu Boţilă au învăţat carte, cu toate că, în 1944, tatăl a decedat, când Dumitru avea doar 8 ani, iar 
mama, împovărată de grijile venirii trupelor sovietice în România, a decedat la 12 decembrie 1949, 
când Dumitru Boţilă avea doar 12 ani. 

La vârsta de 10 ani, după terminarea celor patru clase primare, în 1947, toamna, a dat examen 
la Colegiul Militar din Curtea de Argeş, care avea un strict caracter militar şi era militarizat. 

După terminarea anului I, din cei opt ani cât trebuia să urmeze şcoala, a urmat reforma 
învăţământului din 1948, când Emil Bodnăraş, ministrul forţelor armate, a desfiinţat Colegiul 
Militar din Curtea de Argeş, iar Boţilă Dumitru şi-a continuat studiile civile în clasa a VI-a a Şcolii 
Generale, până în anul 1950, când, printr-o altă reformă a învăţământului, a urmat cursurile şcolii 
medii tehnice din Curtea de Argeş, aşa era titulatura învăţământului liceal în acest timp. 

A terminat liceul cu „foarte bine”, obţinând diploma de maturitate, primind repartiţie la fosta 
fermă a Comitetului Central, care se afla în comuna „30 Decembrie”, din judeţul Ilfov, în funcţia 
de tehnician. După câteva luni, s-a transferat în judeţul Ilfov, în funcţia de tehnician. După câteva 
luni, s-a transferat în judeţul Argeş, ocupând diverse funcţii de conducere la doar vârsta de 18 ani, 
în calitate de şef de fermă, apoi, tehnician şef de punct agricol pe trei comune: Rucăr, 
Dragoslavele, Stoeneşti. În 1956, după ce a dat examenul de admitere la Facultatea de Drept, 
Bucureşti, şeful Comisariatului regiunii Argeş l-a selecţionat pentru a da examen de admitere la 
Şcoala Superioară de Ofiţeri de Marină, nu avea nevoie de ofiţeri de transmisiuni (U.L. 4). 

În septembrie 1956, până în septembrie 1959, a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri 
Transmisiuni de la Sibiu, făcând parte din promoţia de ofiţeri de transmisiuni – septembrie 1959, 
obţinând, cu brio, gradul de locotenent. 

Pe timpul şcolii de ofiţeri, era poreclit „Mamy”, pentru că îi cam plăceau fetele. În schimb, 
era un devotat militar, având în vedere că se trăgea dintr-o familie veche de militari, unul dintre 
fraţi fiind doctorul militar Ionel Boţilă, apoi, mama avea doi fraţi, militari de carieră, dintre care 
unul, Victor Popescu, a ajuns la gradul de colonel comandant de regiment de grăniceri. Ultimul, 
conform regulilor impuse de armata sovietică invadatoare, a fost scos din armată, pentru ca, după 



aceea, să fie pensionat, decedând la vârsta de 85 de ani. Tânărul locotenent de transmisiuni, 
Dumitru Boţilă, a purtat, cu cinste şi devotament, uniforma militară, datorită faptului că, încă de la 
vârsta de trei ani, a fost crescut de sora mai mare, Constanţa Stoica ce era căsătorită, încă din 1936, 
cu chipeşul căpitan de artilerie, Florian Stoica, comandant la una dintre cele două baterii ale 
Regimentului 15 Artilerie, Curtea de Argeş. Aici, a crescut aproape într-un mediu militar şi 
militarizat, pentru că, în acea perioadă, unităţile militare strângeau copiii fără părinţi, asigurându-le 
cazare, educaţie, uniformă şi hrană, în armata română existând un ciclu de învăţământ dedicat 
„copiilor de trupă”. Adică, copiii trăiau în interiorul unităţilor militare, de care comandanţii aveau 
grijă să fie instruiţi disciplinat, chiar într-o disciplină cazonă. Aceşti „copii de trupă”, prin Reforma 
Învăţământului din 1948, au fost scoşi afară, ajungând pe străzi sau în nişte orfelinate create de 
Statul român pentru copiii rămaşi fără taţii care au căzut pe frontul de Est şi de Vest în timpul 
Războiului din 1941 – 1945. 

Tânărul locotenent, Dumitru Boţilă, acum, ofiţer în Marina Militară, a fost numit, în 1959, în 
funcţia de comandant de subunitate cercetare radio, aparţinând  Serviciului de Cercetare Radio al 
Marinei Militare, care avea sarcină să supravegheze în „eter” Flota 6 americană. 

Locotenentul Dumitru Boţilă, era un om energic, foarte bine pregătit profesional, 
manifestând o dragoste deosebită faţă de ţară. În acest context, datorită intervenţiei statelor 
Tratatului de la Varşovia în Cehoslovacia, la data de 20 august 1968, şi-a manifestat, public, 
intenţia de a participa în prima linie, în situaţia în care litoralul românesc ar fi fost invadat de 
trupele sovietice. A primit misiunea de a apăra o porţiune din litoralul românesc în apropiere de 
Capul Midia, stând acolo o perioadă de timp, până la limpezirea situaţiei militare a României. 

În acea perioadă, avea funcţia de lector la Şcoala Militară de Maiştri Militari de Marină. A 
înfiinţat un grup de trei ofiţeri care s-au situat împotriva lui Ceauşescu şi regimului comunist. S-a 
adresat conducerii superioare de partid şi a fost reţinut de organele de securitate, în 1970, iar, la 19 
mai al acelui an, a fost trecut în rezervă, arestat fără mandat şi obligat să lucreze în viaţa civilă. 

Datorită unui fost ofiţer de cavalerie, care era director la O.N.T. Litoral, pe numele său, 
Leonte, a fost recuperat şi trimis să lucreze la O.N.T. Litoral, până în 1982. Organele de represiune 
l-au silit să părăsească litoralul şi şi-a schimbat locul de muncă, trecând pe la O.J.T. Ilfov, O.J.T. 
Giurgiu, O.J.T. Prahova, iar, în 1985, a ajuns la O.J.T. Argeş, în funcţia de şef de filială. În 1985, a 
înfiinţat Complexul Brădet din judeţul Argeş, apoi a stat o perioadă de timp la Cabana Brusturet, 
apoi, la revoluţie, a fost numit şef de complex la Hanul parc Merişani, până în 1988, când a fost 
pensionat la cerere, optând pentru pensia militară, datorită anilor în care a servit Armata Română. 

Apoi, şi-a făcut propria afacere, începând cu 1999: magazine, pensiuni, cabane. În 2003, a 
renunţat la afacerea respectivă, creând o societate comercială de presă care editează un săptămânal 
de anchete, analize, investigaţii şi dezvăluiri, ziarul „Reflector argeşean”. 

Începând cu 2006, a înfiinţat Asociaţia Profesională de Turism şi Alimentaţie Publică, ce are 
ca scop promovarea turismului argeşean şi românesc, care editează revista de promovare turistică 
„Turismul argeşean”. 

În anul 2007, înfiinţează Asociaţia Primarilor cu Vocaţie Europeană, din care fac parte 12 
primării, care are, de asemenea, scopul de a promova valorile culturale şi spirituale ale tradiţiilor 
româneşti. 

A contribuit, decisiv, la finanţarea şi editarea, în anul 2008, a unei cărţi intitulară „Poezii din 
tranşeele războiului 1916 - 1918”, ca un omagiu adus soldatului român, armatei române care a 
contribuit, decisiv, la actul Marii Uniri din 1 Decembrie 1918. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOŢOGHINĂ, IULIAN STELIAN 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii:17 noiembrie 1970, în Piteşti, jud. Argeş; 
 Adresa: Piteşti, str. Făgăraş, bl. E8, sc. A, ap. 4, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0729.013332; 0348.432.407; 
 Părinţii: tata, Ion, mama, Ilinca; 
 Starea civilă: căsătorit cu Cristina Boţoghină (fostă: Mihăilescu), doi copii: Matei şi 

David Ioan. 
 
OCUPAŢIE: 

 Expert gradul I, şeful Biroului A, Secţia I din cadrul Centrului de Studii şi Păstrare a 
Arhivelor Militare Istorice, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

 01.06.2011, doctor în ştiinţe istorice al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie; 
 1999, absolvent al Cursului postuniversitar, de un an, de: „management arhivistic” de pe 

lângă Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti; 
 1991 – 1996, urmat cursurile la zi ale Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti; 
 1985 – 1989, urmat cursurile Liceului de Matematică-Fizică nr.1 Piteşti (actualul 

„Alexandru Odobescu”). 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

 01.01.2006, redactor-şef al revistei de istorie „Orizont XXI” şi membru al Comitetului 
Director al Asociaţiei Culturale „Valeriu – Florin Dobrinescu” din Piteşti; 

 15.11.2005, Membru fondator al Asociaţiei Culturale „Valeriu – Florin Dobrinescu” din 
Piteşti; 

 01.07.2004, şeful Biroului A, Secţia I din cadrul Centrului de Studii şi Păstrare a 
Arhivelor Militare Istorice, Piteşti; 

 01.04.2004, membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor 
Militare Istorice, Piteşti; 

 01.03.1997, membru al Comisiei de selecţionare arhivă a Centrului de Studii şi Păstrare a 
Arhivelor Militare Istorice, Piteşti; 

 



ACTIVITĂŢI ŞTIINŢIFICE: 
 În plan intern: 1996 – 2010, participare la activităţi specifice de prelucrare şi expertizare 

a fondurilor de arhivă militare, precum şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane şi 
întâlniri aniversare organizate de muzee, arhive şi alte instituţii de cultură şi ştiinţă 
(Bucureşti, Bacău, Zalău, Constanţa, Piteşti, Târgovişte, Giurgiu, Câmpulung Muscel, 
Galaţi, Curtea de Argeş etc., toate înscrise în programele respectivelor acţiuni). În aceeaşi 
perioadă, am întocmit, prezentat şi publicat o serie de studii şi articole de specialitate  şi 
culegeri de documente (conform listei anexate). 

 Participare internaţională: 10 
 
LUCRĂRI PUBLICATE: 

 Lucrări (coautor): 2 
 Colaborator: 4 
 Studii, comunicări şi articole: 47 
 Redactor al lucrărilor: 

1. Restituiri. Studii şi Comunicări, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti, 2003; 

2. România în contextul internaţional la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, 
Editura Centrului Tehnic – Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005. 

 Bibliografie de referinţă: Cristocea I. Spiridon, Argeş. Dicţionar de istorici, Editura 
Tiparg, Piteşti, 2003, p. 308 – 310. 

 Bibliografia Istorică a României, vol. VIII-XII, Editura Academiei României. 
 

 
 



 
 

BRÂNDUŞESCU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 29.03.1949; 
 Locuiesc în Piteşti, din anul 1971; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Adresa: str. Ion Câmpineanu, bl. 3, sc. C, ap. 1, Piteşti; 
 Telefon: 0740314149. 

 
STUDII: 
 Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri de Tancuri şi Auto; 
 Universitatea Naţională de Apărare, 1983; 
 Cursuri de perfecţionare în arma tancuri şi pe linie de învăţământ militar. 

 
EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ: 
 Locotenent; 
 Locotenent major; 
 Căpitan; 
 Maior; 
 Locotenent colonel; 
 Colonel. 

 
Am urcat în ierarhia militară, de la comandant de pluton, la şef de stat major al Şcolii de 

aplicaţii pentru unităţi de luptă „Mihai Viteazul”. 
Pe parcursul carierei militare, am fost decorat cu ordine şi notat cu calificative bune şi foarte 

bune. 
Decoraţii: 
 Medalia „Meritul Militar”, cls. I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, cls. I, a II-a şi a III-a. 

În cariera militară, am contribuit la formarea a sute de cadre militare în arma tancuri. 
Am publicat studii, în reviste de specialitate, referitoare la perfecţionarea metodelor de 

instruire şi formare a specialiştilor de tancuri. 



 
 

BREZAN, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 12 iunie 1942, oraşul Băicoi, judeţul Prahova; 
 Starea civilă: căsătorit cu Elena, am două fiice; 
 Adresa: Piteşti, str. Alexandru Sahia, nr. 4, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0248632561, 0740821214. 

 
STUDII: 
 Liceul „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de auto; 
 Facultatea de Automobile – Institutul politehnic, Bucureşti; 
 Facultatea Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor, din cadrul ASE, 

Bucureşti; 
 Curs postacademic. 

 
Am urcat treptele carierei militare, de la comandant de pluton, la funcţia de locţiitor al 

comandantului Şcolii de pregătire a cadrelor militare de auto. În această perioadă, deviza activităţii 
mele a fost: competenţa, corectitudinea, munca, disciplina, demnitatea şi onoarea militară. 
 
EVOLUŢIA ÎN CARIERA MILITARĂ: 
 Comandant de pluton; 
 Comandant de companie, comandant de batalion; 
 Lector şi lector şef; 
 Şef de catedră; 
 Şeful secţiei de învăţământ; 
 Locţiitor al comandantului şcolii. 

 
DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, cls. I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, cls. I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi alte structuri subordonate, cu prilejul unor evenimente 

din învăţământul militar. 
 

După trecerea în rezervă, în perioada 1997 – 2002, am ocupat funcţia de şef Birou, Senatul 
României şi director executiv la Uniunea naţională a Consiliilor Judeţene din România. 

Din august 2004, sunt preşedinte CAR-PM Piteşti, care funcţionează pe lângă Asociaţia 
Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, Argeş. 



 
 

BUCUR, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, str. I.C. Brătianu, nr. 11, bl. D30, sc. A, et. 2, ap. 7, jud. 

Argeş; 
 Naţionalitate: română; 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1994 – prezent: avocat în Baroul Argeş – Biroul Câmpulung-Muscel; 
 1990 – 1994: juristul Federaţiei Române de Dezvoltare Montană Bucureşti, vicepreşedinte 

A.N.T.R.E.C. România şi preşedinte pe mai multe judeţe; 
 1983 – 1994: consilier şef, Compartiment juridic la S.C. Cimus S.A., Câmpulung; 
 1982 – 1983: inspector în Corpul de control al primului secretar, la Consiliul Judeţean 

Călăraşi; 
 1974 – 1982: am lucrat în învăţământ la Casa Pionierilor din Câmpulung-Muscel; 
 1968: m-am angajat la rafinăria Piteşti, în mod excepţional, după terminarea Şcolii 

profesionale de petrol, Târgovişte. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1981: Universitatea „Al.I. Cuza” - Iaşi, Facultatea de Drept; 
 1973: Liceul de cultură generală „Dinicu Golescu” – Câmpulung-Muscel. 

 
  
 
 
 

 



 
 

BUCUR,  ŞTEFAN ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 06.03.1930; 
 Adresa: Şoseaua Pantelimon, nr. 241, bl. 61, sector 2, Bucureşti; 
 Telefoane: 0216277609, 0723499148. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1965 – 1970: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Istorie-Filozofie, secţia 

Filozofie;  
 1958 – 1959: Liceul Teoretic Bacău (anul III şi IV) şi Şcoala medie Tehnică Metalurgică 

(fost Liceul Industrial), Piteşti (anul I şi II, între anii 1948 - 1950); 
 1951 – 1953: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi (la Ineu şi Beiuş); 
 1950 – 1951: Militar în termen; 
 1945 – 1948: Gimnaziul Unic, în comuna Mozăceni, Argeş; 
 1970: Curs de perfecţionare, la Academia Militară, specializarea Filozofie. 

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 1984 – 1987: Colonel în Ministerul Apărării Naţionale, şef birou Învăţământ şi Resurse 

Umane, Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei, Bucureşti; 
 1979 – 1984: Colonel în Ministerul Apărării Naţionale, instructor la Centrul Militar al 

Municipiului Bucureşti şi la Comandamentul Teritorial, Bucureşti; 
 1965 – 1979: Ofiţer – Profesor de Ştiinţe Sociale (Filozofie, Logică, Psihologie), la Şcolile 

de ofiţeri activi/în rezervă din Bacău, Sibiu şi Bucureşti; 
 1958 – 1965: Ofiţer cu evidenţa militară, la Comisariatele militare Gura Humorului şi 

Bacău; 
 1953 – 1958: Ofiţer, comandant de subunităţi în mai multe garnizoane (Roman, Beiuş, 

Sebeş – Alba, Sibiu, Râmnicu-Sărat şi Călăraşi). 
 
DECORAŢII: 
 3 Medalii „Meritul Militar”, clasa a III-a, a II-a şi I. 

 
Sunt fiul lui Ştefan şi Aurica Bucur, din comuna Mozăceni, Argeş. Tatăl meu a fost 

agricultor şi mic meseriaş. Părinţii mei au avut 7 copii, 6 băieţi şi o fată. Toţi cei 6 băieţi am fost 
cadre ale forţelor armate (4 colonei activi în Ministerul Apărării Naţionale, un colonel în rezervă – 
veteran şi un subofiţer – jandarm la Ministerul de Interne), urmând, astfel, tradiţia tatălui nostru, 
care a fost plutonier-adjutant şi a participat în ambele războaie mondiale. 



În spiritul tradiţiei acestei profesii a familiei Bucur, am încurajat şi sprijinit tinerii din 
comuna Mozăceni, care au dorit să lucreze în armată. 

Sunt căsătorit, din anul 1959, cu Ioana Bucur (fostă Ciuculete), născută în comuna Mozăceni, 
Argeş, de profesie laborant chimist. 

Avem, împreună, 4 fiice, dintre care 2 sunt în Bucureşti şi 2 în Canada. 3 dintre ele sunt de 
profesie inginer (automatist, energetician şi electrotehnist) şi una, economist (cibernetician). 

Avem 5 nepoţi, cu vârste între 2 şi 20 de ani. 
În ultimii ani, am revenit, mai des, în sat şi m-am implicat în viaţa lui, participând la diferite 

acţiuni organizate de Primărie şi de şcoli. În plus, mi-am propus ca scop de suflet construirea unei 
case în curtea părinţilor mei. 



 
 

BULACU, ION 
 
 

Născut la data de 17.01.1950, la Câmpulung Muscel, judeţul Argeş. 
Am absolvit 7 clase la Şcoala nr. 2 Câmpulung, apoi, Liceul „Dinicu Golescu”. 
Am urmat cursurile Facultăţii de Medicină Militară Bucureşti, în perioada 1967 – 1973. 
Am fost ofiţer activ în perioada 1971 – 2001, când am fost trecut în rezervă, cu gradul de colonel. 
Am fost medicul unităţilor din Râşnov şi Cristian, în perioada noiembrie 1973 – octombrie 1976. 
Încadrat, prin concurs, ca medic specialist boli interne, la SM Piteşti, din noiembrie 1976, examen 
de medic primar, în 1991. 
Am obţinut competenţă în homeopatie în urma cursurilor efectuate în anii 1986 – 1988. 
Din iulie 2001, funcţionez, în continuare, în Spitalul Militar Piteşti, ca personal civil medic primar 
în secţia Boli Interne. 
Sunt căsătorit din 1972, soţia este învăţătoare, am un fiu medic pediatru. 
Domiciliat în Piteşti din 1977, suntem, în continuare, fii ai Câmpulungului, unde avem rude şi casa 
de vacanţă. 
Sunt creştin ortodox practicant. 
Am publicat, de-a lungul anilor, 3 articole pe teme medicale, în Revista Sanitară Militară şi 3, în 
revista Formula As. 
Limbi străine: franceza, rusa, engleza. 



 
 

BURCEA, MARIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Constantin Mille, nr. 9, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 4.06.1937, comuna Udupu, jud. Teleorman; 
 Telefon: 0248636749, 0724306290; 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1990 – prezent: notar public, BNP Asociaţi „M. Burcea” – Piteşti; 
 1982 – 1990: secretar al Primăriei municipiului Piteşti; 
 1979 – 1982: judecător la Judecătoria Piteşti; 
 1970 – 1979: notar de stat, Notariatul de Stat al judeţului Argeş; 
 1968 – 1970: secretar al Primăriei comunei Ştefăneşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1968: Facultatea de Ştiinţe Juridice – Bucureşti. 



 
 
 

BURCEA, MIHAIL 
 
 

Sunt născut la data de 19 septembrie 1953, în satul Bujoreni, comuna Buzoeşti, judeţul 
Argeş, din părinţii Ion şi Ioana, de profesie muncitor C.F.R., respectiv, agricultoare, creştini 
ortodocşi, cu frica de Dumnezeu, gospodari, cu dragoste de muncă, cinstiţi şi iubitori de semeni. 

Am urmat şcoala primară în satul Bujoreni şi pe cea elementară în satul Vulpeşti. 
În toamna anului 1970, în urma examenului de admitere, am fost declarat admis la Seminarul 

Teologic din Craiova. 
După absolvirea Seminarului Teologic din Craiova, în anul 1975, m-am înscris pentru a urma 

cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, unde am fost declarat admis ca 
bursier al Eparhiei Râmnicului şi Argeşului. 

În toamna anului 1975, am satisfăcut stagiul militar cu termen redus. 
Între anii 1976 – 1980, am urmat cursurile Institutului Teologic de grad Universitar din 

Bucureşti, cu pleiada de profesori străluciţi care au ilustrat, atunci, învăţământul teologic. 
În anul 1980, am susţinut teza de licenţă la Ecumenism şi îndrumări Misionare, cu tema 

„Cultul morţilor reflectat în unele opere ale lui Constantin Brâncuşi”, lucrare alcătuită sub 
îndrumarea P.C. diac. Petru David, unde am obţinut calificativul „foarte bine”. 

Dorinţa de studiu şi de perfecţionare a cunoştinţelor teologice m-au determinat, în urma 
selecţiei făcute de Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti, să mă înscriu la examenul 
de admitere pentru o bursă de studiu în străinătate. 

În urma examenului de admitere, am fost declarat admis al III-lea, obţinând, în felul acesta, o 
bursă de studiu în Germania. 

Între anii 1980 – 1982, am aşteptat viza de la Secretariatul de stat pentru culte şi de la 
Direcţia de paşapoarte din Bucureşti, unde am primit aviz nefavorabil. 

La data de 1 ianuarie 1984, am fost hirotonit preot pe seama Parohiei Vulpeşti, unde slujesc 
şi în prezent, având o vechime de peste 26 de ani. 

În anul 1995, am absolvit cursurile preoţeşti gradul II la Institutul teologic de grad 
Universitar din Sibiu, unde am obţinut media 9,76. 

În anul 2006, am obţinut gradul I în preoţie la Facultatea de teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă 
Filofteia”, din Piteşti unde am obţinut media 9,80. 

În anul 1983, m-am căsătorit cu Marin Ileana, din satul Ioneşti, judeţul Argeş, absolventă a 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, profesoară de Limba şi literatura română, la Şcoala 
cu clasele I – VIII, din satul Vulpeşti, unde activează şi în prezent. 

Împreună, avem doi copii. 
În cei peste 26 de ani vechime în preoţie, în cadrul Parohiei Vulpeşti, am depus o activitate 

administrativ-gospodărească, după cum urmează: 



 1984, amenajarea şi refacerea interiorului la vechea biserică ce are o vechime de peste 
329 de ani; 

 1986, împrejmuirea bisericii şi a cimitirului cu gard din prefabricate de beton; 
 1987, am introdus lumină electrică în incinta cimitirului parohial; 
 1988, am construit casa parohială şi clopotniţă din nou, în incinta bisericii vechi; 
 1989, am săpat o fântână în curtea bisericii; 
 1990, am ridicat un monument în cinstea eroilor satului Vulpeşti; 
 1992, am extins cimitirul parohiei cu gard din prefabricate de beton; 
 1995, am construit o biserică nouă, foarte frumoasă, aflată în stadiul de pictură; 
 2004, am împrejmuit noua biserică cu gard din prefabricate de beton; 
 2006, am construit o polată pentru pomană; 
 2007, am început pictura la noua biserică, în prezent, se află în stadiul de finalizare; 
 2008, am introdus apă, atât la biserica veche, cât şi la biserica nouă, de la o distanţă 

de 400m; 
 2009, am construit clădire pentru centrală şi am montat centrala la biserica nouă; 
 2010, am construit o cantină socială, pentru a continua activitatea filantropică în 

parohie; 
 2010, am construit clădire pentru aprinderea lumânărilor la noua biserică. 

Mă străduiesc să dedic întreaga mea putere de muncă în slujba aproapelui, acordând, în 
permanenţă, o atenţie specială celor nevoiaşi. 

Am ajutat, în permanenţă, tinerii elevi seminarişti, precum şi studenţi teologi săraci. 
Vizitez pe cei bătrâni şi pe cei lipsiţi de ajutor material, îi sprijin după posibilităţi. 
Am botezat, în credinţa ortodoxă, mai mulţi copii abandonaţi, împreună cu familia mea. 
Vreau să arăt că preotul poate înfăptui un lucru bun şi temeinic pe tărâm filantropic. 
Promovez idei constructive în rândul enoriaşilor, mă străduiesc să îndeplinesc activităţile 

culturale în parohie. 
În anul 2005, cu ocazia sărbătorii zilei comunei Buzoeşti, am primit diploma de onoare 

pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi prestigiul localităţii. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BURLACU, IONEL 

 
 
 

INFORMAŢII  PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, Cart. T. Vladimirescu, bl. P.19, sc. B, ap. 9, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0742.938.059; 0348.414.513; 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 02 iulie 1947. 

 
EXPERIENŢĂ: 
 01.07.1972-06.06.1974 – Unitatea Militară 02405, Rm. Sărat; 
 06.06.1974-28.07.2010 – Unitatea Militară 02405, Piteşti, str. Aleea Eroilor, nr. 14-16. 

 
Responsabilităţi şi abilităţi: 
 Evidenţa fonduri arhivă, depozitare, întreţinere; 
 Prelucrare ştiinţifică a fondurilor de arhivă; 
 Soluţionarea cererilor, petiţiilor; 
 Cercetarea şi întocmirea de documentare; 
 Cercetarea şi întocmirea de documentare privind monografia unor localităţi, unităţi şi 

instituţii militare din ţară şi străinătate; 
 Deservirea cercetătorilor veniţi la Sala de studiu, din ţară şi străinătate, cu diferite teme, 

licenţe, doctorate, monografii, documentare; 
 Întocmirea şi ţinerea, la zi, a evidenţei fondurilor de arhivă din păstrarea unităţii. 

 
Funcţia sau postul: 
 01.07.1972-05.05.1982 – magaziner, pavilion arhivă şi membru în echipa de soluţionare 

cereri şi petiţii; 
 05.05.1982-01.10.2008 – custode la Sala de studiu a unităţii; 
 01.10.2008-28.07.2010 – referent în Compartimentul evidenţă fonduri arhivă. 

 
Informaţii suplimentare: 
 În perioada anilor 1973-2002, am soluţionat cererile adresate unităţii pe linia instanţelor 

militare – copii extrase de pe sentinţe de judecată; 
 În perioada 1982-2008, cât am deservit Sala de studiu, am pus la dispoziţia cercetătorilor 

materiale documentare pentru diferite teme; 



 Posed, din partea celor care au cercetat şi publicat, peste 150 de cărţi şi albume cu dedicaţii 
din partea autorilor, unii chiar mi-au mulţumit, în scris, în notele de autor, pentru sprijinul 
primit; 

 Am participat la sesiuni ştiinţifice organizate de: Muzeul Marinei, Muzeul Vrancei, Muzeul 
Judeţean Argeş, Asociaţia Veteranilor de Război – „Detaşamentul Păuliş” şi Unitatea 
Militară 02405, Piteşti, unde am susţinut, personal sau coautor, 13 materiale documentare 
cu diferite teme. 

 
Coautor – cărţi publicate: 
 Ion Antonescu şi constituirea României Mari – Documente, Editura Scribul, Slatina, 2001; 
 România în toamna anului 1940 – Documente, Editura Scribul, Slatina, 2002; 
 Colonel Săulescu Gheorghe – Generalii Nestorescu Constantin şi Damian Ivaşcu, Editura 

Edition & Scribul, Slatina, 2003. 
 
Cursuri: 
 01.01-31.08.1986 – am urmat Cursul de Instruire la locul de muncă, organizat în cadrul 

unităţii, conform Adeverinţei nr. 10603, din 17.10.1986, ce se află în memoriul original. 
 



BURSUC, COSTACHE ANTON 
 
 

Născut pe 8 iulie 1923, comuna Suculeni, judeţul Iaşi. 
Încorporat de către Centrul Teritorial Caracal, în mai 1944 şi repartizat la Regimentul 7 

Roşiori, Filiaşi, Dolj, la Compania de Agrement greu anticar 75 mm. 
În perioada 29 august 1944 – 11 septembrie 1944, am participat, pe front, în România, cu 

gradul de caporal, împrospător tun, şi luptat împotriva nemţilor la Orşova, Gura Văii, comuna 
Crivina Tiganas Mehedinţi, fiind rănit şi internat în spital, la Turnu Severin o lună de zile. 

În perioada octombrie 1944 – mai 1945, am participat, pe front, în Cehoslovacia, în munţii 
Tatra, cu regimentul 13 Călăraşi Lugoj, ajungând cu frontul până lângă Praga, comuna Humpolet, 
iar, la revenire în ţară, am fost lăsat la vatră, în mai 1946. 

MEDALII: 
 „Eliberarea de sub jugul fascist”, decretul 325/54; 
 „Crucea comemorativă”, decretul nr. 548/1997. 

Sunt în Piteşti din anul 1952 şi am lucrat ca tipograf la Întreprinderea Poligrafică Piteşti, de 
unde am ieşit la pensie, în anul 1982. 

În cadrul întreprinderii, am înfiinţat o secţie de zincografie şi una de metalografie, creând, 
astfel, o serie de locuri de muncă. 

Am participat şi contribuit la dezvoltarea unor obiective de interes social, cum sunt: 
 Stadionul Nicolae Dobrin din Trivale; 
 Lacul şi Parcul copiilor din Ştrand; 
 Magistrala de gaze – zona Progresul (Industria Locală); 
 Lărgirea străzii Negru Vodă şi Nicolae Bălcescu până la Bascov etc. 



 
 

BUTOI, IONUŢ CLAUDIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung, str. I.C. Brătianu, nr. 7, bl. D 32, sc. B, ap. 3, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 28 august 1978. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 2003 – 2009: soldat gradat voluntar, la UM 01044, Câmpulung; 
 2006 – prezent: personal civil contractual, la UM 01784/C, Câmpulung. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2007: Colegiul tehnic industrial. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: spirit de ordine şi disciplină, capacitate de lucru în echipă; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit de organizare, originalitate, stăpânire de 

sine, spontaneitate, onestitate, tărie de caracter; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: medii; 
 Permis de conducere: categoriile B şi C; 
 Limba străină: engleza; 
 Hobby-uri: fotbalul. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 A participat la misiunea din teatrul de operaţii din Afganistan, unde a fost rănit foarte grav. 

Este invalid. 



CALOTĂ, STĂNICĂ 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 07 mai 1955; 
 Adresa: Piteşti, str. Brădet, bl. 20, sc. A, ap. 1, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0724307730. 

 
STUDII: 
 1975: Liceul teoretic „Alexandru Odobescu”, Piteşti; 
 1978: Şcoala Militară de Ofiţeri Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 1996: Universitatea din Piteşti – inginer automobile; 
 1989: Academia Naţională de Apărare; 
 Cursuri de strategie şi artă militară; 
 2004: Universitatea din Braşov - Transilvania, doctoratul în inginerie mecanică. 

De-a lungul celor 33 de ani, am îndeplinit următoarele funcţii: 
 Comandant pluton elevi tancuri; 
 Comandant companie elevi auto; 
 Comandant batalion elevi auto; 
 Comandantul Centrului Militar Judeţean, Olt; 
 Lector şef la catedra de cunoaştere auto; 
 Şef birou secretariat şi învăţământ; 
 Şef secţie de învăţământ. 

Preocupările principale au fost legate de instruirea şi formarea cadrelor auto pentru armata 
română şi am publicat peste 70 de articole şi studii în reviste de specialitate şi manuale didactice. 

În anul 2004, am devenit doctor în inginerie mecanică, cu teza: „Studiul comportării 
motoarelor cu combustie internă din dotarea autovehiculelor militare folosind combustibili 
neconvenţionali”. 

Am participat la misiuni internaţionale în diferite zone geografice, astfel: 
 În anul 1993, am activat timp de 7 luni, în cadrul Spitalului Militar de Campanie nr. 

50, în Somalia; 
 În anul 1996, am executat misiune în Angola, în cadrul operaţiunilor UNOSOM I şi 

UNAVEM III. 
DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, cls. I şi a II-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi alte structuri subordonate, cu prilejul unor evenimente 

din învăţământul militar; 
 Distincţii ONU: UNOSOM I şi UNAVEM III; 
 Virtutea militară în grad de cavaler. 

De asemenea, am prezentat comunicări ştiinţifice referitoare la pregătirea cadrelor militare şi 
am făcut numeroase propuneri pentru perfecţionarea regulamentelor şi instrucţiunilor de 
specialitate. 

Viaţa militară mi-am încheiat-o cu simţul datoriei împlinite şi cu realizări deosebite în 
domeniul învăţământului militar. 
HOBBY-URI: 
 Conducere auto; 



 Şahul şi tenisul de câmp. 



 
 

CÎRSTOIU, VALERICA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Smeurei, nr. 4 bis, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 10.08.1951, comuna Râjleţu-Vieroşu, judeţul Argeş; 
 Telefon/fax: 0248213802, 0744430777/ 0248212227; 
 E-mail: carstoiu_valerica@yahoo.com 
 Starea civilă: căsătorită cu notarul public, Cîrstoiu Marin, doi copii medici şi doi nepoţi. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1995 – prezent: notar public; 
 16.05.1977 – 16.11.1995: notar de stat. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1976: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză; 
 Permis de conducere, categoria B; 
 11.1995 – 09.1998: membru al Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici, Piteşti; 
 11.1998 – 09.2001: vicepreşedinte, Camera Notarilor Publici, Piteşti; 
 09.2001 – prezent: preşedinte, Camera Notarilor Publici, Piteşti. 

 
 
 

 

mailto:carstoiu_valerica@yahoo.com


CATANĂ, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 15.11.1938, comuna Drăganu, judeţul Argeş; 
 Domiciliul actual: Strada Popa Şapcă, Bl. P1, Sc. A, ap.10, Piteşti; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii; 
 Telefon: 0248/221381. 

 
STUDII: 
 Şcoala generală; 
 Şcoala profesională de 3 ani, prima promoţie pe platforma industrială, Colibaşi; 
 Liceul teoretic Nicolae Bălcescu, Piteşti; 
 Academia de Studii Economice, Bucureşti, specializare: „Economia industriei 

construcţiilor şi transporturilor din 1973”. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITATEA: 
 1956 – 1958: Strungar, la Uzina de Autoturisme, Colibaşi; 
 1958 – 1960: Satisfăcut serviciul militar, specialitatea Tancuri; 
 1960 – 1963: Instructor Raional şi Regional Argeş, al UTC;  

În această perioadă, în calitate de instructor regional, am activat în Raionul Curtea de 
Argeş, cu precădere, în îndrumarea tinerilor de pe unul din cele mai mari şantiere energetice 
ale ţării, Hidrocentrala de pe Argeş; 
 1963 – 1965: Am activat în funcţia de organizator al CC al UTC, pe şantierul Uzinei de 

Aluminiu Slatina, până la punerea ei în funcţiune; 
 1965 – 1973: Am îndeplinit funcţia de secretar al Comitetului Regional şi Judeţean UTC, 
după noua împărţire administrativă;  

În această perioadă, m-am preocupat de organizarea şi mobilizarea tineretului de pe 
marile platforme industriale şi de construcţii: Uzina de Autoturisme, Colibaşi, ARO, 
Câmpulung, Combinatul Petrochimic, Combinatul de Cauciuc, Combinatul de Fibre 
sintetice, Câmpulung, Textila, Piteşti, Electroargeş, Combinatul de Ciment şi alte obiective 
sociale (şcoli, grupuri şcolare, Spitalul Judeţean, Spitalul de Pediatrie Piteşti, din Curtea de 
Argeş, Câmpulung, Călineşti, policlinici, cabinete medicale, cluburi, case de cultură, 
cinematografe, locuinţe), antrenarea tinerilor elevi şi studenţi, pentru îmbunătăţirea 
procesului de învăţământ şi educaţie, activităţi culturale şi sportive, de masă şi de 
performanţă; 

      S-a evidenţiat organizarea a numeroase brigăzi ale tineretului, îndeosebi, elevi şi 
studenţi, în domeniul agriculturii şi  împăduririi – Curtea de Argeş, Topoloveni, Vedea, 
Rucăr şi altele; 

La construcţia autostrăzii Bucureşti – Piteşti, modernizarea şoselei Piteşti – Braşov, 
construcţia Transfăgărăşeanului şi altele, au activat brigăzi ale tineretului, aducându-şi 
preţioase contribuţii; 
 1973 – 1974: Preşedinte al Consiliului Sindical Local, Municipiul Piteşti; 

În această perioadă, preocuparea principală a constat în mobilizarea oamenilor muncii 
pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, întărirea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, 
organizarea unor concursuri profesionale, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a celor 



sociale, participarea la activităţile sociale în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor din Piteşti 
şi a bazelor din întreprinderi şi instituţii; 
 1974 – 1982: Şef Secţie şi Secretar cu Agricultura al Comitetului Judeţean, Argeş, al 

PCR; 
Am activat în cadrul Comitetului Judeţean, pentru dezvoltarea economică şi socială a 

judeţului, pentru bunul mers al activităţii din industrie, construcţii, agricultură şi din celelalte 
domenii de activitate; 

Judeţul Argeş, fiind printre primele locuri în ţară privind dezvoltarea economică şi 
socială, s-au realizat numeroase investiţii, printre care: modernizarea agriculturii, a creşterii 
producţiei agricole în zootehnie, pomicultură, viticultură şi legumicultură. Nu întâmplător, în 
Argeş, a activat şi activează Institutul De Pomicultură, Mărăcineni; 
 1983: Instructor CC al PCR, pentru judeţul Dolj; 
 1984 – 1987: Prim secretar al Comitetului Judeţean şi Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Argeş; 
Am coordonat întreaga activitate economică şi socială a judeţului, atragerea, în 

continuare, de fonduri pentru modernizarea industriei, agriculturii, construcţiilor de locuinţe, 
spaţii comerciale şi alte obiective sociale. Aş menţiona staţiile şi Magistrala de recuperare a 
căldurii de la Petrochimie, îmbunătăţind sistemul de încălzire al locuinţelor. S-a realizat o 
nouă Magistrală de gaze Piteşti – Braşov, pentru îmbunătăţirea presiunii în zona de nord 
industrială şi asigurării celei de a doua sursă de gaze la serele din Bascov. Am contribuit la 
asigurarea unor fonduri pentru reparaţii capitale de structură, pictura la Biserica Domnească 
Curtea de Argeş; 

Am fost împuternicit de către Consiliul de Stat să organizez şi să declar înfiinţarea 
oraşului Colibaşi, actualmente, Mioveni; 
 Noiembrie – decembrie 1989: Prim secretar al Comitetului Judeţean Suceava şi 

Preşedinte al Consiliului Popular Judeţean Suceava; 
 1990 – 1993: Economist principal la Secţia Auriferă Piteşti, în cadrul Regiei Autonome 

de Metale Rare, Bucureşti; 
 1994 – 2008: Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. 

COMCEREAL Argeş S.A.; 
Am reuşit să menţin şi să dezvolt, capacităţile de depozitare, conservare şi 

comercializare, a produselor de cereale şi plante tehnice ale producătorilor agricoli din judeţ 
şi din celelalte judeţe limitrofe. 

 
 

 
 

 
 



CERNĂTESCU, GHEORGHE 
 
 

Mă numesc Cernătescu Gheorghe şi sunt născut pe data de 17 ianuarie 1951. 
În anul 1966, am absolvit şcoala generală. În toamna aceluiaşi an, m-am înscris la Seminarul 

Teologic din Craiova, pe care l-am absolvit în anul 1971. 
În 1980, am obţinut Licenţa în Teologie. 
În 1975, m-am căsătorit cu Rodica Grigore – economist. În 1976, s-a născut, cu voia lui 

Dumnezeu, Adina Daniela – care, în prezent, este medic pediatru la Spitalul de Pediatrie Piteşti. 
În decembrie 1975, am fost hirotonit diacon, apoi, preot, pe seama Parohiei Brebeni din 

judeţul Olt. 
În 1980 – Iconom Stavrofor, tot în acelaşi an fiind numit preot misionar în Protoieria Slatina. 
În 1988, am obţinut transferul în parohia Bradu de Sus, judeţul Argeş. 
În 1994, cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Calinic, m-am transferat la Parohia Sfânta Treime 

din Piteşti, tot în acest an detaşându-mă la Parohia Sfântul Gheorghe II din Piteşti – atunci filială a 
Parohiei Sfânta Treime. 

În 1991, prin purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Calinic, biserica Sfântul Gheorghe II a fost 
renovată, aplicându-i-se lambriuri şi refăcându-se pictura de către pictorul Ion Popescu din Piteşti. 

În 1994, am devenit preot slujitor al acestei parohii şi m-a preocupat, dintru început, grija 
pentru procurarea celor necesare desfăşurării, în condiţii normale, a slujbelor religioase. 

În acest sens, am procurat: veşminte preoţeşti, sfinte vase, cărţi de cult, am comandat pictura 
icoanelor praznicale, precum şi obţinerea celorlalte obiecte necesare cultului. 

Am fost preocupat de grija pentru curăţenia în Sfânta Biserică şi împrejurul acesteia. Am 
renovat clopotniţa, am reaşezat clopotul şi am amenajat un pangar. 

În Sfânta Biserică, a fost renovat mobilierul existent şi completat cu corpurile care lipseau. 
Biserica a fost mochetată în întregime, iar policandrele au fost curăţate şi vopsite. 
Am recondiţionat, de asemenea, şi instalaţia electrică, acolo unde a fost nevoie. S-a 

recondiţionat tâmplăria, iar uşile de la intrare au fost reparate. 
Am renovat şi revopsit gardul, făcând, în partea din faţă, două porţi pentru a facilita accesul 

în curtea Sfintei Biserici. 
În noiembrie 1995, la îndemnul şi binecuvântarea Prea Sfinţiei Sale, Prea Sfinţitul Calinic, s-

a întocmit documentaţia tehnică pentru construirea unei capele mortuare, care să servească pentru 
depunerea celor decedaţi.  

Lucrările începute în toamna anului 1995 au fost finalizate în anul 2000, realizându-se o 
capelă frumos pictată, dotată cu instalaţie de aer condiţionat. Tot în acest an, capela a fost sfinţită 
de către Prea Sfinţitul Episcop Calinic. 

În acest timp, în biserică, a fost montată o instalaţie de sonorizare. A fost introdusă apă 
curentă, gaze şi încălzire centrală, devenind, astfel, un sfânt locaş în care se pot oficia slujbe 
religioase în cele mai bune condiţii. 

În prezent, am întocmit documentaţia necesară pentru construirea unei săli de mese. Am 
adunat o mare parte din materialele de construcţii. Spaţiul fiind amenajat, urmează să înceapă 
lucrările. 

M-am pregătit, de asemenea, la fiecare slujbă. Am pregătit predici la duminici şi praznice 
împărăteşti din cursul anului bisericesc. Am ajutat pe credincioşii aflaţi în dificultate materială sau 
spirituală, ori de câte ori mi s-a cerut sprijinul. 



Ajutorul s-a concretizat în asigurarea celor necesare înmormântării şi a serviciilor religioase 
celor care nu au putut asigura aceste lucruri din venituri proprii. 

Am răspuns, de asemenea, solicitărilor enoriaşilor din parohie de fiecare dată când a fost 
nevoie. Am distribuit ziarul Argeşul Ortodox, precum şi alte cărţi folositoare sufletului. 

Pe teritoriul Parohiei noastre, nu există culte neoprotestante. 
Pentru toată această activitate, am mulţumit şi mulţumesc lui Dumnezeu şi Prea Sfinţiei Sale, 

Prea Sfinţitul Episcop Calinic, pentru încrederea şi sprijinul acordat. 



CHIORNIŢĂ, GABRIELA DORINA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Stadionului, nr. 21, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 17.10.1962, comuna Radomireşti, jud. Olt; 
 Telefon: 0248217952, 0724282899; 
 E-mail: gabichiornita@yahoo.com. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 20.03.2002 – prezent: preşedintele Secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi 

fiscal – Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.01.1999 – 20.03.2002: judecător la Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.12.1996 – 01.01. 1999: preşedinte secţie - Tribunalul Argeş; 
 01.09.1993 – 01.12.1996: judecător – Tribunalul Argeş; 
 01.10.1988 – 01.10.1993: judecător – Judecătoria Piteşti; 
 01.11.1985 – 01.10.1988: jurist – Întreprinderea forestieră exploatare şi transport, Piteşti; 
 16.09.1985 – 01.11.1985: jurisconsult – UFET, Curtea de Argeş. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1981 – 1985: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, secţia drept, curs de zi. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Calităţi manageriale; 
 Limbi străine: limba franceză; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului; 
 Coordonarea compartimentelor auxiliare ale secţiei; 
 Coordonare activitate de unificare a practicii judiciare, atât la nivelul secţiei, cât şi al 

secţiilor specializate de la instanţele din raza sa de competenţă; 
 Învăţământ profesional în cadrul secţiei şi la Tribunalul Comercial Argeş – judecători. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participări la simpozioane, conferinţe, reuniuni etc.; 
 Lucrări publicate şi colaborări la diferite publicaţii; 
 Preocupări privind continua perfecţionare a pregătirii profesionale, în domeniul dreptului 

comercial şi de contencios administrativ şi fiscal. 



 
 

CHIRĂNESCU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: comuna Călineşti, sat Glodu, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 22 mai 1955, comuna Călineşti, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1978 – 1981: Comandant pluton, la Regimentul 34 Mecanizat, Constanţa; 
 1981: Comandant pluton la Regimentul, 64 Paraşutişti; 
 1981 – 1985: Comandant companie paraşutişti, la Regimentul 64 Paraşutişti; 
 1985 – 1987: ofiţer elev la Academia Militară; 
 1987 – 1990: ofiţer în cadrul biroului operaţii şi pregătire de luptă, stat major, la 

Regimentul 64 Paraşutişti; 
 1990 – 1990: ofiţer la şeful serviciului tehnic, la Batalionul 64 Paraşutişti; 
 1990 – 1992: ofiţer la şeful de stat major, 
  la Batalionul 64 Paraşutişti; 
 1992 – 1994: şef de stat major (este primul locţiitor al comandantului), la Batalionul 64 

Paraşutişti; 
 1994 – 1996: şef birou operaţii şi pregătire de luptă, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1996 – 1997: locţiitor al comandantului pentru paraşutare, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1997: este împuternicit să asigure îndeplinirea funcţiei de şef de stat major (este primul 

locţiitor al comandantului), la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1997: locţiitor al comandantului, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1997 – 1999: este împuternicit să asigure funcţia de comandant, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 1999 – 2002: comandant, la Brigada 2 Paraşutişti aeromobilă; 
 2002 – 2005: comandant, la Brigada 2 Paraşutişti; 
 2005: comandant la Brigada 34 Infanterie Uscat „Vasile Lupu”; 
 2005: locţiitor al comandantului, la Comandamentul Operaţional Întrunit; 
 Din anul 2008 şi până în prezent, este pensionar militar. 

 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a IV-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul „Virtutea Militară” în gradul de cavaler; 



 Semnul onorific „În serviciul armatei pentru ofiţeri”, pentru 25 de ani de activitate şi 
rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 

 Emblema de Onoare a Statului Major General. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1974: Liceul Topoloveni; 
 1978: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1983: Curs comandanţi companii şi grupuri de cercetare în dispozitivul inamicului lansate 

prin paraşutare, la Batalionul 404 Cercetare; 
 1987: Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Arme Întrunite şi Tancuri, 

specialitatea Arme Întrunite, Bucureşti; 
 1993: Curs postacademic comandanţi de brigadă (regiment); 
 2002: Curs postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică, la Academia de Înalte 

Studii Militare, Bucureşti; 
 2006: Curs scurt de limbă engleză, la Borden, Ontario, Canada; 
 2007: Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea – securitate şi bună guvernare 

nivel înalt, la Colegiul Naţional de Apărare, Bucureşti. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: bune abilităţi de interrelaţionare şi calităţi de organizare a 

muncii în echipă, spirit metodic şi practic, bune calităţi de exprimare lingvistică, 
adaptabilitate la lucrul în echipă şi sociabilitate; este corect şi exigent în relaţiile cu 
subordonaţii, apreciindu-i în funcţie de competenţă şi eficienţă; 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: posedă reale aptitudini de manager şi de comandă 
bazate pe calităţi personale specifice, dobândite prin experienţă profesională; 

 Competenţe şi aptitudini tehnice: reale competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operare PC, Office; 
 Permis de conducere: categoria B; 
 Limbi străine: engleză, franceză.  



 
 

CHIREŢU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Smeurei, bl. PS 37 a, sc. C, ap. 6, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 10.02.1947, comuna Bălileşti, jud. Argeş; 
 Telefon: 0348433793; 
 E-mail: chiretuion@gmail.com 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 29.04.2009 – prezent: pensionar magistrat; 
 2005 – 29.04.2009: procuror şef al Secţiei Judiciare la Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel, Piteşti; 
 1993 – 2002: procuror şef adjunct al parchetului de pe lângă Curtea de apel, Piteşti; 
 1993 – 29.04.2009: procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 1991 – 1993: procuror şef adjunct al Procuraturii Judeţene, Argeş; 
 1988 – 1991: procuror inspector I la Procuratura Judeţeană, Argeş; 
 1983 – 1993: procuror la Procuratura Judeţeană, Argeş; 
 1973 – 1983: procuror la Procuratura Locală, Piteşti; 
 1970 – 1973: procuror la Procuratura Locală, Râmnicu-Vâlcea. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 04.2002 – Curs organizat de Uniunea Europeană privind lupta împotriva corupţiei; 
 1988 – 1989: Cursuri postuniversitare, drept penal, Facultatea de Drept, Universitatea 

Bucureşti; 
 1965 – 1970: Facultatea de Drept, Cluj – Napoca; 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limbi străine: limba franceză, rusă şi italiană, satisfăcător; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului. 

 
DIPLOME ŞI DISTINCŢII: 
 05.06.1979 - Ordinul procurorului general al României–Procuror gradul I ; 
 28.06.2002 – Meritul Judiciar clasa I, Preşedinţia României, pentru rezultate meritorii; 
 01.07.2009 – Diplomă acordată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

pentru întreaga activitate desfăşurată; 
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 07.2010 – Diplomă acordată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
pentru întreaga activitate dedicată profesiei de magistrat, cu ocazia ieşirii la pensie. 



CHIRIŢĂ, MIHAI 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Nucului, nr.3, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 13.06.1955; 
 Telefon: 0248/610157; 0744359463. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1977- 1980: Comandant pluton lansare, la Centrul de Instrucţie al Artileriei, Sibiu; 
 1980 – 1981: Comandant baterie pază, aprovizionare şi transport, la Centrul de Instrucţie al 

Artileriei, Sibiu; 
 1981 – 1982: Comandant baterie rachete, la Centrul de Instrucţie al Artileriei, Sibiu; 
 1984 – 1985: Comandant divizion elevi, la Şcoala militară de Ofiţeri de Artilerie „Ioan 

Vodă”, Sibiu; 
 1985 – 1990: Ofiţer 2 în Secţia pregătire de luptă a trupelor de artilerie, la Comandamentul 

artileriei, Bucureşti; 
 02.1990 – 09.1993: Ofiţer I în Secţia pregătire de luptă a trupelor de artilerie, la 

Comandamentul artileriei, Bucureşti; 
 1990 – 1993: Şef al Biroului trageri şi conducerea focului în Secţia pregătire de luptă de 

artilerie şi Şef al Secţiei pregătire de luptă de artilerie, din cadrul Inspectoratului general al 
artileriei; 

 1993 – 1995: a condus Biroul pregătire de luptă de artilerie din Secţia pregătire de luptă de 
artilerie şi rachete, din Direcţia pregătire de luptă a Statului Major al Trupelor de Uscat; 

 1995 – 1997: Comandant al Centrului de pregătire şi perfecţionare a cadrelor de artilerie de 
la Ploieşti; 

 1997 – 1998: Ofiţer în Biroul asigurare tehnică cu armament şi muniţii, de la Armata I, 
Bucureşti; 

 1998 – 2000: Şef Birou artilerie, Secţia arme din Serviciul doctrină şi instrucţie, la Statul 
Major al Trupelor de Uscat; 

 2000 – 2001: şef al Catedrei de pregătire militară de bază, la Şcoala de maiştri militari şi 
subofiţeri a Trupelor de Uscat de la Piteşti; 

 2001 – 2003: Comandantul Şcolii de maiştri militari şi subofiţeri a Trupelor de Uscat de la 
Piteşti; 

 2003 – 2004: Şef de stat major al Comandamentului Forţelor Terestre la Statul Major al 
Forţelor Terestre, Bucureşti; 

 08.2004 – 12.2004: Şef Instrucţie şi Doctrină (şi Inspector general al Forţelor Terestre), la 
Statul Major al Forţelor Terestre, Bucureşti; 

 2004 – 2005: Comandant al Comandamentului Forţelor Terestre, la Statul Major al Forţelor 
Terestre, Bucureşti; 

 2005, din luna mai până în august: Comandant (şi inspector pentru tancuri), la Şcoala de 
Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 2005 – 2008: Comandant (şi inspector al forţelor pentru luptă) al Şcolii de aplicaţie pentru 
unităţi de luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 



 mai 2008 – februarie 2009: Locţiitor al şefului Direcţiei operaţionalizare, generare şi 
evaluare forţe din Statul Major General; 

 iunie – decembrie 2008: Locţiitor al şefului de stat major al coaliţiei pentru planuri 
strategice şi evaluare, în Teatrul de operaţii din Irak; 

 17 februarie 2009: a fost numit Şef al Direcţiei operaţionalizare, generare şi evaluare forţe, 
care, la data de 30 martie 2009, şi-a schimbat denumirea în Direcţia doctrină şi instrucţie; 

 1 decembrie 2009: a fost avansat la gradul de general-maior. 
 
PREMII, DECORAŢII, ALTE DISTINCŢII: 
 The Legion of Merit, The United States of America, 2009; 
 Emblema de onoare a Statului Major General, 2007; 
 Ordinul „Virtutea Militară” în gradul de Cavaler, 2002; 
 Semnul onorific „În serviciul armatei”, pentru 25 ani vechime, 2002; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a, 1997; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a, 1995; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a, 1983; 
 Titlul de „Fiu al Argeşului”, 2007; 
 Titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei Nucşoara, 2006. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1974 – Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1977 – Şcoala militară de ofiţeri activi de artilerie „Ioan Vodă”, Sibiu; 
 1978 – Curs de specializare tehnica R.D.I., Centrul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor 

de artilerie, Ploieşti; 
 1980 – Curs de perfecţionare comandanţi baterii de artilerie, Centrul de pregătire şi 

perfecţionare a cadrelor de artilerie, Ploieşti; 
 1982 – Curs comandanţi divizioane, specialitatea artilerie, Centrul de pregătire şi 

perfecţionare a cadrelor de artilerie, Ploieşti; 
 1984 – Academia Militară, Facultatea de arme, specialitatea artilerie, Bucureşti; 
 1986 – 1988: Curs de limba rusă, Academia Militară, Bucureşti; 
 1993, 1996: Curs de drept internaţional umanitar, Centrul pilot de drept internaţional al 

Armatei, Bucureşti; 
 1996 – Curs de iniţiere în informatică, Asociaţia de Inginerie Asistată de Calculator; 
 1997 – Curs postuniversitar de perfecţionare în conducerea marilor unităţi operative din 

Trupele de Uscat, Colegiul de comandă şi Stat Major, Academia de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti; 

 1998 – Curs de metodologia proiectării instruirii trupelor, Centrul de cercetări 
psihopedagogice şi de perfecţionare a personalului din învăţământul militar, Academia de 
Înalte Studii Militare, Bucureşti; 

 2000 – Curs de comandă şi stat major, intercategorii de forţe armate (joint) şi operaţii 
multinaţionale, Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 

 Octombrie 1999 – mai 2001: a urmat studii doctorale la Academia de Înalte Studii Militare, 
încheiate cu obţinerea titlului de doctorat în ştiinţa militară, cu teza „Raportul de forţe, 
acţiunile artileriei pentru îmbunătăţirea raportului de forţe în operaţiile corpului de armată”; 

 2002 – Curs pentru pregătirea personalului didactic, Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic, Universitatea din Piteşti; 



 2003 – Curs intensiv de limba engleză, Academia de Înalte Studii Militare; 
 2005 – Curs de comunicare şi relaţii publice pentru comandanţii de mari unităţi şi 

comandamente, Direcţia Relaţii Publice din Ministerul Apărării Naţionale; 
 2006 – Curs scurt de limba engleză, Centrul de învăţare a limbii engleze, Baza Borden, 

Ontario, Canada; 
 2008, până în prezent – deţine gradul didactic de conferenţiar universitar, disciplina: 

Elemente de artă militară, Securitate, geopolitică, geostrategie, relaţii internaţionale şi 
studii europene, Domeniul: Ştiinţe militare şi informaţii, Catedra: Administraţie publică, 
ştiinţe economice şi sociale din Academia Forţelor Terestre de la Sibiu; 

 Generalul – maior, dr. Mihai Chiriţă, a semnat, în calitate de autor şi coautor, numeroase 
monografii, manuale, articole şi a participat cu lucrări, publicate ulterior, la numeroase 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum, şi la proiecte de cercetare – 
dezvoltare şi la grupuri de lucru. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: lucrul în echipă, comunicare interculturală; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: transparenţa actului decizional; 
 Competenţe şi aptitudini tehnice: utilizarea calculatorului; diploma pentru absolvirea 

cursului de iniţiere în informatică; 
 Permis de conducere: categoriile: B, C, D şi E; 
 Limbi străine: engleză, rusă. 

 
 
 

 
 



CIORĂSCU, FLORINIŢA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Republicii, bl. D6A, sc. A2, ap. 18, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 03.06.1962, comuna Stolnici, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorită. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2005 – prezent: judecător la Curtea de Apel, Piteşti; 
 2002 – 2005: preşedintele Tribunalului Argeş; 
 1999 – 2002: preşedintele Secţiei civile din cadrul Tribunalului Argeş; 
 1998 – 1999: judecător la Tribunalul Argeş; 
 1995 -1998: judecător definitiv la Judecătoria Piteşti; 
 1993 – 1995: judecător stagiar la Judecătoria Piteşti; 
 1987 – 1993: şef serviciu Relaţii Publice în cadrul Primăriei Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 10.2005: Doctor în drept civil, cu distincţia „Cum laude”; 
 1989 – 1992: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1983 – 1987: Universitatea din Sibiu, Facultatea de Drept administrativ; 
 1978 – 1981: Liceul „Zinca Golescu”, Piteşti.  

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 2000 – 2007: Lector dr. în cadrul Universităţii din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative, catedra de Ştiinţe Administrative; 
 Din 2001: membru al Institutului de Ştiinţe Administrative al României „Paul Negulescu” 

– Sibiu; 
 Publicate 3 cărţi de specialitate juridică şi 17 lucrări cu care am participat la numeroase 

sesiuni de comunicări ştiinţifice, toate publicate în volume cu ISSN. 



CÎRNEANU, NELU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Aleea Ion Nistor, nr. 4, bl. P6, sc. A, ap. 5, Piteşti, Argeş; 
 Telefoane: 0348412825; 0747123562; 
 E-mail: cirneanu_nelu@yahoo.com 
 Data naşterii: 04.05.1962. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 15.04.2010 – prezent: Şef secţie învăţământ, la Direcţia instrucţie şi doctrină, la Statul 

Major General, Bucureşti; 
 30.03.2009 – 15.04.2010: Şef birou învăţământ universitar, la Direcţia instrucţie şi 

doctrină, la Statul Major General, Bucureşti; 
 20.11.2008 – 30.03.2009: Şef birou învăţământ liceal şi postliceal, la Direcţia 

operaţionalizare, generare şi evaluare forţe, la Statul Major General, Bucureşti; 
 01.09.2008 – 20.11.2008: Instructor superior în Catedra cursuri formare şi carieră, la 

Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 01.08.2005 – 01.09.2008: Şef Birou strategii didactice şi pregătire pedagogică, la Şcoala de 

Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.05.2000 – 01.08.2005: Şef Catedră pregătire tehnică şi conducere tancuri şi Şef Catedră 

maiştri militari şi subofiţeri tancuri, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai 
Viteazul”, Piteşti; 

 01.06.1997 – 01.05.2000: Instructor superior / instructor şef în Catedra pregătire tehnică şi 
conducere auto, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.12.1995 – 01.06.1997: Lector (şef lucrări) în Catedra tehnologie, mentenanţă şi 
fiabilitate, la Institutul Militar de Auto „Basarab I”, Piteşti; 

 01.12.1991 – 01.12.1995: Lector şef în Catedra repararea autovehiculelor, la Şcoala 
Militară de Auto „Basarab I”, Piteşti; 

 01.09.1990 – 01.12.1991: Lector în Catedra repararea autovehiculelor, la Şcoala Militară 
de Auto „Basarab I”, Piteşti; 

 20.02.1988 – 15.08.1990: Lector în Catedra de blindate pe şenile, la Şcoala Militară de 
Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 23.08.1986 – 22.02.1988: Ofiţer 2 la serviciul tehnic în unităţi operative ale armatei, 
Armata 1. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE: 
 12.07.2010: Conferenţiar universitar, Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 4472, din 12.07.2010; 
 01.10.1996 – 22.05.2002: diplomă de doctor în Inginerie mecanică, la Academia Tehnică 

Militară, Bucureşti; 
 20.09.1981 – 23.08.1986: Ofiţer inginer tancuri şi auto, la Academia Militară, Facultatea de 

Mecanică, Bucureşti; 
 15.09.1977 – 30.06.1981: Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova; 
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 06.10.2008 – 14.01.2009: Curs postuniversitar de perfecţionare – conducere în domeniul 
managementului educaţional, la Colegiul de management al resurselor apărării, educaţional 
şi al achiziţiilor, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti; 

 01.10.2008 – 01.07.2009: Programul de studii psihopedagogice, nivel 1, la Departamentul 
de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea din Piteşti; 

 04.10.1993 – 13.01.1994: Curs de sisteme de testare situaţională asistată de calculator, la 
Centrul de Cercetări Metodologice în Domeniul Învăţământului şi de Perfecţionare a 
Cadrelor Didactice, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti; 

 11.05.1989 – 24.06.1989: Curs de pregătire psihopedagogică şi metodică a ofiţerilor nou 
numiţi în funcţii didactice, la Cursul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Didactice 
Militare, Ministerul Apărării Naţionale, Bucureşti; 

 11.03.1996 – 14.06.1996: Curs postuniversitar pentru ingineri în domeniul „Tehnologii 
moderne de fabricaţie şi reparaţie a tehnicii militare”, la Academia Tehnică Militară, 
Bucureşti; 

 23.05.1996 – 06.06.1996: Curs iniţiere calculator AutoCAD R-12-Level 1, la Academia 
Tehnică Militară, Bucureşti. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Aptitudini şi competenţe personale: 

• Ordinul „Virtutea Militară în gradul de Cavaler”, 2007; 
• Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru 20 de ani, 2005; 
• Semnul onorific în Serviciul Armatei pentru 15 ani, 2000; 
• Profesor asociat invitat la Catedra management al resurselor umane, ştiinţe ale 

educaţiei şi achiziţii din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2007 – 
prezent; 

• Profesor asociat invitat la Catedra ştiinţe tehnice din Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2008 – prezent; 

• Profesor asociat la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din 
Universitatea Piteşti, 2009 – prezent; 

• Membru în Grupul de lucru – implementare la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale a iniţiativei „ERASMUS MILITAR”, 2009; 

• Membru în Centrul de Cercetare Ştiinţifică Managementul Resurselor pentru 
Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 2008 – 2009; 

• Membru în cadrul unor proiecte de cercetare pe bază de contract/grant 
internaţionale şi naţionale (2 internaţionale, 3 naţionale, 4 la nivelul armatei), 2005 
– 2010; 

• Autor şi coautor a peste 100 de studii, articole şi lucrări publicate în reviste şi la 
manifestări ştiinţifice; 

• Membru al Asociaţiei profesionale Societatea Inginerilor de Automobile – România 
(SIAR), 1992; 

 Limbi străine cunoscute: engleza, franceza; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: 

• Lucrul în echipă; 
• Comunicare interculturală; 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: transparenţa actului decizional; 
 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizarea calculatorului;  



 Permis de conducere: categoriile B şi C. 



 
 

COCHINESCU, GEORGEANA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 4, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Locul naşterii: comuna Băbana, jud. Argeş; 
 Telefon: 0248213240, 0749169335; 
 Starea civilă: căsătorită cu profesorul Lucian Florian, doi copii, unul medic, celălalt notar 

public. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1995 – prezent: Notariatul Public, Piteşti; 
 1991 – 1995: Notariatul de Stat Judeţean Argeş; 
 1986 – 1991: Notariatul de Stat Local, Curtea de Argeş; 
 1971 – 1986: Centrul Teritorial de calcul Electronic, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1974 - 1979: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1965 – 1970: Liceul de Contabilitate, Piteşti. 

 
 
 
 

 



COJOCARU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Lereşti, str. Valea Mărului, 333, jud. Argeş; 
 Telefon: 0721406597; 
 E-mail: padrecojo@yahoo.com 
 Cetăţenia: română; 
 Data naşterii: 12.10.1968. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1990 – 1994: Şcoala Generală Lereşti; 
 1994 – 2009: Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”. 

Funcţia sau postul ocupat: 
 Profesor – catedra de Dogmatică Ortodoxă; 
 Director, Seminarul Teologic Ortodox „Iustin Patriarhul”. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 Diriginte; 
 Responsabil comisie metodică (1994 – 2000); 
 Inspector I.S.J. Argeş – religie (2005 – 2006); 
 Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a etapei naţionale a Olimpiadei de Religie; 
 Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1983 – 1987: Facultatea de Teologie, Bucureşti; 
 1978 – 1983: Seminarul Teologic Ortodox, Bucureşti. 

Calificarea/diploma obţinută: licenţiat în Teologie. 
Competenţe dobândite: 
 Titular, în urma concursului din 22 august 1999; 
 Gradul didactic definitiv: 1 septembrie 1999; 
 Gradul didactic II: 1 septembrie 2004; 
 Gradul didactic I: 1 septembrie 2008. 

Perfecţionare:  
 Adeverinţă de absolvire a cursului „Consiliere şi Orientare” (11 – 14.09.2006); 
 Participare la cursul „Managementul proiectelor” (23 – 24.02.2007); 
 Diplomă pentru participarea la simpozionul naţional „Clasic şi modern în procesul de 

învăţământ” (17 martie 2007); 
 Diplomă pentru participarea, cu lucrare, la simpozionul „Importanţa văzului în procesul 

educativ şcolar” (3 iunie 2006); 
 Diplomă pentru participarea, cu lucrare, la simpozionul naţional „Clasic şi modern în 

procesul de învăţământ” (17 martie 2007); 
 Participare, cu lucrare, la simpozionul naţional „Şcoala şi educaţia pentru toţi” (17 martie 

2007); 
 Coordonarea activităţii parteneriatului educaţional „Zâmbetul nostru, Zâmbetul lui 

Dumnezeu pentru oameni” (2009); 
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 Participare, cu lucrare, la simpozionul naţional cu participare internaţională „Educaţia la 
timpul viitor”. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, franceză; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: 

• Participare la manifestările prilejuite cu diverse ocazii (1 iunie, Zilele Municipiului); 
• Colaborare la realizarea unor emisiuni (radio-tv) şi presa locală; 
• Membru în Adunarea Eparhială. 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
• Coordonarea activităţii parteneriatului educaţional „Zâmbetul nostru, Zâmbetul lui 

Dumnezeu pentru oameni” – 2009; 
• „Diploma de Merit” pentru buna organizare a concertelor de colinde I.S.J. Argeş – 

2004; 
• „Diploma de Merit” pentru participarea la Olimpiada Naţională, Slobozia – 2004; 
• „Diploma de Merit” pentru participarea la Olimpiada Naţională, Vâlcea – 2007. 

 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: 4 martie 2002 – certificat de 
absolvire a cursului „tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopuri didactice”, cu 
următoarea tematică: 
• Utilizarea calculatorului şi a sistemului de operare Windows; 
• Elemente de procesare text, grafică şi baze de date, calcul tabelar; 
• Web design (procesare pagina de internet utilizând resurse minime); 
• Administrare calculator şi reţea (Hard şi Soft), elemente de bază. 

 Alte aptitudini şi competenţe: 
• Premiul I – Olimpiada de religie, disciplina dogmatică – Craiova, 2000; 
• Premiul III – Olimpiada de religie, disciplina dogmatică – Vâlcea, 2001; 
• Menţiune – Olimpiada de religie, disciplina dogmatică – Bucureşti, 2002; 
• Menţiune – Olimpiada de religie, disciplina dogmatică – Vâlcea, 2006. 

 Permis de conducere: categoria B. 
 



 
 

CONSTANTIN, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Aleea Negoiu, nr. 9, Piteşti, Argeş; 
 Telefoane: 0348439535, 07445984424; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 09 octombrie 1962, comuna Bălileşti, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 15.05.2010 – prezent: Şef Secţie Doctrine şi Regulamente, la Statul Major al Forţelor 

Terestre, Bucureşti; 
 15.01.2010 – 15.05.2010: Şef al Operaţiilor la Componenta Operaţională Terestră, la Statul 

major al Forţelor terestre, Bucureşti; 
 01.09.2008 – 15.01.2010: Locţiitor al comandantului pentru învăţământ, la Şcoala de 

Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.09.2005 – 01.09.2008: Comandantul Centrului de Pregătire pentru Blindate şi inspector 

pentru blindate; 
 01.08.2005 – 15.09.2005: Şef Birou Coordonare Reglementări în Unităţi de Luptă, la 

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.2002 – 01.08.2005: Şef Birou Dezvoltare în Armă/Secţia Dezvoltare şi Reglementări 

în Armă, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.09.2001 – 15.08.2002: Împuternicit locţiitor al comandantului pentru probleme de stat 

major al Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.04.2000 – 15.08.2002: Şef birou pregătire pentru luptă, la Şcoala de Aplicaţie pentru 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.06.1997 – 15.04.2000: Instructor şef la catedra instrucţia tragerilor, la Şcoala de 

Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.12.1995 – 01.06.1997: Ofiţer 2 în biroul de pregătire pentru luptă, la Institutul Militar de 

Tancuri „Mihai Viteazul”/ Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, 
Piteşti; 

 22.12.1992 – 01.12.1995: Asistent în catedra de instrucţia tragerilor (22.12.1992 – 
01.02.1993) şi Lector şef, catedra de instrucţia tragerilor (01.02.1993 – 01.12.1995), la 
Institutul Militar de Tancuri „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 13.09.1990 – 22.12.1992: Ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 
 23.08.1984 – 13.09.1990: Comandant de subunitate elevi, la Şcoala de Ofiţeri Activi de 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti. 
 
 
 



EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 11.01 – 16.07.2010: Curs postuniversitar, Colegiul de Război/Universitatea Naţională de 

Apărare, Bucureşti; 
 2006: Doctor în ştiinţe militare, Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti; 
 01.10.2004 – 29.07.2005: Curs postuniversitar de Pregătire/perfecţionare didactică şi 

pedagogică, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Colegiul de Management al Resurselor Apărării şi Educaţionale, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic; 

 01.10.2003 – 02.04.2004: Curs intensiv de învăţarea limbii engleze – începători, 
Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti, Departamentul de limbi străine; 

 01.04 – 11.07.2002: Curs postuniversitar „Management Educaţional Militar”, Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Centrul de Pregătire a 
Personalului din Domeniul Managementului Resurselor umane; 

 04.10.1993 – 13.01.1994: Curs de „Sisteme de testare situaţională asistată de calculator”, 
Centrul de Cercetări Metodologice în Domeniul Învăţământului şi de Perfecţionare a 
Cadrelor Didactice; 

 15.09.1990 – 22.12.1992: Licenţiat în ştiinţe militare, Academia de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti; 

 01.09.1988 – 28.02.1989: Curs de comandanţi companie tancuri, Centrul de Pregătire şi 
Perfecţionare a Infanteriei şi Tancurilor, Făgăraş; 

 27.10 – 20.12.1986: Curs pentru cadre didactice şi comandanţi subunităţi elevi, Direcţia 
Cadre şi Învăţământ, „Curs de pregătire cadre didactice militare”; 

 15.09.1981 – 18.08.1984: Specialitate şi tactică de tancuri; organizaţii militare/metodica 
instrucţiei subunităţilor de tancuri, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai 
Viteazul”, Piteşti; 

 15.09.1977 – 15.06.1981: Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, franceză, rusă; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: nivel înalt de integrare în evenimentele sociale, abilitate 

foarte bună de comunicare, adept al muncii în echipă, bun cunoscător al psihologiei 
individuale şi colective; 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: un foarte bun manager, adaptabilitate rapidă în 
situaţii schimbătoare, capacitate bună de analiză şi sinteză, rezistent la eforturi fizice şi 
intelectuale în condiţii de stres; 

 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizare de rutină a aparaturii de birou, MS Office, 
Internet, mecanică auto; 

 Permis de conducere: Categoriile B+E şi C+E. 



CONSTANTINESCU, MARIA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. N. Bălcescu, bl. L2, etaj 8. oraş Piteşti, jud. Argeş; 
 Telefoane: 0248633476, 0723427772; 
 Fax: 0248211110; 
 E-mail: mmc1702@yahoo.com    maria.constantinescu@upit.ro  
 Cetăţenia: română. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Funcţia sau postul ocupat: prof. univ. dr., la catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a 

Universităţii Piteşti, Şef de Catedră; 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi: predarea de cursuri şi susţinerea de seminarii, 

coordonarea activităţii catedrei. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1972 – 1976: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Secţia Psihologie. 

Calificarea: psiholog; 
 1 decembrie 1999 – 22 decembrie 2003: Universitatea Bucureşti, doctor în specializarea 

sociologie, decembrie 2003. 
Domenii principale studiate/competenţe dobândite: Psihologie, Sociologia şi asistenţa socială a 
familiei şi a copilului, Dezvoltare umană, Dezvoltare comunitară, Psihoterapii şi psihopatologie, 
managementul Resurselor Umane. 
 
ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI: 
 Cărţi publicate: 10; 
 Publicarea de articole şi studii în volume şi reviste de specialitate: peste 40. 

 
EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN ALTE PROGRAME, PROIECTE NAŢIONALE ŞI 
INTERNAŢIONALE: 
 Drain-Start Piteşti, director, ianuarie 2008 – decembrie 2010; 
 Serviciile medicale şi satisfacţia populaţiei (CAS), coordonator, ianuarie 2008 – decembrie 

2008; 
 Diagnosticul social al performanţei şcolare prin scala socială a succesului şcolar şi 

proiectarea unor metode de intervenţie validate prin cercetare (SSSS), partener Grant PN2, 
14.09.2007 – 2010; 

 Protecţia salariaţilor din corporaţiile multinaţionale integrate în programele sindicale, 
partener cu Laboratoire Genre Travail Mobilites, Paris X-Nanterre France, coordonator de 
proiect, martie 2008 – martie 2009. 

mailto:mmc1702@yahoo.com
mailto:maria.constantinescu@upit.ro


 
 

CRIŞU, CONSTANTIN 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresă: Curtea de Argeş, str. 1 Mai, nr.29, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 13.08.1931, comuna Gângiova, satul Comoşteni, judeţul Dolj; 
 Stare civilă: căsătorit, are doi copii, ambii procurori; 
 Domeniul de referinţă: Drept; 
 Anul stabilirii în Argeş: 01.02.1960; 
 Telefon: 0248/721114, 0745055524. 

 
STUDII: 
 Absolvent al şcolii pedagogice de băieţi, din Drobeta Turnu Severin, anul 1951; 
 Absolvent al Facultăţii de Drept din Bucureşti, anul 1959; 
 Curs de perfecţionare al judecătorilor, perioada 1962 – 1963. 

 
TITLURI ŞTIINŢIFICE: 
 Doctor în drept al Universităţii din Bucureşti, anul 1972, specialitatea Drept civil; 
 Atestat de Ministerul Învăţământului, din anul 1978, în calitate de referent ştiinţific 

pentru acordarea titlurilor de doctor în drept; 
 Atestat de Ministerul Culturii, din anul 1980, în calitate de consilier ştiinţific editorial. 

 
ETAPE IMPORTANTE: 
 Fost învăţător, profesor, director, Şcoala centrală din Bechet – clasele I – VIII, şeful 

secţiei de artă şi cultură a raionului Amaradia, regiunea Oltenia, inspector şcolar în cadrul 
fostei regiuni Craiova; 

 Cadru didactic universitar; 
 Magistrat la instanţa de fond (Judecătoria Curtea de Argeş), recurs (Tribunalul Vâlcea) şi 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti, Preşedinte de instanţă, 24 de ani; 
 Am organizat mai multe simpozioane, pe teme juridice, cu participarea reprezentanţilor 

Consiliului Legislativ (preşedinte prof. univ. dr. Ceterchi), Ministerului Justiţiei (ministru 
Chivulescu Gheorghe), fostei Curţi Supreme de Justiţie (preşedinte Sălăjan), Facultatea 
de Drept din Bucureşti (decan, prof. univ. dr. Constantin Stătescu), a fostei Procuraturi 
Generale şi diverşi reprezentanţi ai mai multor instanţe judecătoreşti din ţară (judecătorii 
şi tribunale) la cel mai înalt nivel; 



 Paternitatea unor iniţiative: Numeroase propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei, parte din 
ele însuşite de legiuitor, exemplu: Legea de organizare judecătorească, din anul 1992, şi 
Codul muncii. 

 
LUCRĂRI PUBLICATE: 101 lucrări de specialitate, în toate domeniile dreptului şi şase lucrări 
literare, de referinţă fiind: 

 „Ordonanţa preşedinţială”, 1976, 376 pagini, Editura Academiei, tradusă în limba 
franceză; 

 „Principalele acţiuni civile în justiţie”, 1984, 400 pagini, Editura Academiei; 
 „Tratat de acţiuni civile în instanţă”, 1987, 472 pagini, Editura Academiei, 

considerată ca cea mai importantă lucrare de drept din istoria dreptului român; 
  „Ghidul juristului”, lucrare pluridisciplinară în toate domeniile dreptului, apărută în 

12 ediţii, perioada 1996 – 2009, 850 pagini, Editura Juris Argessis; 
 „559 de modele de acţiuni, cereri, contracte şi statute”, apărută în 5 ediţii, perioada 

2001 – 2005, 720 pagini, Editura Juris Argessis; 
 „Cereri penale adresate organelor juridice”, 1989, 400 pagini, Editura Scrisul 

Românesc, Craiova; 
 „Codul juristului”, în două volume, în 12 ediţii, perioada 1993 – 2009, primul volum 

1224 şi al doilea, 1100 pagini, Editura Juris Argessis; 
 „6 repertorii de doctrină şi practică judiciară”, în toate domeniile dreptului, perioada 

1990 – 2008, între 928 şi 1156 pagini, Editura Juris Argessis; 
 „Dialoguri incredibile”, din instanţă adunate, 1984, 200 pagini, Editura Albatros, 

Bucureşti, considerată cea mai educativă lucrare a anului 1984; 
 „Povestiri din Tribunal”, 2001, 560 pagini, Editura Juris Argessis, în care evocă 

întâmplări incredibile, dar reale ca sursă de inspiraţie, unele cutremurătoare prin 
dramatismul situaţiilor în care au ajuns persoanele implicate, altele surprinzând 
secvenţe de un comic paradoxal. Lucrare care îşi găseşte rostul a fi prezentă în fiecare 
casă, pe biroul de lucru al fiecărui jurist, pentru a descoperi şi înţelege cât de 
incredibile sunt faptele ce vin în faţa lor spre a fi judecate. 

 În perioada 1968 – 2002, am publicat numeroase articole, studii şi note în revistele de 
specialitate, în domeniul dreptului. 

 
Pensionat ca magistrat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vechime în magistratură de 40 de ani. 
 
ALTE PRECIZĂRI: 
 Cu prilejul sărbătorilor Argeşului şi Muscelului, ediţia I, 2007, „Fiu al Argeşului”. 

 
 
 
 



 
 

DABIJA, BOGDAN ALEXANDRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Curtea de Argeş, str. Victoriei, bl. P1P2, sc. A, et. 3, ap. 7; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 23 iulie 1954, Curtea de Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1976 – 1983: comandant pluton, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1983 – 1985: ofiţer elev, la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1985 – 1986: ofiţer cu pregătirea de luptă, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1986 – 1990: şef Casa Armatei, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1990 – 1996: ofiţer cu pregătirea de luptă, la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1996 – 1997: comandant al Depozitului de materiale „T” şi Tabăra de Instrucţie, Drăghina 

din Brigada 4 Vânători de Munte „Posada”; 
 1997 – 2000: ofiţer cu planificarea în secţia operaţii – mobilizare din Comandamentul 

Corpului 1 Armată; 
 2000 – 2001: şef al Cercului Militar anexă la Comandamentul Brigăzii 4 Vânători de 

Munte „Posada”; 
 2001 – 2003: şef de stat major (este prim locţiitor al comandamentului), la Batalionul 33 

Vânători de Munte al Brigăzii 4 Vânători de Munte  „Posada”; 
 2003 – 2005: comandant la Batalionul 33 Vânători de Munte al Brigăzii 2 Vânători de 

Munte; 
 2005 – 2006: şef birou completare şi evidenţă resurse tehnico-materiale, la Comandamentul 

Corpului 1 Armată Teritorial; 
 2006 – 2008: şef birou analiză şi sinteză, la Comandamentul Corpului 1 Armată Teritorial; 
 Din anul 2008 şi până în prezent, este pensionar militar. 

 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 25 de ani de activitate şi 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională. 
 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 



 1973: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1976: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1979: Curs de perfecţionare comandanţi companie, Bucureşti; 
 1985: Academia Militară, secţia arme întrunite, Bucureşti; 
 1993: Curs postacademic pentru ofiţeri de stat major specializaţi în asigurarea psihologică, 

Bucureşti; 
 2002: Curs postuniversitar de conducere a marilor unităţi din categoriile de forţe ale 

armatei, Bucureşti; 
 2005: Curs de limba engleză; 
 2007: Doctor în ştiinţe militare. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: foarte bună capacitate de adaptare, de acţiune în condiţii 

de stres, de autoperfecţionare şi de comunicare; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: foarte bun manager şi organizator al activităţilor 

specifice funcţiilor în care a fost încadrat; 
 Competenţe şi aptitudini tehnice: reale competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operare PC, Office; 
 Permis de conducere: categoriile B, C şi E; 
 Limbă străină: franceza; 
 Hobby-uri: arte marţiale, schi. 



DEDU, AUREL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Biserica Nouă, nr. 1, oraş Costeşti, jud. Argeş, cod poştal 115200; 
 Telefon: 0745829099; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 21.04.1950; 
 Stare civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Martie 2003 – prezent: Preot Paroh, Catedrala Costeşti, judeţul Argeş. Activităţi/realizări: 

activitate pastorală, restaurarea picturii interioare şi exterioare, realizarea încălzirii termice 
pe bază de gaze naturale la biserica şi casa parohială, renovarea casei parohiale, realizarea 
de vitralii aferente bisericii. Numele angajatorului: Parohia Costeşti; 

 1998 – 2003: Preot II al Parohiei Slobozia, Protopopiatul III Bucureşti. Activităţi/realizări: 
activitate pastorală, construcţia casei parohiale între anii 1998 – 2001. numele şi adresa 
angajatorului: Parohia Slobozia, sector 4, Bucureşti; 

 1992 – 1998: Preot II al Parohiei Sfânta Vineri, oraş Piteşti, judeţul Argeş. 
Activităţi/realizări: activitate pastorală, activitate de întreţinere a Sfântului Locaş. Numele 
şi adresa angajatorului: Parohia Sfânta Vineri, oraş Piteşti, judeţul Argeş; 

 1992 – 1998: Protoiereu al Protoieriei Piteşti, judeţul Argeş. Activităţi/realizări: construcţia 
sediului unităţii, situat la adresa Ţepeş Vodă, nr. 17. Numele şi adresa angajatorului: 
Protoieria Piteşti, str. Ţepeş Vodă, nr. 17, judeţul Argeş; 

 1991 – 1998: Vicar administrativ al Eparhiei Argeşului şi Muscelului. Activităţi/realizări: 
înfiinţarea Facultăţii de teologie Ortodoxă „Sf. Mc. Filofteia” din cadrul Universităţii 
Piteşti, înfiinţarea Seminarului teologic Liceal ortodox „Iustin Patriarh” Piteşti. Numele şi 
adresa angajatorului: Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Curtea de Argeş; 

 1987 – 1992: Preot Paroh al Parohiei Costeşti, judeţul Argeş. Activităţi/realizări: activitate 
pastorală, realizarea încălzirii centrale la biserică şi casa parohială, realizarea împrejmuirii 
cu gard, atât la casa parohială, cât şi la cimitirul parohial. Numele şi adresa angajatorului: 
Parohia Costeşti, judeţul Argeş; 

 1985 – 1987: Secretar al Protoieriei Costeşti, judeţul Argeş. Activităţi/realizări: activitate 
operaţional-birotică. Numele şi adresa angajatorului: Protoieria Costeşti, judeţul Argeş; 

 1974 – 1987: Preot Paroh al Parohiei Bârlogu, comuna Negraşi, judeţul Argeş. 
Activităţi/realizări: activitate pastorală, consolidarea bisericii şi executarea tencuielii 
interioare şi exterioare, înlocuirea instalaţiei de curent electric, înlocuirea tâmplăriei 
exterioare, refacerea acoperişului, realizarea picturii în tehnica fresco. Numele şi adresa 
angajatorului: Parohia Bârlogu, comuna Negraşi, judeţul Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1985: Gradul I clerical, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sibiu; 
 1979: Gradul II clerical, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sibiu; 
 1970 – 1974: Preot, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti; 
 1965 – 1970: absolvent al Seminarului Teologic Ortodox, Bucureşti. 

 



DISTINCŢII: 
 1986: Econom; 
 1992: Econom stavrofor purtător de Cruce Patriarhală. 



DIACENEA, IOAN ALEXANDRU 
 
 

Sunt fiul lui Ioan şi Elena, născut la 10 decembrie 1918, în municipiul Chişinău, Republica 
Moldova. 

În prezent, locuiesc în Piteşti, pe strada Baloteşti, nr. 11, din anul 1942. 
Primele 7 clase primare le-am absolvit la şcoala generală din localitatea Boiţa, din judeţul 

Sibiu şi şcoala profesională „Principele Nicolae”, Arte şi meserii. 
Am fost încorporat în anul 1939, 15 noiembrie, la Şcoala de ofiţeri rezervă, cu denumirea 

„Regele Carol I”, fiind lăsat la vatră în 1942, după care am lucrat ca legător cărţi la Şcoala 
Militară, până în anul 1946. 

Din 1946, am lucrat ca legător cărţi, dosare, mape la unităţi de stat, ca: Petrol, Fabrica de 
conserve Băiculeşti, la Consiliul Popular Raional Slatina, judeţul Olt, Textila Piteşti etc. 

Am colaborat cu locuitorii de pe strada mea şi am sprijinit organele locale ale Municipiului 
Piteşti pentru introducerea apei potabile şi gazelor pe strada Baloteşti. Am mai activat şi pe linie 
medicală în unităţile unde am lucrat. 

Am ajutat Comitetul de cetăţeni de pe strada Baloteşti, în vederea reparării unor porţiuni ale 
străzii deteriorate. Am sprijinit municipiul la recensământul populaţiei şi animalelor de pe stradă. 



 

DIACONU, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Ion Ghica, nr. 15, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 09.08.1949; 
 Telefon: 0753271670. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2009: preşedinte, Curtea de Apel, Piteşti; 
 2006 – 2009: vicepreşedinte, Curtea de Apel, Piteşti; 
 2004 – 2006: preşedinte, Secţia mixtă pentru cauze cu minori şi de familie – Curtea de 

Apel, Piteşti; 
 2003 – 2004: director, Direcţia Inspecţiei generale – Ministerul Justiţiei; 
 2002 – 2003: inspector general judecătoresc – Ministerul Justiţiei; 
 1996 – 2002: judecător inspector, Curtea de Apel, Piteşti; 
 1993 – 1996: judecător, Curtea de Apel, Piteşti; 
 1987 – 1993: preşedinte de instanţă; 
 1977 – 1987: judecător, Judecătoria Piteşti. 
 

EXPERINŢĂ PROFESIONALĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR JURIDIC: 
 1995: cadru didactic universitar la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, 

Universitatea de stat din Piteşti; 
 1990 – 1992: cadru didactic universitar la Universitatea „Hyparion”, Piteşti; 
 1992 – 1995: prodecan la Facultatea de Drept, Universitatea „Pygmalion”, Piteşti. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Cursuri de specializare: 

2006: Cursuri de management juridic, Bucureşti; 
2005: „Protecţia copilului”, Bucureşti; 
2005: „Combaterea crimei organizate şi terorismului”, Bucureşti; 
2003:  „Combaterea corupţiei şi evaziunii fiscale”, Bucureşti; 

 Doctorat – specializarea Drept penal, teză susţinută sub coordonarea prof.univ.dr. George 
Antoniu; 

 1980: Cursuri postuniversitare la Facultatea de Drept Bucureşti, specializarea 
Criminologie; 

 1977: Facultatea de Drept Bucureşti, curs de zi, promoţia 1977. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe în materie penală şi procesual penală, în domeniul managementului judiciar, în 

domeniul protecţiei drepturilor omului; 
 Competenţe organizatorice date de exercitarea, pe parcursul a peste 20 de ani, a funcţiilor 

de conducere la instanţă şi la facultate (preşedinte, director, decan); 
 Aptitudini şi competenţe tehnice (utilizare calculator, permis de conducere); 



 

 Spirit de echipă, flexibilitate mentală în atitudini şi idei, uşurinţă de comunicare, toate 
dobândite în cei peste 30 de ani de magistratură. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participări, cu numeroase articole de specialitate, la conferinţe internaţionale; 
 Activitate publicistică concretizată în lucrări de specialitate juridică şi articole publicate în 

revistele „Drept penal” şi „Dreptul”; 
 Publicarea a 2 monografii şi a 3 cursuri universitare la Editura Lumina Lex, Bucureşti 

(2001-2008), precum şi a două lucrări de jurisprudenţă la Editura Brio Star, Piteşti. 
 
 



 
 

DICU, RADU ION 
 
 

Subsemnatul, Dicu R Ion, cu domiciliul în Municipiul Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 35, 
ap. 12. 

Origine: Fiu al Argeşului, născut în comuna Mozăceni, judeţul Argeş, în 1927, luna iunie, 
ziua 17, unde am locuit împreună cu părinţii până în 1949 noiembrie, când am plecat în armată, am 
ieşit la pensie în 1981, de atunci, vara, locuiesc în Mozăceni. 

Profesia: militar, vânător de munte, gradul locotenent colonel. 
Studii: 
 Liceul Teoretic „Andrei Şaguna”, Braşov; 
 Şcoala Militară – 2 ani – Sfântul Gheorghe, Braşov; 
 Cursul „Comandanţi de Batalioane şi arme întrunite”, la Făgăraş, judeţul Braşov, 

1969; 
 Cursul de mobilizare la Cernica, Bucureşti, 1977. 

Funcţii importante: 
 Ajutor şef de stat major cu pregătirea de luptă, la UM 01199, Ghimbav, judeţul 

Braşov; 
 Comandant companie v.m. (batalion înregimentat), la UM 01199, Ghimbav, judeţul 

Braşov; 
 Ofiţer cu mobilizarea la UM 01199, Ghimbav, judeţul Braşov – de unde am ieşit la 

pensie. 
Merite profesionale: am comandat şcoala de gradate a UM 01199, Ghimbav, judeţul 

Braşov, care, la controlul M.S.M., a obţinut titlul de „subunitate de frunte”, calificativul „foarte 
bine” – fotografia comandantului a stat la panoul de onoare 1 an de zile. 

Titluri (distincţii), premii: 
 „Ordinul militar”, clasa a III-a, clasa a II-a, clasa I; 
 Recompensat de M.Ap.N. cu aparat foto pentru profesionişti – marca „LUBITEL II” 

– în aplicaţia de la Cincu; 
 Premii în bani – am primit, de mai multe ori, prin ordin de zi pe unitate, chiar de la 

Marea Unitate, în urma aplicaţiei din Munţii Siriului, 1972, comandant general 
Dragu; 

 Medalia „Virtutea ostăşească”, în urma aplicaţiei din Munţii Păduchiosu, Bucegi; 
 Diploma de excelenţă de la Primăria comunei Mozăceni. 

Activităţi socio-umane în slujba societăţii: 
 În 1993, m-am ocupat de colectarea de fonduri pentru „clopotul soldatului”, casieră 

Budeanu Irina, fiica preotului Bărănescu, am trimis la mănăstire suma de 7843 lei; 
 M-am ocupat de festivitatea „FIII SATULUI” – elevi ai claselor 1934, 1935, 1936, 

1937, din 27 august 1987 – Şcoala Babaroaga; 



 La propunerea doamnei Georgescu, bibliotecara comunei Mozăceni, am ţinut 
conferinţa: „Aniversarea institutului de geriatrie şi gerontologie” Ana Aslan; 

 Am sprijinit construirea monumentului eroilor; 
 Am ajutat primăria la aducerea celor două tunuri la monumentul eroilor; 
 Am ajutat primăria la menţinerea Spitalului Mozăceni, prin strângerea de semnături 

trimise la eşaloanele superioare; 
 Am organizat, împreună cu directorul Sia Iulian, de la Şcoala Babaroaga, luarea, în 

patrimoniu, a cimitirului eroilor de către clasele mari, aceasta înainte de 1989, care se 
menţine şi astăzi, anul acesta a condus activitatea profesorului coordonator Mirea 
Cornelia şi alte activităţi de bibliotecă. 

Contribuţii de interes public: 
 Am cercetat izvoarele toponimului „Cap de Fier”, am ajuns la concluzia sigură că 

Bătălia lui Radu de la Afumaţi cu Mehmet Beg Paşa de Nicopole, din martie 1522, s-
a dat, aici, la Cocăneştii de Ilfov, am scris la Magazin Istoric şi la Academia Română; 

 Am scris mai multe poezii, consider mai importante: Bătălia de la Doaga, Regimentul 
32 Mircea 22 iulie 1917, Dragobete, Nigrişoara, Drumul sării, Drumul bejeniei, Cap 
de Fier (multe dintre acestea le cunosc elevii Şcolii Babaroaga şi ai Liceului 
Mozăceni). 

 



 
 

DIDEA, IONEL 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 09.10.1968, oraşul Costeşti, judeţul Argeş; 
 Domiciliul:mun. Piteşti, str. Bibescu Vodă, nr. 9, sc. A, ap. 7, jud. Argeş. 

 
STUDII, SPECIALIZĂRI ŞI TITLURI: 
 Liceul teoretic Costeşti – 1987; 
 Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, Bucureşti, Facultatea de Drept – 1994, licenţiat în drept; 
 Academia de studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management – 2000, licenţiat în 

ştiinţe administrative; 
 Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe economice, juridice şi administrative – 2002, 

licenţiat în ştiinţe economice; 
 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept: Drept penal – 1997, Drept privat – 1998; 
 Academia de Studii Economice, Bucureşti: Managementul firmei – 1998; Managementul 

Tranzacţiilor internaţionale -1999; 
 Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare, Securitate şi 

Apărare Naţională - 2006; 
 Academia de Studii Economice, Bucureşti: 1998- 2002 – pregătire doctorală în cadrul 

Facultăţii de Economie Generală. În Martie 2002, am obţinut titlul ştiinţific de doctor în 
economie, cu tema: „Piaţa muncii pe exemplul judeţului Argeş”; 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti: 1996 - 2003, pregătire doctorală în cadrul 
Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune. În luna mai 2003, am obţinut titlul 
ştiinţific de doctor în drept, cu tema: „ Obligaţiile profesionale ale comercianţilor”. 

 
FUNCŢII DIDACTICE (PROFESIONALE) ŞI LOCURI DE MUNCĂ: 
 1994 – 2003: ofiţer superior, Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
 2003 – 2006: director general, Ministerul Justiţiei, Direcţia elaborare acte normative, studii 

şi documentare; 
 1997 – 2004: lector universitar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiinţe economice, 

juridice şi administrative (cumul); 
 2003 – 2004: lector universitar, Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, 

Facultatea de finanţe, bănci (cumul); 
 2005 – 2006: conferenţiar universitar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiinţe 

economice, juridice şi administrative (cumul); 
 2005 – prezent: notar public; 



 2006 – 2009: conferenţiar universitar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiinţe 
juridice şi administrative(angajat) – şef catedră ştiinţe juridice; 

 2009 – prezent: profesor universitar, Universitatea din Piteşti, Facultatea de ştiinţe juridice 
şi administrative(angajat) – şef catedră ştiinţe juridice. 

   
În perioada 1997 – 2010; am desfăşurat următoarele activităţi didactice: 

a) predare curs la disciplinele: „Drept civil”, „Drept comercial”, „Dreptul concurenţei”, 
„Dreptul european al concurenţei”, „Drepr societar”, „Drepturile consumatorului”; 

b) conducere seminarii la disciplinele: „Drept civil”, „Drept comercial”, „Dreptul 
concurenţei”, „Dreptul european al concurenţei”, „Drept societar”; 

c) conducere proiecte de licenţă la disciplinele: „Drept civil”, „Drept comercial”, „Dreptul 
concurenţei”, „Dreptul european al concurenţei”, „Drept societar”, „Drepturile 
consumatorului”; 

d) îndrumare proiecte de dizertaţie masterat la disciplinele: „Drept comercial”, „Dreptul 
concurenţei”, „Dreptul european al concurenţei”, „Drept societar”; 

e) prelegeri la diferite licee în cadrul unor manifestări ştiinţifice; 
f) participare la comisii de examene de licenţă pe domeniul drept privat; 
g) participare(membru în comitetul ştiinţific) la diferite conferinţe ştiinţifice, simpozioane 

naţionale şi internaţionale în domeniul dreptului privat; 
h) membru în comisii de susţinere referate de către doctoranzi; 
i) referent ştiinţific al Revistei de studii juridice şi administrative – Editura Universităţii din 

Piteşti; 
j) preşedinte comitete de organizare conferinţe internaţionale; 
k) membru în comitetele de organizare şi comitetele ştiinţifice ale mai multor  conferinţe 

ştiinţifice internaţionale; 
l) membru în comisii interministeriale de elaborare acte normative; 
m) coordonator proiecte de implementare acquis comunitar în domenii juridice; 
n)    membru al senatului Universităţii din Piteşti; 
o)    vicepreşedintele comisiei de etică a Universităţii din Piteşti. 
 

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: 
  a) Membru al Institutului Naţional de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu”, Sibiu; 
  b) Membru al Uniunii Notarilor Publici din România; 
  c) Membru fondator al Asociaţiei Ştiinţifice de Dreptul proprietăţii intelectuale; 

         d) Membru în Consiliul Ştiinţific al Revistei Române de Dreptul proprietăţii intelectuale; 
         e) Membru corespondent al Facultăţii de ştiinţe economice şi juridice, Paris XII, Franţa. 
 
ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI: 
 Lucrări didactice: Cărţi publicate: 12 
 Articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate: 72 

 
PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE:  
peste 20 
 
LIMBI STRĂINE: 
 engleză: foarte bine; 



 franceză: bine; 
 rusă: bine. 



DINCĂ, ANTON 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: oraş Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 66, jud. Argeş; 
 Telefon: 0248666104, 0745407000; 
 Fax: 0248666921; 
 Naţionalitate: română. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1976 – 1987: Ministerul Apărării naţionale – funcţii de comandă şi politice; 
 1987 – 1990: I.M.U. Arad – fabrica de strunguri, Lipova: 

• 1987 – 1988: Inginer Tehnolog Montaj – fabrica de strunguri, Lipova; 
• 1988 – 1990: Şef de stat major protecţie civilă şi responsabil evidenţă militară; 

 1990 – 2000: SC Valahia SA Topoloveni – şef coloană auto: 
• 1996 – 1999: revizor tehnic, şef serviciu pază, şef serviciu pompieri civili, şef birou 

P.M.; 
 2000 – 2001: SC Tigris SRL, Topoloveni; 
 2001 – 2004: Angajat, sporadic, ca: agent pază, şofer categoria B; 
 2004 – prezent: Pensionar. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE: 
 1973 – 1976: Academia Trupelor de Uscat „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, secţia „Arme 

întrunite”; 
 1969 – 1973: Liceul Teoretic Topoloveni, secţia real; 
 1965 – 1973: Şcoala Generală, Topoloveni; 
 Cursuri de specializare pe linie de comandă şi pregătire politică. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, franceză; 
 Permis de conducere: categoria B; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: de cele mai multe ori, lucrul în echipă este important, însă 

o importanţă mai mare o are echipa în care lucrezi; e bine să-ţi modelezi stilul propriu de 
lucru după stilul echipei, dar trebuie, întotdeauna, să ştii să recunoşti o greşeală, fie a ta, fie 
a altora; 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: excelente abilităţi de comunicare, capabil să 
închege o echipă şi să o conducă cu competenţă şi corectitudine; sociabilitate, spirit de 
echipă, dinamism, asimilare rapidă a cunoştinţelor noi, literatură, pescuit sportiv. 



 
 

DOBRE, ANGHEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 21 noiembrie 1929; 
 Adresa: str. Victoriei, nr. 1, bl. 13, sc. C, ap. 17, jud. Argeş; 
 Telefon: 0770326175, 0746281431; 
 Starea civilă: căsătorit, am o fiică stabilită în Germania. 

 
FORMARE PROFESIONALĂ: 
 Liceul Militar (profil aviaţie); 
 Şcoala Militară – Blindate; 
 Cursuri de perfecţionare pe linie de stat major şi învăţământ militar. 

 
Fac parte din prima promoţie de ofiţeri de tancuri (30.12.1949). În cei peste 40 de ani de 

carieră militară, am îndeplinit funcţii pe linie de comandă şi în structurile de învăţământ ale şcolii 
militare de ofiţeri de tancuri şi auto: 
 Comandant de pluton; 
 Comandant de companie, comandant de batalion; 
 Lector şi lector şef; 
 Şef de catedră; 
 Şef de stat major. 

 
Am fost distins cu medalii şi ordine şi, în toată cariera militară, am fost apreciat cu 

calificative bune şi foarte bune. 
Decoraţii:  
 Medalia „Meritul Militar”, cl. I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, cl. I, a II-a şi a III-a. 

Am participat, efectiv, la dezvoltarea instituţiilor militare de învăţământ din municipiul 
Piteşti, la formarea a zeci de promoţii de ofiţeri şi subofiţeri de tancuri şi auto. 

În calitate de şef de stat major al Şcolii Militare de ofiţeri „Mihai Viteazu”, am participat, 
activ, la viaţa socială a municipiului Piteşti şi, în special, la organizarea şi desfăşurarea 
principalelor manifestări dedicate evenimentelor importante din istoria poporului român. 

Am publicat şi articole în presa militară şi în reviste de specialitate referitoare la 
perfecţionarea învăţământului militar şi, în special, în domeniul întrebuinţării în luptă a tancurilor 
şi formării specialiştilor de la conductor la comandant de tanc. 

Sunt membru fondator al Asociaţiei Cadrelor Militare în rezervă şi în Retragere din Judeţul 
Argeş şi al Filialei Judeţene Argeş a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de război. 



Fie ca generaţiile ce vin să onoreze, cu stimă şi respect, arma tancuri, care, anul acesta, a 
aniversat 91 de ani de la înfiinţare (1 august 1919). 



 

 
 

DOBRESCU, PETRUŢA – PETRONIA 
 

 
Mă numesc Petruţa-Petronia Dobrescu şi m-am născut în comuna Bărbuleţu din judeţul 

Dâmboviţa, la 1 ianuarie 1965. Din anul 1982, locuiesc în localitatea Muşăteşti, judeţul Argeş, 
mai precis, în Mânăstirea Robaia. 

Am absolvit ciclul primar şi gimnazial la Şcoala Generală din Gura Bărbuleţului, judeţul 
Dâmboviţa, iar, în perioada 1979-1981, am urmat clasele a IX-a şi a X-a, la Liceul Pedagogic 
din Târgovişte. 

După aceşti doi ani, o chemare lăuntrică pe care o aveam din fragedă copilărie mi-a 
îndrumat paşii spre viaţa monahală şi am intrat ca novice la Mânăstirea Robaia, pe 27 
decembrie 1982.   

În anul 1989, am promovat un examen de asimilare pentru Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti 
la Seminarul Teologic Craiova, cu media generală 8,80.  

În perioada 1992-1995, am urmat cursurile Seminarului Teologic din Piteşti, cu durata de 
patru ani (cu asimilarea claselor a IX-a şi a X-a într-un singur an). 

Între 1998-2002, am urmat cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă 
„Sfânta Filoteea” din Piteşti şi am susţinut examenul de licenţă cu lucrarea: „Mânăstirea 
Robaia – Vatră de credinţă şi spiritualitate românească – istorie şi continuitate”, absolvind cu 
media 9,52. 

Tot în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Piteşti, am absolvit, în anul 2008, 
masteratul cu lucrarea de disertaţie: „Credinţă în culoare: Pârvu Mutu”. 

Am obţinut, în anul 2002, la data de 25 ianuarie, Diploma INCCOR în Management, 
absolvind Cursurile Internaţionale ale Correspondence Institute, concepute în conformitate cu 
standardele  Uniunii Europene  şi ale  Ministerului Educaţiei Naţionale (perioada 2000-2002), 
cu calificativul  „Foarte bine”. 
 

Experienţă şi activitate: 
În anul 1982, pe 27 decembrie, am intrat ca novice la Mânăstirea Robaia, iar, după 5 ani, 

la 7 august 1988, a fost oficiată slujba de tundere în monahism şi am devenit monahie, cu 
numele de călugărie Petronia. 

La 1 septembrie 1992, am fost numită stareţa Mânăstirii Robaia, iar instalarea în această 
demnitate s-a făcut la 13 septembrie, în cadrul slujbei religioase oficiate de Înaltpreasfinţitul 
Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului. 

În această calitate, am iniţiat şi condus numeroase lucrări care s-au înfăptuit la Mânăstirea 
Robaia:  



 

 la 6 iunie 1994, a fost terminată repictarea în frescă a bisericii mânăstirii, iar, la 23 
aprilie 1996, s-a sfinţit pictura; s-au continuat lucrările de restaurare, refacere şi 
consolidare a bisericii – monument istoric, cu hramul Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe. Acoperişul bisericii a fost refăcut, folosindu-se numai tablă de cupru.  
Amplasat pe latura vestică, pridvorul, construit anterior din lemn, a fost refăcut 
integral din cărămidă. În anul 2003, s-a încheiat pictura în frescă. Exteriorul bisericii 
a fost înfrumuseţat cu ancadramente sculptate din piatră masivă, de Vraţa, la uşi, 
ferestre şi brâul profilat pentru soclu; la intrarea în biserică, s-au montat treptele din 
acelaşi material.  

 consolidarea şi restaurarea turnului-clopotniţă, între anii 2000-2003; refacerea 
acoperişului şi acoperirea cu tablă de cupru din secolul XIX, de la Biserica 
Domnească Sfântul Nicolae din Curtea de Argeş. 

 1993-1994: a fost ridicată casa chiliilor, inspirată din arhitectura tradiţională 
argeşeană, din piatră şi cărămidă, învelită cu şiţă. 

 22 septembrie 1994: racordarea la reţeaua electrică din comuna Muşăteşti, de la o 
distanţă de 5 km. 

 1995: ridicarea noului corp de chilii, pe trei nivele cu anexe (beci, trapeză, bucătărie, 
ateliere, chilii) care a fost acoperit cu tablă de cupru, în anul 2000; acoperişul a fost 
refăcut tot cu tablă de cupru, în 2008. 

 refacerea căii de acces care leagă mânăstirea de comuna Muşăteşti şi costruirea a 
două podeţe, lucrare inaugurată la 8 septembrie 1996, odată cu sosirea primului 
autocar cu pelerini. 

 1995-2000: s-au efectuat instalaţiile sanitare în incinta mânăstirii. 
 septembrie 1995: construirea unei troiţe din lemn la 800 m de mânăstire. 
 ridicarea unui zid de consolidare din piatră a canalului de beton, lung de 60 m, canal 

menit să prevină viiturile pârâului ce curge în partea de răsărit a complexului. 
 1997: s-a construit, în Poiana Pustnicilor, o Troiţă din lemn, întru pomenirea 

pustnicilor ce s-au nevoit pe acele locuri. 
 28 aprilie 1995: reamenajarea şi înfrumuseţarea Fântânii de Leac. 
 1997: construirea Agheasmatarului acoperit cu şindrilă, destinat oficierii slujbelor în 

aer liber, iar, în 2008, s-a refăcut acoperişul cu tablă de cupru. 
 1999: ridicarea Troiţei-Paraclis de la Fântâna de Leac, asemănătoare unui 

agheasmatar, pictată în frescă, ce a fost sfinţită la 14 septembrie acelaşi an. 
 25 decembrie 2000: aproape întregul complex a fost racordat la instalaţia de încălzire 

centrală pe lemn şi cărbune.  
 1999-2001: editarea revistei „Lacrimi” şi a unui film documentar despre mânăstire. 
 2000: transferarea a şapte surori din obştea Robăii la Mânăstirea Aninoasa, pentru ca 

aceasta să-şi reia viaţa monahală întreruptă de foarte mult timp. 
 am donat Mânăstirii Nămăieşti tabla de cupru necesară pentru acoperirea bisericii. 
 2003: ridicarea unor chilii noi ce încadrează spre est şi vest parterul turnului-

clopotniţă. 
 2004: am scris şi publicat lucrarea monografică „Mânăstirea Robaia”. 
 august 2008: amenajarea incintei cu gazon. 
 2008-2010: construirea aleilor din piatră de râu adusă din Dâmboviţa; tot în această 

perioadă, s-a refăcut, în întregime, aleea cu brazi, din piatră de râu, de la poarta de 
intrare până la Turnul-clopotniţă. 



 

 octombrie 2008 – 2009: reamenajarea şi înfrumuseţarea  Fântânii de Leac, curăţarea  
izvorului, împrejmuirea cu gard şi pavarea aleii cu piatră. 

 2009: ridicarea, în afara incintei, a casei pentru cazarea muncitorilor, lucrare în curs 
de finalizare. 

 1993 – 2010: înfiinţarea unei noi biblioteci, care cuprinde, până acum, aproximativ 
4000 de volume. 

 2010: forarea unui puţ de mare adâncime, de 45 m, care este în curs de finalizare. 
 

Schitul Brătăşeşti, metocul Mânăstirii Robaia, aflat în comuna Albeştii de Argeş: 
 1998: Schitul Brătăşeşti, ctitorit în anul 1735, a fost redat Mânăstirii Robaia. 

Transformat sub regimul comunist în biserică de mir a cătunului Brătăşeşti, vechiul 
metoc a revenit sub ascultarea Mânăstirii Robaia, unde l-am introdus într-un amplu 
proces de refacere, restaurare şi reconstrucţie.  

 introducerea curentului electric în incinta schitului de la o distanţă de 1 km. 
 iulie 2007: mutarea cimitirului care se afla foarte aproape de biserică, pentru a putea 

începe lucrările de consolidare şi restaurare exterioară a lăcaşului, monument istoric.  
 captarea izvorului aflat la 300 m de schit şi aducerea apei prin conductă până în curte. 
 consolidarea şi restaurarea exterioară a bisericii. 
 construirea unui corp de chilii. 
 2010: întocmirea documentaţiei şi a proiectului pentru restaurarea picturii din 

interiorul bisericii. 
 la 25 noiembrie 2007, s-au instalat primele maici trimise de ascultare de la Mânăstirea 

Robaia. 
 

Distincţii: 
 2 ianuarie 2009: în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de Înaltpreasfinţitul nostru Părinte 

Calinic Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, ca o încununare a trudei depuse 
pentru înfrumuseţarea sfintei mânăstiri, mi-a fost acordată Crucea şi am fost ridicată 
la rangul de stavroforă. 

 
 



 
 

DOMNIŞORU, S. LAURENŢIU – ALEXANDRU  
 
 

Preşedinte al Filialei “POSADA” a Cadrelor Militare în rezervă şi în Retragere, Curtea de 
Argeş. 
 
STUDII: 
 Şcoala Tehnică de Arhitectură „Construcţia Oraşelor şi Sistematizare” – Bucureşti; 
 Şcoala Militară Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” – Sibiu; 
 Academia Militară de Înalte Studii Militare – Bucureşti; 
 Cursuri postacademice de specialitate, metodologie, instruire, capacitate, Colegiul Naţional 

de Apărare. 
 
ORIGINEA „ARIA DE REPREZENTATIVITATE”: 
 Născut în 13 iunie 1950, la Feteşti, jud. Ialomiţa. Locuitor al Municipiului Curtea de Argeş, 

din vara anului 1953 şi până în prezent (cu excepţia anilor efectuării studiilor); 
 Propus de Filiala „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Municipiul 

Curtea de Argeş. 
 
MERITE PROFESIONALE: 
 Publicaţii în domeniul de specialitate, diverse lucrări apărute pe timpul carierei militare, 

îndeosebi, în revistele editate de Ministerul Apărării Naţionale, Academia de Înalte Studii 
Militare sau Universitatea Militară „Carol I”. De asemenea, articole cu tematică diferită în 
publicaţiile locale, judeţene sau naţionale. „Lupta în munţi” sau „Supravieţuirea în munţi”, 
publicaţii privind istoricul şi tradiţia vânătorilor de munte; 

 Fidelitate pentru domeniul de activitate. Întreaga activitate militară desfăşurată în 
garnizoana Curtea de Argeş, ocupând funcţii de comandă şi stat major, de la comandant de 
grup cercetare în dispozitivul inamic, la comandant de unitate (UM 01078), şef birou 
operaţii şi pregătire pentru luptă (B 33 VM „POSADA”), locţiitor şi şef anexa „D” (B 33 
VM) şi şef de stat major la Bg. 4 VM „POSADA”; 

 Vicepreşedinte şi preşedinte al Filialei „POSADA” a Cadrelor Militare în Rezervă şi în 
Retragere Curtea de Argeş – 9 ani, începând din septembrie 2001; 

 Seriozitatea, demnitatea, onoarea şi camaraderia au fost trăsături esenţiale care au constituit 
modele pentru colegi şi subordonaţi. Principial, demn, impunător prin comportament, spirit 
civic şi religios; 

 Epitrop la Catedrala Sfântul Gheorghe din Municipiul Curtea de Argeş. Printre ctitorii 
acestei catedrale, participând, activ, la refacerea picturii catedralei, a construcţiei gardului 
de împrejmuire, precum şi la buna desfăşurare a activităţilor administrativ-organizatorice 
din cadrul acesteia. 



 Unul dintre fondatorii Monumentului Veteranului din Municipiul Curtea de Argeş, precum 
şi a Troiţei Vânătorului de Munte. 

 
TITLURI ŞTIINŢIFICE (DISTINCŢII ŞI PREMII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE CU 
REZULTATE CUANTIFICABILE): 

În semn de înaltă apreciere pentru meritele deosebite obţinute în activitatea din cadrul 
Armatei, precum şi a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere 
„Alexandru Ioan Cuza”, am obţinut: 
 Distincţii, diplome şi premii pe timpul carierei de Ziua Armatei, Republicii, sau concursuri 

aplicativ-militare: olimpiade de alpinism sau schi; 
 Emblema de Onoare aniversară a Armatei; 
 Alpinist militar clasele, I, II şi III; 
 Radiotelegrafist, clasa a III-a; 
 Ordine şi Medalii Militare – „Meritul Militar”, clasele I, II şi III; 
 Embleme aniversare şi de Onoare, emise de Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în 

Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”; 
 Embleme de Merit „Rezerva Armatei României” – conferită de Ministrul Apărării 

Naţionale. 
 
ACTIVITĂŢI SOCIO-UMANE ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII: 
 De 9 ani de zile, de două ori pe an: 23 aprilie – Sfântul Gheorghe şi 7 decembrie – Sfânta 

Filoteia, strângerea şi distribuirea unor donaţii şi pachete cu alimente pentru bolnavii 
internaţi în Spitalul Municipal Curtea de Argeş şi Spitalul TBC Valea Iaşului, precum şi 
pentru locuitorii localităţii Rudărie - Tigveni; 

 Organizator al unor activităţi de cultură, împreună cu academicianul Păun Gheorghe, 
preşedintele Clubului Iubitorilor de Cultură „Basarab I”, din Municipiul Curtea de Argeş; 

 Organizator a multiple mese rotunde, simpozioane cu tematică istorică „Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, „Arta şi strategia în războaiele duse de Armata Română”, „3 noiembrie – Ziua 
Vânătorilor de Munte” etc.; 

 Iniţiativă şi asigurarea unei protecţii sociale privind  cazul Nenciu Constantin, fost militar, 
fără familie şi sprijin; 

 Promovarea cunoaşterii activităţilor comune cu militarii rezervişti şi în retragere din 
organizaţii similare din Bulgaria, extinderea activităţilor cu asociaţii similare din Ungaria şi 
Spania; 

 Participant activ la activităţile organizate de Casa de Cultură „George Topârceanu”, 
Muzeul Municipal, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, Asociaţia Naţională a 
Veteranilor de Război – Curtea de Argeş. 

 
CONTRIBUŢIE DEOSEBITĂ LA CONSTRUCŢIA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA 
UNOR INSTITUŢII SAU OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC: 
 Contribuţie deosebită în apărarea drepturilor şi intereselor cadrelor militare în rezervă şi în 

retragere, ale familiilor acestora în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, centrale şi 
locale, precum şi cu ministerul apărării naţionale; 

 Sprijinul membrilor filialei în spiritul devizei asumate, realizarea cerinţelor înfăptuirii 
aspiraţiilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere; 

 Sprijinul şi realizarea protecţiei sociale a celor bolnavi şi cu probleme deosebite; 



 Contribuţie la cultivarea trecutului glorios – naţional şi militar al poporului român, la 
comemorarea evenimentelor şi personalităţilor istorice ale României şi armatei sale, atât pe 
plan local, cât şi naţional; 

 Contribuţie activă în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de la Cimitirul Eroilor din 
Municipiul Curtea de Argeş; 

 Implicarea în acţiunile de identificare şi conservare a monumentelor şi locurilor de cinstire 
a eroilor patriei din Municipiul Curtea de Argeş, precum şi localităţile limitrofe; 

 Contribuţie importantă în realizarea capelei mortuare de la Catedrala Sfântu Gheorghe din 
Municipiul Curtea de Argeş; 

 Contribuţie la realizarea schimbării acoperişului de zinc, cu tablă de cupru, la Catedrala 
Sfântu Gheorghe din localitate; 

 Contribuţie la promovarea şi participarea la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni 
cultural-educative, sportive şi de agrement cu membrii filialei cadrelor militare în rezervă şi 
în retragere şi familiile acestora; 

 Contribuţie la respectarea şi apărarea, de către membrii filialei „POSADA” a C.M.R.R. 
Curtea de Argeş, a onoarei şi demnităţii militare şi civice; 

 Promovez imaginea reală a acţiunilor Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă 
şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, a Filialei „POSADA” a C.M.R.R. Curtea de Argeş, 
viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere în societatea românească, printr-o 
comunicare permanentă cu mass-media şi publicarea unor articole; 

 Realizez şi dezvolt relaţiile de colaborare cu asociaţiile similare din ţară şi din străinătate, 
cu foruri internaţionale de profil, în concordanţă cu politica de apărare şi relaţiile externe 
ale statului român şi ale armatei sale, a obiectivelor propuse de Filiala „POSADA” a 
C.M.R.R. Curtea de Argeş. 



DRAGOMIR, ILIE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Maior Şonţu, Bl.D4, Sc. C, ap.19, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 01.11.1940, Roşiorii de Vede; 
 Telefon: 0745.942.663. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1957 – 1960: Şcoala Militară de Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 1960 – 1974: Comandant Subunităţi Elevi, Piteşti; 
 1974 – 1976: Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 
 1976 – 1980: Cadru Didactic la Şcoala Militară de Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 1980 – 1984: Comandant al Liceului Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1984 – 1987: Prim Locţiitor al Şcolii Militare de Maiştri şi Subofiţeri, Piteşti; 
 1987 – 1990: Şef Secţie Învăţământ, Piteşti; 
 1990 – 2001: Comandant al Şcolii Militare”Mihai Viteazul”, Piteşti. 

 
ORDINE ŞI MEDALII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a; 
 Semnul Onorific „În serviciul armatei”; 
 Ordinul „Virtutea militară în grad de Cavaler”. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1957 – Liceul „Vlaicu Vodă”, Curtea de Argeş; 
 1957 – 1960: Şcoala Militară de Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 1972 – 1974: Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 
 Alte studii: cursuri de perfecţionare, cursuri de specializare, cursuri de limbi străine, cursuri 

psiho-pedagogice, cursuri de informare, curs postuniversitar. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI SOCIALE: 
 Lucru în echipă, calităţi de organizare, spirit metodic şi practic, sociabilitate. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE: 
 Transparenţă în actul decizional, management de calitate la nivelul conducerii instituţiei. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE:  
 Am coordonat activitatea de elaborare a planurilor de învăţământ şi modernizarea logisticii 

didactice în Şcoala militară pe care am condus-o; 
 Coordonator de activităţi ştiinţifice; 
 Utilizarea calculatorului. 



 
 

DRAGOMIR, MARIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 9 noiembrie 1940; 
 Domiciliul: Piteşti, str. Maior Şonţu, bl. D4, sc. A, ap. 8; 
 Telefoane: 0248221322, 0723192707; 
 Situaţia familială: căsătorit, 2 copii. 

 
STUDII: 
 1947 – 1954: Şcoala elementară; 
 1954 – 1957: Şcoala profesională; 
 1959 – 1963: Liceul seral; 
 1963 – 1968: Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic, Bucureşti; 
 1965 – 1967: Cursuri şi practică de pedagogie; 
 1968 – 1969: Şcoala Militară; 
 1975 – 1978: Cursuri serale ale Universităţii de Organizare şi Conducere, Piteşti; 
 1979: Studii postuniversitare în Domeniul Organizării şi Conducerii Producţiei al 

Institutului Politehnic, Bucureşti. 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1958 – 1959: mecanic utilaje – Întreprinderea 3 Construcţii Drumuri, Ploieşti; 
 1959 – 1962: mecanic agregate – Întreprinderea 2 Construcţii Montaj, Piteşti; 
 1962 – 1963: şef garaj – Sfatul Popular Regional Argeş; 
 1963 – 1968: student – angajat temporar în fiecare vacanţă; 
 1968 – 2001: inginer pe Platforma de la Întreprinderea de Autoturisme Colibaşi, având, 

cronologic, următoarele responsabilităţi: inginer proiectant la Serviciul Constructor Şef; şef 
Secţie Prototip; şef Serviciu Tehnic; şef Serviciu CTC Recepţie; şef Secţie Montaj General; 
şef Secţie Caroserie; şef Serviciu Producţie – Fabrica Montaj Autoturisme; Director în 
cadrul Centralei de Autoturisme Piteşti, la Întreprinderea de Scule, Dispozitive şi 
Verificatoare, Costeşti; Inginer tehnolog – Şef Program Dacia CN1 şi CN2; Şef Serviciu 
Producţie – Fabrica Montaj Autoturisme; Inginer Proiectant Logistică şi Containerizare; 
Şef Birou, Direcţia Cumpărări Serviciul Aprovizionare; Şef Serviciu Adjunct, Direcţia 
Cumpărări Serviciul Aprovizionare; Şef Serviciu Direcţia Logistică – Departamentul 
Logistică DEI; Responsabil Progres Direcţia Logistică – Departamentul Logistică DEI;  

 01.06.2001 pensionat pentru limită de vârstă; 
 Membru de conducere al Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului; 
 Membru de conducere al Sindicatului Pensionarilor. 



ACTIVITATE STUDII – CERCETARE: 
 Determinarea uzurii la diferite tipuri de anvelope; 
 Determinarea parametrilor de comportare în exploatare a arcurilor de suspensie şi 

amortizoarelor; 
 Determinarea consumului de benzină şi ulei, la motoarele ce echipau autoturismele Dacia 

1100 şi Dacia 1300; 
 Determinarea uzurii pieselor componente ale motorului pe diferite etape de exploatare, ca: 

50.000 km, 90.000 km, 120.000 km, 150.000 km; 
 Determinarea eficacităţii şi durabilităţii garniturilor de frână; 
 Proiectarea unui motor de mic litraj; 
 Fiabilitatea monocontactelor ce echipează motorul; 
 Fiabilitatea tuturor tipurilor de becuri electrice ale autoturismului; 
 Determinarea zgomotului la diferite tipuri de rulmenţi; 
 Determinarea caracteristicilor de funcţionare a tabloului de bord; 
 Determinarea comportării caroseriei la solicitările dinamice; 
 Contribuţii la proiectarea caroseriei pentru camioneta Dacia 1302; 
 Organizarea aprovizionării ritmice pe fluxuri de fabricaţie, cu piese şi subansamble; 
 Determinarea zgomotului la cutiile de viteză; 
 Studiu privind evoluţia şi perfecţionarea motoarelor răcite cu aer; 
 Studiu privind reorganizarea Secţiei de Caroserie, în vederea creşterii capacităţii de 

producţie; 
 Studiu privind optimizarea procesului de montaj, pentru Dacia 1300; 
 Studiu privind necesitatea creşterii producţiei de autoturisme; 
 Proiectare şi execuţie banc de încercare la anduranţă a închizătorului capotă faţă şi spate, 

pentru autoturismul Dacia; 
 Studiu privind înlocuirea inelelor de sudobrazare (de argint), la sudarea bieletelor de 

direcţie cu sudură clasică. 
 

Din anul 1970 până în 1981, am desfăşurat şi activitate didactică la Universitatea Tehnică din 
Piteşti, în cadrul Catedrei de Automobile, ca asistent şi şef de lucrări, conducând şi proiecte de 
diplomă. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine: franceza, rusa; 
 Permis de conducere: categoria B (1970). 

 



DRĂGUŞIN, MARIN 
 
 

Născut la 10 noiembrie 1929, în comuna Bascovele, sat Drăgoleşti (astăzi, Cotmeana), 
judeţul Argeş, din părinţii: preot Nicolae Drăguşin şi Elena. 

Şcoala primară I – IV, satul Drăgoleşti, cu învăţătorii David Vasilescu, clasa I şi Marin 
Negescu, clasele II – IV. 

Seminarul Teologic „Nicolae Basarab”, Curtea de Argeş, clasa I, care s-a desfiinţat în 1941, 
iar clasele II – V, Râmnicu Vâlcea. 

Institutul Teologic Universitar Sibiu, 1948 – 1952, licenţiat, iunie 1952.  
Hirotonit diacon, la 8 iunie 1952, pe seama Catedralei Mitropolitane Sibiu, de Înalt 

Preasfinţitul Mitropolit Neculae Bălan. 
Am funcţionat, ca diacon, din 15 septembrie 1952, pe seama Catedralei Sf. Arh. Mihai şi 

Gavril, Mediaş, până la 1 noiembrie 1959, când am fost transferat, ca diacon, la Biserica Sf. 
Gheorghe, Piteşti, fostă catedrală a oraşului Piteşti, până la 31 decembrie 1991, când am fost 
hirotonit preot II, până la 15 august 1953, când am fost transferat, ca urmare a dezafectării, 
închirierii pentru cult şi cercetări arheologice pentru 5 ani, redeschizându-se pentru cult în 1968, 
când eu eram preot activ II la Sf. Ion, Piteşti şi unde am funcţionat până la 1 iunie 2006, când am 
fost pensionat. 

În continuare, sunt îmbisericit şi mai slujesc când pot, datorită bunăvoinţei slujitorilor activi 
de la biserica noastră. 

Concomitent cu slujirea clericală, am mai îndeplinit şi următoarele funcţii: perioada 15 
septembrie 1952 – 1 octombrie 1959, secretar protopopesc, Protopopiatul Mediaş, arhiepiscopia 
Sibiu şi, apoi, 1 ianuarie 1960 – 1 octombrie 1985, secretar protopopesc, Protoieria Piteşti, judeţul 
Argeş. 

Fiind pasionat de muzică, atât la Mediaş, cât şi în Piteşti, m-am ocupat de mişcarea corală 
bisericească în calitate de dirijor. În Mediaş, am fost trimis de Înalt Preasfinţitul, cu porunca de a 
mă ocupa de aceasta, întrucât, ca student, am fost desemnat de părintele profesor Gh. Şoima, 
profesorul de muzică, să conduc corul studenţilor în absenţa domniei sale. Înalt Preasfinţitul 
Mitropolit Nicolae Bălan mi-a precizat că nu-mi va da o parohie la sat, întrucât bisericile de la oraş 
nu mai pot avea coruri, din pricină că regimul comunist nu mai permite profesorilor de muzică să 
conducă în biserici aceste coruri. Aşa se face că am fost trimis la Mediaş, unde am activat şi am 
lăsat acolo cor bisericesc şi tradiţie de concerte de colinde până astăzi, după modelul catedralei din 
Sibiu. La Piteşti, am făcut acelaşi lucru. Aici, era corala bărbătească a preoţilor şi cântăreţilor din 
Piteşti, după modelul coralei preoţilor capitalei, condusă de vrednicul de pomenire preot Marin M. 
Branişte, iar astăzi, de preot profesor Gheorghe Neacşu, profesor la Institutul Teologic, Piteşti şi 
preot la Sf. Gheorghe, Piteşti. Peste toate acestea, am mai prestat şi alte misiuni, toate legate de 
misiunea preoţească: membru în Consistoriul Eparhial pe vremea când aparţinea de Eparhia 
Râmnicului şi Argeşului, membru în comisia de cenzori ai C.A.R., membru ales în Adunarea 
Eparhială a Episcopiei Argeşului şi Muscelului. Am fost apreciat la vremea potrivită şi am fost 
hirotonit la Iconom Stavrofor de vrednicul de pomenire Preasfinţitul Episcop Iosif Gafton. 

Pentru toate acestea, bunului Dumnezeu recunoştinţă eternă, cum şi forurilor bisericeşti prin 
reprezentanţii lor care au împlinit acestea, în acele vremuri nu uşoare. 



 
 

DUINEA, DUMITRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 22.09.1947, com. Priboieni, jud. Argeş; 
 Adresa: municipiul Curtea de Argeş, strada Negru Vodă, nr. 117, sc. B, jud. Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Telefon: 0248721179, 0248506012, 0744593765; 
 Email: bnpaduinea@yahoo.com 

 
    STUDII: 
 1971-1975, Facultatea de Drept Bucureşti.  

 
EXPERINŢA PROFESIONALĂ:   
 August 1975 - Decembrie 1975, jurisconsult – ICEP Curtea de Argeş; 
 Ianuarie 1976 - Septembrie 1077, jurisconsult – Consiliul Popular al oraşului Curtea de 

Argeş; 
 Octombrie 1977 - iunie 1982, notar de stat – Notariatul de Stat Local, Curtea de Argeş; 
 Iulie 1982 - Noiembrie 1995, notar şef – Notariatul de Stat Local, Curtea de Argeş; 
 Noiembrie 1995 - Octombrie 2001, notar public, Curtea de Argeş şi preşedinte al Camerei 

Notarilor Publici Piteşti; 
 Octombrie 2001 - Octombrie 2004, notar public, Curtea de Argeş şi vicepreşedintele 

Uniunii Naţionale a Notarilor Publici; 
 Octombrie 2004, până în prezent, notar public, Biroul Notarilor Publici, Asociaţi, „Duinea 

şi Ştef”, Curtea de Argeş. 
 
CUNOŞTINŢE INFORMATICE: Microsoft Word. 
 
HOBBY-URI: drumeţii, sport (tenis de câmp), muzică. 



DUMITRACHE, IULIAN 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 25. 01.1958; 
 Adresa: Bascov, Argeş; 
 Telefon: 0748408055; 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii; 
 Cetăţenie: română. 

 
STUDII: 
 1979 – 1983: Facultatea de Teologie, Bucureşti; 
 1973 – 1978: Seminarul Teologic, Craiova. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1987 – 1979: stagiul militar satisfăcut; 
 1984: hirotonit pe seama parohiei Bascov (Sf. Gheorghe); 
 1998 – 2006: construit, pictat şi sfinţit biserica cu hramul Sf. Gheorghe şi 

Adormirea Maicii Domnului din comuna Bascov, judeţul Argeş. 



 
 

DUMITRACHE, M. ION 
 
 

Născut la 20.10.1924, fiul lui Mărin şi Tudora. 
Născut în comuna Prundu, judeţul Argeş, comună ce, în prezent, aparţine oraşului Piteşti. 
Am desfăşurat activitate profesională în oraşul Piteşti, începând cu anul 1950, până în anul 

1973, timp în care, pe lângă activitatea profesională de economist, am contribuit, prin muncă de 
teren, în cadrul judeţului Argeş, la creşterea numărului de membri cooperatori şi, implicit, la 
creşterea fondului social în Cooperaţia de Consum Judeţean Argeş, prin unităţi ce deţineau tot 
comerţul la sate şi schimbul de produse industriale între oraş şi sat. 

Munca s-a desfăşurat prin muncă de lămurire culturală (brigăzi artistice etc.). 
Din anul 1973 până în 1980, am activat în sectorul Agricol Judeţean Argeş, unde am 

contribuit, pe lângă activitatea profesională, la recepţionarea produselor agricole şi depozitarea lor 
în magazii şi silozuri, deci la constituirea fondului de stat la aceste produse şi în judeţul Argeş. 

Tot în acest timp, am supravegheat desfăşurarea unei munci corecte a laboranţilor şi şefilor 
de depozite la recepţia şi prelucrarea produselor. 

Din anul 1980 până în anul 1984, când m-am pensionat, am activat ca economist în cadrul 
Direcţiei Financiare de pe lângă Sfatul Popular Judeţean Argeş, contribuind la formarea şi 
repartizarea creditelor financiare către unităţile bugetare din Judeţul Argeş, asigurându-le fondurile 
necesare desfăşurării activităţilor acestora. 

 



DUMITRAŞCU, NECULAE VASILE 
 
 

O viaţă am fost militar şi mă înscriu în acest domeniu. 
După părerea comandanţilor, eu am rămas cu o integritate morală de necontestat în toate 

funcţiile pe care le-am îndeplinit. 
Toate funcţiile le-am îndeplinit cu rezultate bune şi foarte bune, de la comandant de 

subunitate de tancuri, până la cea de Comandant al Şcolii de Ofiţeri tancuri şi armată. 
Am mai efectuat şi alte activităţi, astfel: 
 Am scris foarte multe scenarii de filme pentru instrucţia tanchiştilor, majoritatea fiind 

foarte bune, apreciate în ţară şi la concursuri internaţionale la Paris, Berlin, Lausanne 
(Elveţia). Cehoslovacia, la Varşovia şi în Polonia; 

 Am acţionat, personal, la stingerea unei sonde care producea pagube zilnice de circa 
un milion de lei; 

 Am salvat mai multe vieţi ale soldaţilor noştri; 
 Am transformat Şcoala de ofiţeri tancuri şi armată într-o şcoală modernă. 

S-ar putea adăuga foarte multe probleme, mă opresc aici. 



DUMITRIU, ELENA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa de domiciliu: Piteşti, Calea Bucureşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 15.9.1935, comuna Hârseşti, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1990 – prezent: pensionară; 
 1978 – 1990: profesoară de istorie, la Liceul „Dante Aligheri” din Bucureşti; 
 1976-1978: profesoară de istorie, la Şcoala generală nr. 87, Bucureşti;  
 1967 – 1976: profesoară de istorie, la Şcoala generală nr. 74, Bucureşti;  
 1962 – 1967: transferată la Liceul „Grigorie Moisil” din Urziceni; 
 1958 – 1962: profesor titular de istorie, în comuna Jilavele, raionul Urziceni, regiunea 

Bucureşti. 
  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1953 – 1958: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti; 
 1949 – 1953: Şcoala medie de Comerţ nr. 4 Fete, Bucureşti, în fosta clădire a Goleştilor, de 

pe Aleea Grant, nr. 64 – numită şi „Belvedere”, fostul Liceu „Doamna Stanca”; 
 1948 – 1949: cursurile clasei a VII-a elementară, la Şcoala elementară “Costeasca”, 

Bucureşti, în urma reformei învăţământului; 
 1946 – 1948: cursurile claselor I şi a II-a de liceu, la Liceul “Aurel Vlaicu”, Bucureşti; 
 1942 – 1946: Şcoala primară cu clasele I-IV, Hârseşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Responsabila Comisiei Metodice la catedra de istorie din Şcolile generale nr. 74 şi 87 şi la 

Liceul “Dante Aligheri”, Bucureşti;  
 Membră a Comisiei metodice a Casei Corpului Didactic din Bucureşti, participând la 

elaborarea programei de istorie; 
 Membru în comitetul de conducere al Filialei Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice – 

ales în 06.11.1973; 
 Participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice ale muzeelor din judeţele Vaslui şi Argeş; 
 Obţinerea tuturor gradelor didactice din învăţământ şi acordarea titlului de “Profesor 

evidenţiat” de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, ordinul nr. 5661, din 
11.06.1984. 

 



 
 

DUŢĂ, CORNELIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 25 martie 1950, comuna Schitu-Goleşti, judeţul Argeş. 

 
STUDII: 
 Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, 1966 – 1969; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Infanterie „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 1969 – 1972; 
 Curs de comandanţi de companie, 1974; 
 Curs de comandanţi de batalion, 1978; 
 Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Inter-arme, 1980 – 1982; 
 Curs de comandanţi de regiment, 1987; 
 Colegiul Superior de Stat major, 1993; 
 Curs intensiv de limba engleză, 1997; 
 Doctor în ştiinţe militare, 1999; 
 Colegiul Naţional de Apărare, 2000. 

 
POZIŢII OCUPATE: 
 1972 – 1975: Comandant pluton infanterie, la Regimentul 30 Gardă; 
 1975 – 1978: Comandant companie infanterie, la Regimentul 30 Gardă; 
 1978 – 1980: Şef de stat major al Batalionului I Gardă, la Regimentul 30 Gardă; 
 1980 – 1982: Ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1982 – 1987: Comandant al Batalionului I Gardă, la Regimentul 30 Gardă; 
 1990 – 1998: Şef de stat major al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”; 
 1998 – 2001: Comandant al Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”; 
 2001 – 2003: Locţiitorul şefului Direcţiei Operaţii din Statul major General; 
 2003 – 2006: Comandantul Comandamentului Garnizoanei Bucureşti şi şeful garnizoanei. 

 
În anul 2000, a fost înaintat la gradul de general de brigadă. 
În anul 2006, a fost înaintat la gradul de general maior. 
 
DECORAŢII ŞI DISTINCŢII MILITARE: 
 Medalia „Meritul militar”, clasa I, a-II-a şi a-III-a; 
 Ordinul „Meritul militar”, clasa I, a-II-a şi a-III-a; 
 Steaua României în Grad de Ofiţer. 

 
 



ARTICOLE ŞI LUCRĂRI PUBLICATE: 
 Potenţialul strategic militar, suport al planificării activităţilor în cadrul operaţiei strategice, 

editura ASIM, 1997; 
 Activitatea de evaluare a potenţialului militar, fundament al procesului de prognozare şi 

planificare militară, editura ASIM, 1999; 
 Evoluţia potenţialului militar al României, editura ASIM, 1999; 
 Riposta omnidirecţională în cadrul apărării strategice, revista Observatorul militar, 1999; 
 Capacitatea economico-financiară, tehnologică şi ştiinţifică a statului, Colegiul Naţional de 

Apărare, 2000; 
 Eficientizarea şi dinamizarea managementului procesului instructiv militar proiectat şi 

desfăşurat în Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, editura ASIM, 2000. 
 
ALTE ARTICOLE apărute în publicaţii de specialitate (revista „Gândirea militară”, publicaţiile 
editurii ASIM, ale Colegiului Naţional de Apărare), sau prezentate în cadrul comunicărilor 
ştiinţifice şi a simpozioanelor. 
 
În prezent, deşi în rezervă, este interesat de problematica fenomenului militar şi de aspecte legate 
de profesionalizarea Armatei României în cadrul noului context politico-militar intern şi 
internaţional. 
 
Este căsătorit cu Lulu-Cristiana, profesor de limba engleză şi are o fiică, Iulia-Ioana, economist. 



 
 

DUŢĂ, GEORGEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: comuna Mărăcineni, sat Gropeni, nr. 539 A, jud. Argeş; 
 Data şi locul naşterii: 9 noiembrie 1959, oraş Găieşti, judeţul Dâmboviţa; 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1981 – 1984: comandant pluton elevi, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 

„Basarab I”; 
 1984 – 1992: instructor în statul major al Gărzilor Naţionale; 
 1992 – 1997: ofiţer în compartimentul stat major, la Centrul Militar Judeţean, Argeş; 
 1997 – 2002: ofiţer la pregătirea de luptă, mobilizare şi personal, la Centrul Militar 

Judeţean, Argeş; 
 2002 – 2007: şef de stat major, la Centrul Militar Judeţean, Argeş; 
 2007 – 2008: locţiitor al comandantului, la Centrul Militar Judeţean, Argeş; 
 2008 – prezent: comandant, la Centrul Militar Judeţean, Argeş. 

 
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 20 de ani de activitate şi 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 25 de ani de activitate şi 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1978: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; 
 1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 2000: Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Facultatea de Drept, 

Bucureşti; 
 2004: Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Conducerea mobilizării”. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: foarte bună capacitate de adaptare, de acţiune în condiţii 

de stres, de autoperfecţionare şi de comunicare; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: foarte bun manager şi organizator al activităţilor 

specifice funcţiilor în care a fost încadrat; 



 Competenţe şi aptitudini tehnice: reale competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului: operare PC, Office; 
 Permis de conducere: Categoriile B, C şi E; 
 Limbi străine: franceză, rusă; 
 Hobby-uri: lectura, pescuitul. 



 
 

DUŢESCU, CONSTANTINA 
 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2003: lector la Filiala Piteşti a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, la 

disciplinele Drept internaţional public şi Drept financiar; 
 1996 – prezent: judecător la Curtea de Apel, iniţial, la secţia contencios administrativ, apoi, 

la Secţia civilă. Din anul 2000, la Completul specializat pentru conflicte de muncă şi 
asigurări sociale, iar, din 2008, la Secţia comercială şi de contencios administrativ fiscal; 

 1992 – 1996: judecător la Tribunalul Argeş, Secţia civilă, precum şi la Secţia comercială; 
 1991 – 1993: lector la Facultatea de Drept „Pygmalion”, Piteşti; 
 1990 – 1992: judecător la Judecătoria Piteşti, judeţul Argeş; 
 1985 – 1990: avocat la Baroul Piteşti, judeţul Argeş; 
 1981 – 1985: judecător la Judecătoria Piteşti, judeţul Argeş; 
 1976 – 1981: judecător la Judecătoria Drăgăşani, judeţul Vâlcea.  
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 12.2008: conferirea titlului de doctor în drept, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi 

Învăţământului; 
 07.2008: susţinerea tezei de doctorat „Concedierea disciplinară”; 
 10.2005: Doctorat, Academia de Poliţie Bucureşti – disciplina Dreptul muncii, coordonator 

ştiinţific prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea; 
 2005: masterat, Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Drept – Drept social 

român şi european. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 2003 – 2010: Peste 15 lucrări publicate în diverse reviste de specialitate; 
 2002 – 2010: Participarea la diferite cursuri, seminarii şi simpozioane, pe diverse teme de 

specialitate.  
 

 
 
 
 

 



 
 
 

DUŢULESCU, CONSTANTIN 
 
 

Sunt născut în comuna Vultureşti, judeţul Argeş, la 1 septembrie 1947, fiu al lui Constantin şi 
Eugenia, oameni muncitori ai pământului, care, din produsele muncii lor, au susţinut în şcoli şi 
facultăţi cu zeci de ani în urmă, trei copii. Tata, invalid şi veteran de război, decedat, iar, mama, la 
85 de ani, trăieşte. 

Din dragoste şi sinceră credinţă copiată de la părinţi, după ce am fost refuzat să candidez la 
alte şcoli pe motiv că tata nu era înscris la colectiv, m-am înscris, prin concurs, la Seminarul 
Teologic din Bucureşti. Aceasta, după absolvirea Şcolii generale de şapte clase în comuna natală, 
Vultureşti, jud. Argeş. Imediat după absolvirea Seminarului în 1967, tot prin concurs, am fost 
admis la Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu transferându-mă după doi ani, la 
Institutul Teologic Universitar din Bucureşti. După cei patru ani de studiu, am prezentat la 
examenul de licenţă lucrarea cu tema: „Religia Greco-Romană şi influenţele sale asupra religiei 
Geto-Dacice”, după care am fost declarat licenţiat şi absolvent la Institutul Teologic din Bucureşti, 
1972. 

După puţin timp de aşteptare, am candidat pentru ocuparea unui post de prim diacon, vacant, 
de la Catedrala Episcopală a Eparhiei Râmnicului şi Argeşului din Râmnicu Vâlcea. Admis, m-am 
căsătorit, după care am fost sfinţit diacon şi mi-am luat în răspundere sarcinile de serviciu. 

Arăt că, pe lângă atribuţiile acestui post, pentru care eram remunerat, am prestat şi activităţi 
de răspundere în Administraţia Centrului Eparhial ca şi funcţionarii civili, prestând, zilnic, opt ore 
de muncă, semnând condica la venire şi plecare, de luni până sâmbătă inclusiv, fără să am zi liberă 
săptămânal, sau să fiu plătit pentru munca din cancelaria administrativă. Zilnic, după masă, de la 
ora 17 – 19 şi sărbătorile, semnam condica de prezenţă activă la Catedrală, unde aveam un alt şef. 
Învoirile în oraş la nevoie se făceau cu bilet de voie care, la sfârşit de săptămână, se calculau de 
contabilitate orele lipsă de la program şi, se reţineau din concediul de odihnă anual. Aşa am îndurat 
din martie 1973 până la 1 octombrie 1987, când, tot prin concurs, Consiliul Plenar Eparhial m-a 
promovat preot paroh în Valea Mare, unde funcţionez şi în prezent. 

Activitatea, de aici, nu o consemnez – Bunul şi Milostivul Dumnezeu cunoaşte munca şi 
activitatea mea în interesul credincioşilor daţi spre păstorie din Parohia Valea Mare – Ştefăneşti, 
Argeş. 

Neşansa vieţii a făcut ca, din anul 1980, să mă despart de soţie, ocupându-mă, însă, de copiii 
mei trupeşti, de educaţia şi buna creştere a lor etc. Mi-a Binecuvântat Pronia Cerească casa cu 
două fete frumoase şi deştepte. Fiecare licenţiată, sunt la casele lor cu familie şi copii. Fata mare, 
Aida, cu soţul şi fetiţa este stabilită în Canada, iar Magdalena şi soţul împreună cu băiatul, născut 
de curând, sunt avocaţi la Tribunalul din Râmnicul Vâlcea şi locuiesc în Călimăneşti. 



În încheiere, arăt că am două surori licenţiate, pensionare, care au lucrat în învăţământ. Sora 
mare, Elena, soţul profesor, decedat, au un băiat, Cristi Ioniţă, judecător care, cu ani în urmă, a fost 
Preşedinte al Judecătoriei Piteşti. În prezent, e funcţionar în C.S.M. Bucureşti, iar soţia, Laura, este 
judecător la Curtea Piteşti. Au o fetiţă de 5 ani. 

Sora mică, Maria, şi soţul sunt stabiliţi în Bârzeşti – Vultureşti, pensionari. Fata lor, Lavinia, 
este judecător la I.C.C.J. Bucureşti, iar soţul avocat. Băiatul, Alin, şi soţia, licenţiaţi în ştiinţe 
exacte, lucrează într-un minister din Bucureşti. Deocamdată, nu au copii.  



 
 
 
 
 
 
 

 
FLOREA, I. PETRIŞOR 

 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, Str. Trivale, nr. 4, Bl. 6, Sc. A, parter, Apt.5;  
 Telefon: 0723636145 / 0761111040; 
 E-mail: petrisor_florea@yahoo.com 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 04.mai 1964. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 01.05.2008 – 2010: Comandantul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, 

Piteşti (U.M. 02405, Piteşti); 
 01.04.2005 – 01.05.2008: Locţiitor al comandantului Centrului de Studii şi Păstrare a 

Arhivelor Militare, Piteşti (U.M. 02405, Piteşti);  
 01.04.2002 – 01.04.2005: Şef Secţie 1 Depozitare Arhive Istorice, din cadrul Centrului 

de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, Piteşti;  
 01.07.2001 – 01.04.2002: Şef Secţie 2 Soluţionare Cereri şi Relaţii Publice, din cadrul 

Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, Piteşti; 
 01.11.1998 – 01.04.2002: Comandant Companie Pază şi Deservire, din cadrul 

Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, Piteşti; 
 01.08.1997 – 01.11.1998: Comandant Companie Tancuri, din cadrul Batalionului 22 

Tancuri, Bucureşti; de la 01.01. la 01.07. 1998 şi de la 01.09. la 01.11.1998: Detaşat în 
cadrul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, Piteşti;  

 01.03.1996 – 01.08.1997: Comandant pluton tancuri din subunităţi de luptă, din cadrul 
Batalionului 18 Tancuri, Basarabi; 

 01.11.1993 – 01.03.1996: Comandant companie elevi subofiţeri, din cadrul Institutului 
Militar Tancuri şi Auto, Piteşti; de la data de 10 decembrie 1994, la 15 mai 1996: 
detaşat în cadrul Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare, Piteşti;  

 31.08.1990 – 01.11.1993: Comandant pluton elevi subofiţeri, în cadrul Institutului 
Militar Tancuri şi Auto, Piteşti; 

 23.08.1986 – 31.08.1990: Comandant pluton trăgători tanc, din cadrul Centrului 69 
I.E.M.L., Buziaş. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ SPECIFICĂ: 
 Pe data de 27 februarie 2008, am susţinut, în şedinţă publică, teza de doctorat cu 

tema „Propaganda militară în timpul participării Armatei Române la cel de-al Doilea 
Război Mondial”, comisia propunând acordarea titlului ştiinţific de doctor în 
„Ştiinţe Militare”, cu calificativul „Foarte Bun”;  

 01 noiembrie 2003-februarie 2008: doctorand în „Ştiinţe Militare”, la Universitatea 
Naţională de Apărare  „Carol I”, Bucureşti;  



 oct 2006-mai 2007: Absolvent al cursului de învăţare a limbii engleze, Lexis Schools 
of Languages, Piteşti;  

 2000-2002: Absolvent al învăţământului postuniversitar de master, în cadrul 
Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie, în specializarea „România în secolul XX”, 
durata 3 semestre, media 9,73; 

 1995-2000, Absolvent al Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, 
specializare istorie, licenţiat sesiunea iunie 2000, media 9,75; 

 1991: Curs comandanţi companii tancuri, Făgăraş; 
 1988: Curs de învăţare a limbii germane, 5 luni, organizat în cadrul Şcolii Militare de 

Ofiţeri Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1983-1986: Şcoala Militară de Ofiţeri Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti;  
 1979-1983: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
Aptitudini, calităţi personale: 

 lucrul în echipă este unul dintre atuurile principale; 
 am abilităţi foarte bune de comandă şi comunicare; 
 rezistenţa la stres şi altruismul sunt calităţi de necontestat; 
 sunt responsabil faţă de sarcinile primite, foarte sociabil şi mă acomodez uşor la un 

mediu nou; 
 loialitatea faţă de instituţia militară constituie fundamentul întregii mele activităţi. 

 
Diverse: 

 m-am născut în com. Ulieşti, sat Jugureni, jud. Dâmboviţa; 
 sunt căsătorit şi am două fete; 
 deţin permis de conducere din 1994; 
 competenţă şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului -  nivel mediu. 

 
Limbi străine cunoscute: 

 limba engleză ; nivel dezvoltat;  
 limbă germană; nivel dezvoltat. 

 
Hobby-uri: literatura, sportul în aer liber, călătoriile. 

 



FOLESCU, RODICA 
 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Domiciliu: Piteşti, str. Negru Vodă, nr. 20, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: Română; 
 Locul naşterii: com. Hârtieşti, satul Lucieni, jud. Argeş; fiica lui Constantin şi Veronica         

Chioveanu; 
 Stare civilă: Căsătorită; două fiice avocate în Baroul Bucureşti: soţul medic primar, ortoped 

şi chirurg; 
 Telefon: 0742916300, 0248/212460. 
 

STUDII:  
 Liceul Teoretic Zinca Golescu, Piteşti; 
 Facultatea de Filologie (Limba Română, principal şi Limbi Străine, secundar) – 

Universitatea Bucureşti – durată de studii 5 ani; absolvită în 1965; 
 Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti – durată de studii 5 ani; absolvită în 1970. 
 

LIMBI STRĂINE:  
 Limba Franceză şi Limba Italiană – avansat; 
 Limba Germană şi Limba Rusă – mediu. 
 

FUNCŢII:  
 1970 – 1971: Judecător stagiar, la Judecătoria Oradea, jud. Bihor; 
 1971 – 1982: Judecător stagiar, definitiv, cu gradul I, la Judecătoria Piteşti, jud. Argeş; 
 1982 – prezent: avocată la Baroul Argeş. 



 

 
 

GANŢĂ, DUMITRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Eremia Grigorescu, bl. P2, sc. B, ap. 5, Piteşti; 
 Telefon: 0745169116; 
 Data naşterii: 08.01.1944. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01.10.1968 – 01.11.1971: medic stomatolog, la UM 01034, Bacău; 
 01.11.1971 – 11.08.1974: medic specialist stomatolog, la Spitalul Militar, Iaşi; 
 01.08.1974 – 15.07.2001: medic specialist stomatolog, medic primar, la Spitalul Militar 

Piteşti, unde am ocupat şi funcţia de Şef Serviciu Stomatologie. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Absolvent al Institutului de medicină şi Farmacie Bucureşti, Facultatea de Stomatologie, în 

anul 1968. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Competenţe şi aptitudini sociale: capacitate de comunicare; 
 Competenţe şi aptitudini organizatorice: spirit organizatoric; 
 Permis de conducere: categoria B, din 1973; 
 Limbi străine: franceză; 
 Hobby: sport. 



GHEORGHE – SORESCU, C. CORNELIA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Locul şi data naşterii: 8 mai 1943, comuna Mătăsaru, judeţul Dâmboviţa (fosta comună 

Puţu cu Salcie, judeţul Argeş); 
 Domeniul de referinţă: jurist; 
 Anul stabilirii în judeţul Argeş: anul 1966, an în care am desfăşurat activitatea profesională 

în acest judeţ, fără întrerupere, până în septembrie 2005, când m-am pensionat. 
 
STUDII: 
 Clasele I – IV, în perioada anilor  1950 – 1954, în comuna natală, iar clasele V-VIII, în 

comuna vecină, Costeşti Vale, judeţul Dâmboviţa, în anii 1954 – 1957; 
 Liceul, în perioada 1957 – 1961, în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; 
 Facultatea, în perioada anilor 1961 – 1966, la Facultatea de Drept, Bucureşti. 

 
TITLURI: 
 Diploma „Meritul Judiciar”, clasa I, în anul 2002. 

 
APARTENENŢA LA UNIUNI PROFESIONALE: 
 Membru al Uniunii Juriştilor din România şi al Asociaţiei Magistraţilor din România. 

 
ETAPE IMPORTANTE ALE ACTIVITĂŢII: 
 1966 – 1972: jurisconsult la Trustul de Construcţii Argeş şi, în fapt, şeful Oficiului Juridic, 

neavând vechimea necesară pentru a ocupa şi în drept această funcţie; 
 1972 – noiembrie 1985: procuror la Procuratura Locală Piteşti, Procuratura judeţeană 

Argeş şi procuror adjunct la Procuratura Locală Piteşti, denumirile actuale fiind Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Piteşti şi, respectiv, Tribunalul Argeş; 

 1985 – 24.01.1990: preşedintele Tribunalului Argeş; 
 1990 – mai 1995: judecător la Tribunalul Argeş şi preşedintele secţiei penale de la această 

instanţă; 
 1995 – 15 septembrie 2005: judecător la Curtea de Apel, Piteşti; 
 În perioada 1996 – 22 februarie 2002, am fost preşedintele secţiei penale a acestei instanţe, 

iar, în perioada 22 februarie 2002 – 15 septembrie 2005, am deţinut funcţia de preşedinte al 
aceleiaşi instanţe. 

 
VOLUME DE REFERINŢĂ: 
 În anii 1998 – 2005, am fost coautoare la volumele publicate anual, intitulate 

„Jurisprudenţa Curţii de Apel Piteşti”, Editor Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, în anul 
2000, iar, în ceilalţi ani, „All Beck”; 

 Totodată, în perioada în care am îndeplinit funcţiile de procuror şi judecător, mi-au fost 
publicate, mai multe articole în „Revista Română de Drept” (după anul 1989, revista 
„Dreptul”), prin care am contribuit la rezolvarea unor probleme de drept controversate. 
Unele din acestea au fost consemnate în lucrări importante în domeniu, cum este cel de 
Drept procesual penal, partea specială, al domnului profesor universitar, doctor Ioan 



Neagu, Editura Global, pagini 228. Articolul se intitulează „Efectul devolutiv şi efectul 
extensiv al apelului”. 

 
MISIUNI OFICIALE ÎN STRĂINĂTATE: 
 În anul 2003, am fost în localitatea Salonic – Grecia, unde am participat la un congres 

organizat în această ţară, cu participarea unor magistraţi din Ucraina, Bulgaria, Cipru 
etc.; 

 În luna mai 2006, mi-a fost publicat romanul cu caracter autobiografic „Viaţa ca o 
viaţă”, în care am încercat să-mi definesc personalitatea, în contextul unor întâmplări în 
mijlocul cărora am fost de-a lungul timpului; 

 În această carte, am ţinut să-mi prezint dragostea pentru oraşul şi judeţul care m-au 
adoptat, marea mea dragoste pentru aceste minunate locuri şi respectul pentru 
majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut; 

 Cea mai arzătoare dorinţă a mea este ca această ţară să fie condusă de o persoană 
inteligentă, carismatică şi care să iubească, atât de mult patria, încât să ştie să găsească 
cele mai eficiente căi spre a fi capabil să edifice un stat respectat în toată lumea.  



 
 

GHICA, RADU DAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Dinu Vintilă nr. 5, bl. 4, sc. A, et. 4, ap. 45; 
 Telefoane: 0238716063; 0722380100; 
 Fax: 0238713544; 
 E-mail: ghica_radu_dan@yahoo.com 
 Data naşterii: 13.09.1955. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ. 
 15.05.2008 – 19.03.2009: Şef al Statului Major al Forţelor Terestre, la Statul Major al 

Forţelor Terestre; 
 15.05.2008 – 19.03.2009: Comandant al Comandamentului Operaţional Întrunit „Mareşal 

Alexandru Averescu”, Buzău; 
 2007 – 2008: Şeful Direcţiei structuri şi planificarea înzestrării, la Statul Major General; 
 2006 – 2007: Comandant al Comandamentului Forţelor Terestre; 
 Noiembrie 2006 – ianuarie 2007: Locţiitor al şefului de stat major pentru operaţiile coaliţiei 

şi Senior Naţional Reprezentativ al României în Irak, la Comandamentul Forţei 
multinaţionale din Irak (MNF-I DCOS); 

 2004 – 2006: Director al Statului Major al Forţelor Terestre; 
 2003 – 2004: Comandant al Brigăzii 282 Mecanizată „Unirea Principatelor”; 
 2000 – 2003: Şef Serviciu Operaţii, la Statul major al Forţelor Terestre; 
 1998 – 2000: Şef Secţie Informaţii, la Armata 1; 
 1996 – 1998: Ofiţer specialist în Direcţia Informaţii Militare, la Statul Major General; 
 1994 – 1996: Şef Secţie Operaţii, la Corpul 1 Armată; 
 1992 – 1994: Şef al operaţiilor şi pregătirii pentru luptă, la Divizia 1 Mecanizată; 
 1990 – 1992: Comandant Batalion 177 Cercetare, la Divizia 57 Tancuri; 
 1990: Ofiţer de stat major în biroul cercetare, la Divizia al Armatei 1; 
 1988 – 1990: Şef de stat major (prim locţiitor al comandamentului), la Regimentul 23 

Mecanizat/Divizia 11 Mecanizată; 
 1987 – 1988: Ofiţer de stat major în biroul cercetare, la Divizia 11 Mecanizată; 
 1983 – 1985: Comandant Companie cercetare în dispozitivul inamicului, la Batalionul 336 

Cercetare/Divizia 57 Tancuri; 
 1980 – 1983: Ofiţer de stat major şi cenzor militar (şef al pregătirii pentru luptă), la 

Batalionul 336 Cercetare/Divizia 57 Tancuri; 
 1977 – 1980: Comandant de pluton cercetare şi comandant grup cercetare în dispozitivul 

inamicului, la Divizia 57 Tancuri. 
 

mailto:ghica_radu_dan@yahoo.com


EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2006 – 2009: Doctorat în ştiinţe militare; 
 30.10.2006 – 18.07.2007: Pregătire psiho-pedagogică, psihologia educaţiei, pedagogie, 

didactica specialităţii, sociologia educaţiei, instruire asistată de calculator, practică 
pedagogică la Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea 
Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei; 

 17 – 27.10.2005: Studii strategice, politico-militare-viitorul NATO, la Colegiul NATO, 
Roma şi Bruxelles; 

 11 – 13.10.2005: Asistenţă în domeniul managementului securităţii, la Institutul de Apărare 
privind Managementul de Securitate, Bucureşti (Defence Institute of Security Assistance 
Management); 

 2003 – 2005: Masterat „Puterea executivă şi administraţia publică”, la Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;  

 Ianuarie – martie 2005: Limba engleză, Curs scurt de limba engleză, Borden – Canada; 
 2002: Comunicare şi relaţii publice, Direcţia Relaţii Publice/Ministerul Apărării; 
 21.01 – 10.07.2002: Securitate şi apărare naţională, Colegiul Naţional de 

Apărare/Universitatea Naţională de Apărare; 
 Aprilie – iulie 2001: Operaţii multinaţionale întrunite, Advanced Joint Operations Staff 

Officer Cource; 
 Octombrie – noiembrie 1999: Curs terminologie militară în limba turcă, Şcoala de Limbi 

Străine a Comandamentului Forţelor Terestre al Armatei Turciei, Istambul – Turcia; 
 Octombrie 1997 – iunie 1998: Curs intensiv de limba turcă, la Academia de Înalte Studii 

Militare; 
 August – septembrie 1988: Curs de specializare în domeniul organizării – mobilizării, la 

Direcţia Organizare – Mobilizare a Marelui Stat Major; 
 Ianuarie – iunie 1995: Ştiinţe militare, la Colegiul Superior de Stat Major/Academia de 

Înalte Studii Militare; 
 1985 – 1987: Ştiinţe militare, la Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Arme 

Întrunite şi Tancuri, specialitatea Arme Întrunite; 
 Septembrie – octombrie 1983: Curs de perfecţionare pentru ofiţeri încadraţi în companii de 

cercetare în dispozitivul inamicului, la Centrul de Pregătire pentru Infanterie şi Tancuri, 
Făgăraş; 

 August 1981 – ianuarie 1982: Curs comandanţi companie cercetare, la Centrul de pregătire 
pentru Infanterie şi tancuri, Făgăraş; 

 Septembrie 1979 – iunie 1980: Curs intensiv de limba rusă, la Academia Militară; 
 1974 – 1977: Infanterie, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, arma 

infanterie, specialitatea cercetare; 
 1970 – 1974: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, Matematică – fizică. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, rusă, turcă; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: comunicare, spirit de echipă, lider de organizaţie şi de 

grup; 
 Aptitudini şi competenţe organizatorice: manager, conducător; 
 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizator PC; 
 Permis de conducere: categoria B. 



 
MEDALII, ORDINE ŞI DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa  I; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul naţional „Pentru Merit”, în grad de Cavaler; 
 Ordinul „Virtutea Militară”, în grad de Cavaler; 
 Semnul onorific „În Serviciul Armatei”; 
 Legiunea de merit a S.U.A.; 
 Emblema de onoare a Armatei României; 
 Emblema de onoare a SMG; 
 Emblema de onoare a SMFT; 
 Emblema de onoare a SMFA; 
 Emblema de onoare a SMFN; 
 Emblema de onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii; 
 Emblema de onoare a Informaţiilor pentru Apărare. 



 
 

GHINEA, CORNELIA 
 
 

Adresa: Piteşti, str. Argedava, bl. A3, ap. 41, judeţul Argeş 
Telefon: 0348427105, 0730122043. 
Am slujit, am respectat şi am preţuit documentul istoric – timp de 31 de ani … 
M-am născut într-un sfârşit de decembrie al anului 1944, într-o comună dobrogeană cu nume 

frumos – Lipniţa – înconjurată de păduri de tei şi în preajma vestigiilor istorice de la Pacuiu lui 
Soare. Am descifrat slovele abecedarului sub îndrumarea unui învăţător, Iacob pe care, mai târziu, 
l-am identificat cu legendarul învăţător al lui Sadoveanu, Domnu Trandafir. O tragedie petrecută în 
sânul familiei m-a despărţit de cei dragi rămaşi în viaţă şi de uliţele copilăriei mele, continuându-
mi trista viaţă într-o casă de copii, pe care, la început, am urât-o cumplit, apoi, mi-a devenit 
prietenoasă şi datorez mult acestui loc care, deşi nu mi-a oferit mângâiere părintească, aici, m-am 
bucurat, însă, de instrucţie, grijă şi educaţie aleasă. Clasele V-VIII le-am urmat la o şcoală 
bucureşteană de prestigiu, Şcoala numărul 120 „Enăchiţă Văcărescu”. Pregătirea serioasă de care 
m-am bucurat mi-a asigurat reuşită printre primii clasaţi la Şcoala Pedagogică de Învăţători de 6 
ani, „Elena Doamna”. 

Această instituţie de învăţământ m-a format ca om, pentru ca, la rândul meu, să pregătesc 
mlădiţele tinere, viitorul societăţii. După numai trei ani de învăţământ, pasiunea pentru cunoaşterea 
istoriei, în general, şi a ţării noastre, în special, de care am fost animată încă din anii adolescentei, 
m-a ajutat să devin studentă la Facultatea de Istorie – Universitatea Bucureşti. Anul 1971, prin 
repartiţie ministerială, mi-a călăuzit paşii spre locul ideal pentru aprofundarea cunoştinţelor 
dobândite în facultate – Arhivele Militare. Am fost prima salariată cu studii superioare la 
Depozitul Arhivelor Militare, denumirea unităţii pe atunci. 

Prin studiile şi priceperea mea, am reuşit să deschid un culoar nou pentru acea dată, 
cercetarea şi valorificarea documentelor de arhivă, prag ce depăşea operaţiunile primare de 
prelucrare a arhivelor. Încă din primul an de activitate, am început să public articole de 
specialitate, în ziarul „Apărarea Patriei”. 

De-a lungul anilor, am fost o prezenţă activă şi am reuşit să mă fac cunoscută şi apreciată 
pentru informaţiile inedite şi modul de abordare a acestora. M-am bucurat să fiu invitată şi să spun 
„prezent” la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de: Academia Americano – Română de 
Ştiinţe şi Arte, la cel de-al 16-lea congres organizat, la Bucureşti, în 1991, Muzeele argeşene – 
Piteşti, Curtea de Argeş, Goleşti, Câmpulung Muscel, Muzeul orăşenesc Târgovişte, Muzeul 
Marinei din Constanţa, Muzeul din Ploieşti, Societatea Culturală Ploieşti – Mileniul III, Societatea 
Cultural-Ştiinţifică Stroieşti, Argeş, Fundaţia Hans Seidel, Fundaţia Academia Civică – Sighetul 
Marmaţiei, Liceul „Mircea Eliade” – Chişinău, Cercul Militar Sibiu, Centrul de Cultură Piteşti şi 
Brătianu, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă „Maia Catargiu” – Ialomiţa. 

La sesiunile organizate de aceste centre de cultură, am prezentat în jur de 80 de comunicări 
ştiinţifice, toate având ca izvor de creaţie – documentele existente în arhivele militare. 



În anul 1995, am urmat un curs de masterat cu iniţiere în domeniul managementului 
arhivistic. În perioada 2002 – 2004, am fost redactor la revista „Posada”. Anul 2008 mi-a adus 
bucuria de a edita o carte împreună cu lt.col.(r) Dumitru Botilă, intitulată „Poezii din tranşeele 
războiului”, care este, de fapt, o carte de documente sufleteşti, ce aparţin acelor români care au 
făurit România Mare. 

Ca membră a Comitetului Director al Filialei Argeş a Asociaţiei „Cultul Eroilor”, public în 
revista asociaţiei, cât şi în revista „România Eroică”, editată de Asociaţia „Cultul Eroilor” – 
Bucureşti. Desfăşor o activitate intensă şi în cadrul Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi 
Retragere „Basarab I”, ca membră în Consiliul Director. Sunt o colaboratoare fidelă a publicaţiilor: 
„Reflector” şi „Turismul Argeşean”. Pe plan familial, sunt mândră că soţul meu, lt. col. ing. Marin 
Ghinea, plecat de 4 ani dintre noi, mi-a fost alături 33 de ani şi, din dragostea noastră, am dat 
societăţii doi ingineri, Cristian Valentin şi Dragoş Lucian. 

Frumosul cu tot arealul sau/şi iubirea faţă de semeni au fost şi sunt călăuzele vieţii mele. 



GHINEA, ROMICĂ 
 
 

Pe meleagurile vrăneştene ale credinţei strămoşeşti şi ale cântecului românesc, s-a născut, în 
luna lui făurar, în ziua de 21, ale anului 1960, din părinţii Vasile şi Maria, copilul ce, mai târziu, va 
deveni preotul Ghinea Romică, slujitor, astăzi, la Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel şi Arh. Ştefan, 
parohia Vrăneşti, comuna Călineşti, judeţul Argeş. 

Am absolvit Şcoala de 10 ani din satul natal, după care am urmat Seminarul Teologic din 
Craiova  şi Facultatea de Teologie din Bucureşti, promoţia 1988. Sunt licenţiat în teologie, cu 
lucrarea: „Atitudine faţă de aproapele în lumina Vechiului şi a Noului Testament”. 

Am absolvit cursurile de promovare şi perfecţionare, precum şi susţinerea lucrării pentru 
gradul I în cadrul Facultăţii de Teologie din Piteşti. 

Sunt căsătorit cu doamna Ghinea Adriana, absolventă a Universităţii Constantin 
Brâncoveanu din Piteşti. 

Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu cinci copii pe care îi creştem în iubire faţă de Dumnezeu şi 
de semeni. 

Am primit Taina Preoţiei prin punerea mâinilor, de la Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop Calinic, 
la 4 decembrie 1988, în biserica Gorganu de Jos, unde am slujit până la 1 martie 1993, fiind 
transferat la Parohia Vrăneşti, unde, cu ajutorul lui Dumnezeu, slujesc şi astăzi. 

Activitate slujitoare: 
Slujesc în frica lui Dumnezeu slujbe din Duminici şi sărbători, la care se adaugă Sfânta Taină 

a Sf. Maslu, Acatistul, Molitfe şi alte slujbe cerute de credincioşi, atât în biserică, cât şi la casele 
lor. 

Activitatea cultural bisericească: 
Continuând tradiţia culturală a bisericii noastre străbune, în cadrul parohiei, se desfăşoară, cu 

ajutorul copiilor şi al credincioşilor, manifestări legate de anumite evenimente istorice, literare şi 
specifice bisericeşti, la care adăugăm, din 10 în 10 ani, întrunirea fiilor satului. O preocupare 
deosebită se acordă colindelor însoţite de venirea lui Moş Crăciun, piesa Trei Crai de la Răsărit, 
Pluguşorul însoţit de copii îmbrăcaţi în costume naţionale. 

În cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”, se oferă posibilitatea acestora să 
pătrundă în tainele credinţei ortodoxe. 

Activitatea gospodărească: 
Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al credincioşilor, la Parohia Vrăneşti au fost realizate 

următoarele lucrări: monumentul eroilor, zidirea clopotniţei, vopsirea tablei de pe biserică, 
amenajarea cancelariei, înfiinţarea unui muzeu al satului, construirea unei săli pentru servicii de 
asistenţă socială, dotarea bisericii cu încălzire centrală şi cu o nouă pardoseală (gresie), înlocuirea 
stranelor vechi, precum şi o nouă catepeteasmă, construirea scărilor de acces la intrarea în incinta 
curţii bisericii, realizarea de grupuri sanitare, amenajarea fântânilor cuprinse într-un ansamblu 
arhitectural. 

 



 
 

GHIŢESCU, MIHAIL 
 
 

Subsemnatul, Ghiţescu Mihail, născut la 9 ianuarie 1921, în oraşul Curtea de Argeş, strada 
Episcop Ghenadie nr. 6, primul din cei 5 fii ai lui Simion şi ai Ioanei Ghiţescu. 

Între anii 1928 – 1937, am urmat, în oraşul natal, cursul primar şi Şcoala de Arte şi meserii. 
Din anul 1948, am continuat studiile la Liceul Industrial din Piteşti, pe care l-am absolvit în 1942, 
ca şef de promoţie. 

În septembrie 1942, am fost încorporat şi selecţionat pentru şcoala de transmisiuni aero, 
Bucureşti. În anul doi, ca urmare a rezultatelor obţinute în procesul de instruire, am fost recrutat şi 
trimis împreună cu alţi 24 de camarazi pentru specializare, la o şcoală cu profil aviatic, în 
localitatea Halle din Germania. 

Cursurile de specialitate cu profil aero au durat din septembrie 1943 până în august 1944. La 
18 august 1944, m-am întors, împreună cu ceilalţi camarazi în ţară, unde am primit un concediu de 
20 de zile. 

Evenimentele de la 23 august 1944 m-au determinat să nu consum, integral, concediul, 
prezentându-mă înainte de termen la unitatea militară de care aparţineam. 

Presimţirea că, odată cu intrarea trupelor de ocupaţie în oraş, voi avea neplăceri, s-a 
confirmat. 

O vecină rusoaică a informat trupele ocupante despre sosirea mea din Germania şi, 
bineînţeles, că am fost căutat pentru a fi executat. 

În octombrie 1944, am fost înaintat la gradul de sublocotenent, iar, în decembrie, am fost 
trimis pe front, în Ungaria, unde am primit funcţia de comandant al detaşamentului de transmisiuni 
aero, la escadrila 13 recunoaştere îndepărtată condusă de colonelul Emanoil. 

În 1947, am fost numit profesor suplinitor de lucrări practice la Colegiul Militar Curtea de 
Argeş şi, odată cu aceasta, înscrierea în partid. 

În 1948, am urmat o şcoală de specialitate organizată de Ministerul Informaţiilor, în urma 
căreia am fost numit inspector la Consilieratul Cultural al judeţului Argeş. 

În martie 1949, au luat fiinţă Sfaturile Populare şi am devenit şef al secţiei cultural al acestei 
unităţi administrative, funcţie pe care am deţinut-o până în 1959, când am fost exclus din partid 
pentru faptul că am făcut o şcoală de ofiţeri în Germania şi, odată cu aceasta, şi din facultatea de 
drept, unde eram student. 

Din 1960, mi-am reluat profesia şi am funcţionat ca profesor de lucrări practice la Şcoala 
generală nr. 3 şi la Liceul Bălcescu. 

Consemnez câteva preocupări de referinţă: 
 Sunt iniţiator şi membru fondator al cenaclului literar „Liviu Rebreanu”, în anul 1948, 

cunoscut în ţară şi pe care l-am frecventat fără întrerupere; 



 În 1944, se înfiinţează Fundaţia Culturală „Liviu Rebreanu”, sunt membru fondator al 
acestei fundaţii, iar, în 1956, sunt ales preşedinte, funcţie pe care o deţin până în 2006, când 
sunt ales preşedinte de onoare, calitate pe care o deţin şi în prezent; 
 Am colaborat cu lucrări literare la revistele: „Argeş”, „Pietrele Doamnei”, ziarele: 

„Argeşul”, „Curierul”, „Jurnal de Argeş”, posturi locale de televiziune; 
 Am publicat romanul „Lidia” în două volume şi am în pregătire un nou roman; 
 Pentru participarea la război, am primit, ca distincţii, medaliile „Eliberarea de sub jugul 

fascist”, „Victoria” sovietică şi „Crucea comemorativă”; 
 Sunt membru în Liga scriitorilor – Cluj. 



 
 

GÎRBEA, GHEORGHE 
 
 

Mă numesc Gîrbea Gheorghe, m-am născut la 10 septembrie 1959, în comuna Călineşti, sat 
Vrăneşti, judeţul Argeş, ca al doilea din cei patru copii ai familiei Constantin şi Fotinia Gîrbea. 

Şcoala primară am făcut-o în satul natal, între anii 1964 – 1972, între anii 1972 – 1974, am 
urmat prima treaptă a Liceului Industrial nr. 1, Piteşti. Între anii 1975 – 1980, am urmat cursurile 
Seminarului Teologic din Craiova. În anul 1980, am fost admis la Institutul Teologic de grad 
universitar Bucureşti. 

Între anii 1980 – 1981, am satisfăcut serviciul militar. 
Între anii 1982 – 1986, am urmat cursurile Institutului Teologic, la finele cărora, în urma 

examenului de licenţă cu tema „Necromaţia în practica spiritistă şi rugăciunile pentru cei adormiţi, 
după învăţătura ortodoxă”, am fost declarat licenţiat. 

La 29 august 1987, am fost hirotonit preot de Prea Sfinţitul Episcop Calinic al Argeşului şi 
Muscelului, pe seama parohiei Ştefăneşti Vale, Protopopiatul Piteşti. 

În perioada 1 octombrie 1991 – 1 octombrie 1994, am fost numit profesor prin concurs şi 
director al Seminarului Teologic „Neagoe-Vodă Basarab” Piteşti. 

Între 1 martie 1995 – 1 octombrie 1998, am fost numit, prin concurs, asistent la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteea” din cadrul Universităţii Piteşti. Din 1 octombrie 1998, 
am fost numit lector, prin concurs, în cadrul aceleiaşi facultăţi. 

În această perioadă, m-am ocupat de restaurarea unui locaş de cult din lemn, monument 
istoric, devenit paraclis pentru studenţii Facultăţii de Teologie şi ai Universităţii din Piteşti. 

Biserica a fost sfinţită la 5 decembrie 1996 de către Prea Sfinţitul Episcop Calinic al 
Argeşului şi Muscelului. În aceeaşi zi, mi s-a acordat rangul de iconom-stavrofor. 

În anul 1996 m-am înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justin 
Patriarhul” din cadrul Universităţii Bucureşti, secţia Liturgică pastorală şi artă creştină, pregătind 
teza de doctorat cu titlul: „Preotul în viaţa liturgică şi pastorală a Bisericii Ortodoxe”, sub 
îndrumarea Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula. 

Prin susţinerea publică a tezei de doctorat am fost declarat „Doctor în Teologie”, în ziua de 9 
noiembrie 2004. 

În anul universitar 2000 – 2001, am beneficiat de o bursă de studiu la Institutul „Santa 
Giustina” din Padova. 

Sunt căsătorit cu Gîrbea Marilena, bunul Dumnezeu binecuvântându-ne casa cu un fiu, pe 
nume Titus Constantin. 

Din 2007, fac parte din echipa de evaluatori pentru dosarele de candidatură depuse în vederea 
obţinerii burselor de studii în străinătate, pentru domeniul „teologie”, conform adeverinţei nr. 
338/08.06.2007, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

Cărţi: 5. 
Articole: 15. 



GIURGIU, DAN 
 
 

M-am născut în anul 1940, 25 noiembrie, în judeţul Braşov. 
Am studiat medicina la Facultatea de Medicină Bucureşti, Institutul Medico-Militar. După 

absolvirea facultăţii, în anul 1963, am fost repartizat ca medic militar la Oradea. 
Din anul 1960, am fost avansat la gradul de locotenent şi am parcurs treptele ierarhiei 

militare, până la gradul de colonel, în 1987. 
Din 1968, în urma concursului de secundariat (rezidenţiat), am optat pentru postul de şef de 

secţie Triaj (Medic specialist Boli Interne), din cadrul Spitalului Militar, Piteşti. După terminarea 
secundariatului, am activat ca medic specialist boli interne în cadrul secţiei Boli Interne. 

Din anul 1981, am studiat cardiologia în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Fundeni, 
obţinând a doua specializare – medic cardiolog, urmând, apoi, medic primar cardiolog. 

Din anul 1984, am fost şef secţie Boli Interne din cadrul Spitalului Militar, Piteşti. 
După pensionarea din cadrul armatei, am mai activat 5 ani în cadrul Spitalului Militar, ca 

medic civil, iar, în prezent, activez în cadrul Clinicii private „Dr. Irimia”. 
Timp de 42 de ani, m-am dedicat îngrijirii bolnavilor din Argeş, şi nu numai. 



GRĂDINARU, ION 
 
 

Subsemnatul, Grădinaru Ion, născut la data de 12.12.1924, fiul Elenei şi Grădinaru Ion, în 
satul Valea Mare, comuna Ştefăneşti. 

Am frecventat cursurile Liceului Industrial Piteşti şi Şcoala Militară de Ofiţeri. 
În anul 1944, din 20 aprilie şi 24 august, am fost încadrat pe Frontul de Răsărit ca şi 

comandant de pluton. 
Din 6 octombrie 1944, până în 23 aprilie 1945, am fost încorporat în regimentul care a luptat 

în munţii Tatra, în Cehoslovacia. 
Am fost decorat cu „Virtutea Militară”, Clasa I şi „Serviciul cardinal cu Spadă”, clasa a III-a. 
Am fost preşedintele Asociaţiei Deţinuţilor de Război din oraşul Mioveni, din 1991, până în 

prezent. 
Am primit Diploma de Excelenţă, pentru întreaga activitate, din partea Consiliului Local 

Mioveni. 



GRIGORE, VICTOR  
 
 
Data naşterii: 01.12.1961, sat Langeşti, comuna Lunca Corbului, judeţ Argeş. 
Studii:  
 clasele I-VIII, la şcoala din comuna natală; 
 clasele IX-X, la liceul I.C.Brătianu, Piteşti; 
 1978 – 1983: cursurile Seminarului Teologic, Craiova; 
 1983 – 1984: stagiul militar T.R., în oraşul Zalău; 
 1984 – 1988: cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti; 
 2000 – 2002: Masterat la Facultatea de Teologie din Piteşti. 

 
Activitate profesională : 
 9 august 1986: hirotonit preot pe seama Parohiei Siliştea II ce cuprindea satele Lăngeşti şi 

Silişteni, din comuna Lunca Corbului; 
 1 octombrie 1992: secretar la Protoieria Piteşti; 
 1 februarie 1993 – iunie 1998 (anul desfiinţării şcolii): profesor la Seminarul Teologic din 

Piteşti, predând discipline, ca: Studiul Vechiului Testament, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, Dreptul bisericesc ş.a.; 

 1 august 1994: transferat în postul de Preot Paroh la Parohia „Maica Precista” din Piteşti, 
unde activez şi în prezent; 

 2002: ales deputat în Adunarea Eparhială; 
 fost membru în consistoriul protopopesc; 
 fost membru în colegiul de redacţie al ziarului „Argeşul Ortodox” , în calitate de consultant 

ştiinţific; 
 1 august 2004: numit în postul de Consilier cu învăţământul teologic şi religios, la 

Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului, unde îmi desfăşor activitatea şi în prezent. 
 
Realizări administrativ-gospodăreşti la Parohia „Maica Precista”: 
 Introducerea, în biserică, a încălzirii centrale; 
 împrejmuirea bisericii cu gard din fier forjat; 
 pavarea platoului din faţa bisericii cu piatră de Albeşti; 
 restaurarea picturii bisericii; 
 repararea şi zugrăvirea exterioară a bisericii; 
 înlocuirea stranelor cu altele noi; 
 dotarea bisericii cu candelabre noi; 
 repararea şi vopsirea acoperişului, precum şi înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor; 
 amenajarea curţii bisericii. 



GRIGORESCU, VASILE 
 
 

Subsemnatul, Preot Grigorescu Vasile, din municipiul Câmpulung, strada Negru Vodă, nr. 
167, judeţul Argeş, m-am născut la 26 decembrie 1940, din părinţii Petre şi Filofteia Grigore, în 
localitatea Rădeşti – Stâlpeni, judeţul Argeş. 

Am urmat Şcoala Generală în comuna natală; 
Seminarul Teologic, în Bucureşti, 1955 – 1960; 
Facultatea de Teologie, Bucureşti, 1960 – 1964. 
M-am căsătorit, în anul 1964, soţia, Marioara, asistentă medicală. 
Avem trei copii: o fată, medic şi doi băieţi, preoţi. 
Am fost hirotonit în preot la 13 decembrie 1964, pentru parohia Capul Piscului, protoieria 

Câmpulung-Muscel. Aici, am făcut reparaţii de întreţinere la biserică şi am construit o cancelarie a 
parohiei cu două camere. 

Pe 1 octombrie 1972, m-am transferat, la cerere, la parohia Sfânta Marina din municipiul 
Câmpulung. 

Între anii 1979 – 1980, am consolidat biserica afectată de cutremurul din anul 1977. 
Între anii 1981 – 1988, am făcut drenări şi şanţuri cu puţuri absorbante, pentru îndepărtarea 

apei care se infiltra în temelia bisericii. 
În anii 1989 şi 1990, am restaurat pictura bisericii. 
Între anii 1984 – 1989, am fost numit şi preot misionar al Protoieriei. 
Între anii 1991 – 1993, am predat religia, fără salariu, la Şcoala Generală nr. 3 şi la Liceul 

Pedagogic din localitate. 
Între anii 1994 – 1999, am fost profesor la Seminarul Teologic din Târgovişte. 
În perioada anilor 2002 – 2006, am fost membru titular în Consistoriul Eparhial al Eparhiei 

Argeşului şi Muscelului. 
În perioada 2006 – 2010, membru în Adunarea Eparhială. 
Din anul 2000 până în iunie 2010, corespondent voluntar la ziarul local „Evenimentul 

Muscelean”, rubrica „Credinţa creştină” şi la radioul local „Orion”. 
Din anul 2005 până în anul 2009, parteneriat educaţional cu Grădiniţa nr. 4 din localitate. 
Din 1 iunie 2006, împreună cu trei preoţi şi cu Primăria municipiului, avem o cantină socială, 

Asociaţia Sfânta Elena Împărăteasa, la care mănâncă 50 de persoane masa de prânz, cinci zile pe 
săptămână, de luni până vineri. 

Am întreprins activităţi filantropice cerute de Centrul Eparhial, de Protoierie şi de nevoile 
locale. 

M-am îngrijit, după putere, împreună cu preotul co-slujitor, de tot ce are nevoie biserica şi 
credincioşii, pentru împlinirea voii lui Dumnezeu. 

Din 1 martie 2009, sunt pensionar. 
Preoţia fiindu-mi dată pe viaţă, şi acum îmi împlinesc misiunea de a învăţa, sfinţi şi îndruma 

pe credincioşi la mântuire. 



 
 

GUIŢĂ, ALEXANDRU GIGEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Fraţii Goleşti, bl. S10, sc. B, ap. 24; 
 Telefoane: 0248218090, 0744882291; 
 E-mail: GGUITZA@yahoo.com 
 Data şi locul naşterii: 25.03.1962, mun. Brăila, jud. Brăila. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 30.06.2010 – prezent: Comandant /Director general, Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion 

Jianu”, Piteşti, str. Negru Vodă, nr. 47; 
 2001 – 2010: medic şef secţie A.T.I., Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”, Piteşti; 
 1998 – prezent: medic primar anestezie-terapie intensivă, Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. 

Ion Jianu”, Piteşti; 
 1993 – 1998: medic specialist A.T.I., Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”, Piteşti; 
 1992 – 1993: medic rezident A.T.I., Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”, Piteşti; 
 1990 – 1992: medic rezident A.T.I., Centrul de Boli Cardiovasculare al Armatei, Bucureşti; 
 1989 – 1990: medic şef de infirmerie, Brigada 2 Grăniceri, Drobeta-Turnu Severin; 
 1986 – 1989: medic stagiar, Spitalul Militar Piteşti. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE: 
 2005 – 2007: Universitatea Piteşti, Master în „Managementul serviciilor sociale şi de 

sănătate”; 
 1990 – 1993: Universitatea de medicină şi farmacie „Carol Davila”, Bucureşti – rezidenţiat 

în specialitatea anestezie-terapie intensivă; 
 1980 – 1986: Institutul medico-Militar Bucureşti, Universitatea de medicină şi Farmacie 

„Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de medicină generală; 
 1976 – 1980: Liceul Sanitar Galaţi, profilul medicină generală; 
 2008: Curs internaţional de nutriţie, Clinica „Leonardo da Vinci Life Learning Project”, 

Societatea Română de Nutriţie Enterală şi Parenterală; 
 2005: „Actualităţi în managementul bolnavului critic”, Universitatea de medicină şi 

Farmacie, Craiova; 
 2006: „Curs de ghiduri şi recomandări în nutriţia clinică”, Societatea Română de Nutriţie 

Enterală şi Parenterală;  
 2004: „Curs de Nutriţie Clinică şi Metabolism”, Societatea Română de Nutriţie Enterală şi 

Parenterală;  
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 2003: Curs: „Terapia intensivă. Medicina de urgenţă. Sânge şi transfuzia de sânge”, 
Fundaţia Europeană de Învăţământ Anestezic; 

 2002: „Actualităţi în oncologia digestivă”; 
 2002: „Hipertensiunea arterială – Abordarea actuală”, Societatea Română de Cardiologie; 
 2001: „Curs de actualităţi în Anestezie-Terapie intensivă”, Reuniunea Româno-Britanică, 

Cluj-Napoca; 
 1994: „Curs intensiv de perfecţionare în anestezie-terapie intensivă”, Federaţia Mondială a 

Societăţilor de Anestezie. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
Aptitudini şi competenţe personale: 
 Limbi străine cunoscute: engleză, franceză. 

Aptitudini şi competenţe sociale: 
 Bun comunicator; 
 Aptitudini de negociator; 
 Abilităţi de lider informal; 
 Relaţionare interpersonală eficientă; 
 Capacitate de autorealizare; 
 Spirit de echipă. 

Aptitudini şi competenţe organizatorice: 
 Gândire managerială de tip prospectiv; 
 Abilităţi strategice; 
 Vizionar; 
 Abilităţi motivaţionale; 
 Capacitate ridicată de optimizare a climatelor organizaţionale; 
 Eficienţă în situaţii de urgenţă. 

Aptitudini şi competenţe tehnice: 
 Utilizez, în mod frecvent, computerul. 



HERA, P. PETRE 
 
 

Sunt născut pe 14 aprilie 1961, în comuna Aninoasa, sat Slănic, judeţul Argeş, fiind ultimul 
copil al părinţilor Petre şi Maria Hera din cei opt copii - şase fete şi doi băieţi. Clasele I – VIII le-
am absolvit în satul natal, iar clasele IX – X de liceu le-am făcut în oraşul Câmpulung-Muscel, 
judeţul Argeş, la Liceul nr. 3 de Chimie industrială. 

În perioada septembrie 1978 – iulie 1983, am absolvit Seminarul Teologic din Bucureşti. În 
1983, după absolvirea Seminarului, am susţinut examenul de admitere la Institutul Teologic de 
grad universitar din Bucureşti, unde am fost admis. După o perioadă de 9 luni de armată făcută în 
oraşul Zalău, judeţul Sălaj, în anul 1984, m-am înscris în anul întâi la teologie. 

Facultatea de teologie am terminat-o în anul 1988, cu teza de licenţă: „Dreptul canonic, penal 
ortodox despre abateri şi delicte”, sub îndrumarea P.C. Pr. Prof. Dr. Dură Nicolae. 

M-am căsătorit în august 1985, cu soţia mea, Maria Ionica, şi avem 3 băieţi (Petre 
Alexandru, Andrei, Mihai Ionuţ). 

Am fost hirotonit ca diacon pe 13 august 1988, iar, ca preot şi duhovnic, pe 14 august 1988, 
la Mânăstirea Curtea de Argeş, unde am făcut şi practica. 

Pe 1 septembrie 1988, am fost numit pe postul de preot II la parohia Mioveni, cu hramul „Sf. 
Gheorghe” din judeţul Argeş. 

Pe linie administrativă, la această biserică, împreună cu preotul paroh Răducanu Gheorghe şi 
credincioşii parohiei: s-a zidit soba de teracotă pentru încălzit, s-a turnat mozaic în biserică, s-a 
extins cimitirul, iar biserica s-a împrejmuit cu o platbandă de fier beton, pentru o mai bună 
consolidare şi rezistenţă la cutremure. 

Împreună cu parohul şi cu un comitet de iniţiativă, am iniţiat, cu binecuvântarea Î.P.S. 
Calinic arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului şi am demarat strângerea de bani, pentru începerea 
construcţiei Catedralei ortodoxe Sf. Ap. Petru şi Pavel, din oraşul Mioveni, lucrările începând la 
sfârşitul anului 1992. 

În anii următori revoluţiei din 1989, am predat religia la Şcoala Generală „Liviu Rebreanu” şi 
am acordat asistenţă religioasă la Penitenciarul din Colibaşi. 

În anul 2000, s-a dat în folosinţă subsolul catedralei. 
Din anul 2000 până în 2008, am fost numit preot paroh la Catedrala Sf. Ap. Petru şi Pavel. 
Prima slujbă, Sfânta Liturghie, a fost săvârşită în demisolul catedralei de către Î.P.S.  

Părintele Calinic arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, după ce demisolul a fost dotat cu obiecte 
şi mobilier, icoane, iconostas şi axionita, necesare desfăşurării activităţii cultice. 

În toţi anii, am continuat strângerea de fonduri necesare înfrumuseţării şi dotării bisericii. 
Pe plan filantropic, împreună cu enoriaşii, periodic, am mers la azile de bătrâni şi case de 

copii cu alimente şi haine şi multe persoane cu diferite probleme grave de sănătate au fost ajutate. 
Din anul 2008, funcţionez ca preot II la catedrala ortodoxă din Mioveni, judeţul Argeş. 



 
 

HEROIU, N. MIHAI 
 
 

Subsemnatul, Heroiu N. Mihai, din comuna Dobreşti, judeţul Argeş, m-am născut la 8 martie 
1930, ca fiu al lui Nicolae şi Eufrosina Heroiu. Am urmat 5 clase primare la Dobreşti, apoi, 7 ani 
(1941 - 1948), la Seminarul „Nifon Mitropolitul” din Bucureşti, până la reforma învăţământului 
din 1948 şi am continuat clasa a VIII-a la Liceul „I.C. Brătianu” din Piteşti, luându-mi 
Bacalaureatul în anul 1949. Datorită originii sociale (fiu de chiabur) şi tatăl deţinut politic la 
„canal”, n-am fost primit la examene şi, în anul 1951, în baza unor acte improvizate, am intrat la 
Facultatea de Horticultură din Bucureşti, unde, după 2 ani, am fost exmatriculat (din ordinul Anei 
Pauker) din toate instituţiile de învăţământ din ţară. 

În anul 1952, sub rezerva actelor, am intrat la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti şi, 
cu bune rezultate, mi-am luat Licenţa în Teologie în anul 1956. 

În perioada aceea, Biserica fiind persecutată, am ocupat diferite funcţii, ca: normator 
contabil, bibliotecar, profesor, preot şi, între 1997 – 2000, viceprimar, până la pensionarea din anul 
2002. 

De la terminarea facultăţii din 1956 şi până la pensionarea din 2002, am activat la Căminul 
cultural Dobreşti ca solist, apoi, timp de peste 40 de ani, ca dirijor de cor. Între timp, am urmat 
Facultatea de Filologie, cursuri fără frecvenţă, luându-mi licenţa şi definitivatul în 1966. 

Această latură a activităţii mele este consemnată în publicaţiile: 
 „100 de ani de activitate corală la Dobreşti”, publicaţie a prof. dr. Spiridon Cristocea, în 

Editura Paralela 45 din 2002. Aici, activitatea mea este consemnată la capitolul „Gânduri 
la aniversare” de către compozitori, dirijori, profesori, oameni de cultură cu 
responsabilităţi în domeniu; 

 Aprecierile făcute de prof. dr. Constantin A. Ionescu, consemnate în „Cântece pentru 
tineret”, coruri mixte, în colecţie la Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1972 
(Cartea având 575 de pagini, alăturat vă anexez prima pagină); 

 „Oameni şi fapte”, vol. XIV a prof. dr. Ion M. Dinu, Editura Tiparg 2007, pag. 163 – 165. 
Fiind cel mai vechi cor ţărănesc din Argeş, a participat la concursuri organizate pe centre 

comunale, raioane, judeţe, regiuni şi naţionale (1938 şi 1967), fiind formaţie cunoscută în zonă şi 
pe ţară, primind premii, diplome, plachete, ale căror număr nu mai poate fi cunoscut, multe din ele 
păstrându-se, probabil, la arhivă. 

De fiecare dată, era premiat şi corul şi dirijorul. Spre edificare, anexez, alăturat, câteva din 
ele din ultima perioadă. 

În schimburile de experienţă efectuate în ţară în judeţele: Timiş, Suceava, Sălaj, Constanţa, 
coriştii au cunoscut ţara în lung şi în lat, legând prietenii trainice, motiv pentru care, în anul 2005, 
Corneliu Coposu, cu ocazia parastasului pentru Ion Mihalache la Dobreşti, a exprimat:”Corul şi 
Ion Mihalache v-a băgat în istorie”. Pentru toată această activitate pusă în slujba consătenilor, 



precum şi grija faţă de Biserică, Consiliul Local Dobreşti, pe de o parte, şi Episcopia Argeşului – 
pe de altă parte, mi-au conferit titlul de „Cetăţean de onoare” al comunei, precum şi cea mai mare 
distincţie din Biserica Ortodoxă Română, de purtător de cruce Patriarhală, cred, singurul preot din 
ţară cu ambele titluri. 

Toată această activitate, de o viaţă, am făcut-o, nu din motive pecuniare, ci din dragoste 
pentru arta muzicală şi educaţia muzicală a satului românesc, motiv pentru care, în anul 2009, am 
devenit membru al Uniunii de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România. 



IACOB, MARIN CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti, sector 5, str. Cobadin, nr. 4, bl. P24, sc. 2, et. 3, ap. 43; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 02.10.1970, Câmpulung- Muscel, jud. Argeş; 
 Telefon: 0740002007; 
 E-mail: iacob_marius@mpublic.ro; 
 Starea civilă: necăsătorit, fără copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 14.03.2007 – prezent: procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, din cadrul 

parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 20.10.2006 – 14.03.2007: delegat ca procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi 

criminalistică; 
 30.05.2005 – 10.03.2006: Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
 04.05.2005 – 10.03.2006: detaşat la Ministerul Justiţiei; 
 2002 – prezent: colaborator la Institutul Naţional al Magistraturii, disciplina Criminalistică 

şi membru în comisiile de corectare a lucrărilor de admitere; 
 01.03.2003 – 10.2006: prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 
 1997 – 2003: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 
 1994 – 1997: procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. 

 
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ: 
 Absolvent al Colegiului Naţional de Apărare – seria XIV; 
 2003: absolvent al cursurilor postuniversitare: „Ştiinţe Penale şi Criminologie”, 

Universitatea Bucureşti; 
 2006: absolvent al cursurilor postuniversitare: „Managementul Instituţiilor Publice”, în 

cadrul Academiei de Studii Economice; 
 2006: absolvent al cursurilor de specialitate în domeniul Resurselor Umane; 
 Absolvent al cursurilor de master în domeniul siguranţei naţionale, organizate de 

Universitatea Naţională de Apărare. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1990 -1994: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; 
 1985 – 1989: Liceul Economic nr. 3 - Bucureşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limbi străine: limba franceză, bine, limba engleză, bine; 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului – Microsoft Office-Word, Internet 

Explorer. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participare la numeroase seminarii organizate în ţară şi în străinătate; 
 Membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România; 



 Membru al Fundaţiei „Colegiul naţional de Apărare”; 
 Publicarea unor articole de specialitate în Revista de criminalistică; 
 Colaborator la Centrul de Resurse Juridice, prin susţinerea mai multor cursuri de 

perfecţionare (2002); 
 Vizite de studiu în calitate de procuror criminalist în Italia şi în Germania; 
 Participarea la cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale în domeniul criminalităţii 

organizate şi al criminalisticii; 
 Diplome de excelenţă obţinute în domeniul criminalisticii.  

 
 
 

 



ILIE, CORNEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 17 iunie 1945; 
 Adresa: str. Exerciţiu, bl. B14, sc. C, et. 2, ap. 10; 
 Telefoane: 0248216122, 0744762440; 
 Stare civilă: căsătorit cu Maria Ilie, 2 copii: Diana Steluţa (n. 9 noiembrie 1971) şi Alina 

Elena (n. 17 iunie 1975). 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01 decembrie 1970: preot paroh la Biserica Teiu Deal; 
 01 ianuarie 1983: preot paroh la Biserica Teiu Vale; 
 01 februarie 1995: preot paroh la Biserica Sfânta Treime, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1966: absolvent al Seminarului Teologic, Bucureşti; 
 1970: absolvent al Institutului Teologic de grad universitar, Bucureşti; 
 1975: cursuri de definitivare; 
 1981: cursuri de promovare. 

 
ACTIVITATE PASTORAL – MISIONARĂ: 
Activitate filantropică: 
 Colectarea Fondului Central Misionar – Colectarea de bani şi bunuri materiale, în diferite 

perioade, în vederea sprijinirii familiilor sinistrate în urma inundaţiilor. 
 
Activitate administrativ-gospodărească: 
 Parohia Teiu Deal: restaurarea picturii, împrejmuirea cimitirului, confecţionarea unui 

clopot nou; 
 Parohia Teiu Vale: curăţirea picturii, împrejmuirea bisericii, zidirea unei magazii moderne 

şi a unui W.C. modern, îmbunătăţirea inventarului; 
 Parohia Sfânta Treime: restaurarea picturii, montare centrală termică, schimbat candelabre, 

cameră pentru aprins lumânări, iluminat curtea şi biserica de la iluminatul public, 
schimbarea conductei de apă şi canalizare, W.C. ecologic, îmbunătăţirea inventarului. 



 
 

ILINA, DECEBAL 
 
 

Decebal Ilina s-a născut în anul 1948. El a lucrat ca ofiţer la Direcţia de Informaţii Militare 
(DIM) din Statul major General, începând din anul 1980, având experienţă în contrainformaţii şi 
logistică militară. În perioada revoluţiei, din decembrie 1989, era maior în cadrul Armatei a II-a, 
dislocată la Buzău. 

După revoluţie, generalul Decebal Ilina a îndeplinit funcţiile de Şef al Direcţiei de Informaţii 
Militare (1991 – 1992 şi 1993 – 1997), precum şi de Şef al Direcţiei Contraspionaj Militar (1992 – 
1993). În această perioadă, el a fost înaintat la gradul de general-maior (cu 2 stele), la 28 noiembrie 
1994. 

Între anii 1997 – 2000, el a îndeplinit funcţia de subsecretar de stat, Şef al Departamentului 
Înzestrare şi Servicii în cadrul MApN (1998 – 2000). În această perioadă, el a fost înaintat la 
gradul de general de corp de armată (cu 3 stele), începând cu 1 decembrie 1999 şi, apoi, la gradul 
de general de armată (cu 4 stele), începând cu data de 1 decembrie 2000. 

Generalul Decebal Ilina a fost trecut în rezervă, începând cu data de 1 ianuarie 2001. 
Între anii 2001 – 2005, generalul (r) Decebal Ilina a îndeplinit funcţia de secretar de stat 

pentru Industria de Apărare în Ministerul industriei şi resurselor. 
În prezent, el este om de afaceri, fiind acţionar la firmele de consultanţă militară Cube 

Consulting SRL şi Total Consulting & Trading Grup SA. Aceste firme au participat la licitaţia de 
desemnare a consultantului pentru securizarea graniţelor României de la Marea Neagră. 

Decoraţii: Ordinul naţional „Serviciul Credincios” în grad de mare Cruce (2000). 



IOANA, CORNEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Ştefăneşti, str. Valea Mare, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 01.03.1958, Piteşti, jud. Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit cu avocatul Ioana Luminiţa, o fiică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – 2009: Procuror general la parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 09.2005 – 2009: procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 2003: detaşat 1 an la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 
 1997 – 1998: detaşat 1 an la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică (Serviciul Criminalistică şi Anchete Speciale); 
 1996 – 2005: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş; 
 1992 – 1996: procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1992: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept, media 10 la lucrarea de diplomă; 
 1983: Facultatea de Filozofie – Istorie (Psihologie), media 10 la lucrarea de diplomă; 
 Liceul de Chimie, Piteşti; 
 Şcoala generală nr. 1, Piteşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 1992 : Consilier judeţean; 
 1990 – 1992: Senatul României – Şef Biroul senatorial; 
 1983 – 1990: profesor şi psiholog; 
 Purtător de cuvânt al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti; 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei Magistraţilor din România – filiala Argeş; 
 Procuror în cadrul Reţelei Judiciare Europene. 

 
 
 

 



IOANA, LUMINITA 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 18 ianuarie 1962, în Piteşti, judeţul Argeş; 
 Adresa: Piteşti, strada Ţepes Vodă, nr.21, bloc D24, scara B, ap.7, judeţul Argeş, şi 

reşedinţa în Ştefăneşti, strada Valea Mare, nr.215 bis, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorită, un copil. Soţul, Cornel Ioana – Procuror Inspector în cadrul 

Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii. Fiica, Denisa Ioana – studentă 
în anul III – Cursuri de zi la Facultatea de Drept. – Universitatea Bucureşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Şcoala Generală nr.5, Piteşti; 
 Liceul Zinca Golescu, Piteşti; 
 Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti, promoţia 1984: media 10 la lucrarea de 

diplomă. 
 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1984 – 1986: jurisconsult stagiar în cadrul I.T Sfântu Gheorghe – Covasna; 
 1986 – 1990: consilier juridic în cadrul Oficiului juridic la SC Automobile Dacia SA; 
 Din 1990 şi până în prezent: avocat in cadrul Baroului Argeş; 
 Din anul 2003 şi până în prezent, Consilier in Consiliul Baroului Argeş. 
 

ACTIVITĂŢI EXTRAPROFESIONALE: 
 din 2007, membru Rotary Club, Piteşti; 
 din 2008, secretar al Clubului. 



 
 

ION, GEORGETA 
 
 

Funcţionez ca avocat din anul 1980, din care primii 4 ani în cadrul  Baroului Olt, iar, din 
1984, în cadrul Baroului Argeş , precum şi în prezent. 

Din anul 2003, fac parte din Consiliul Baroului Argeş. 
Am terminat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, în anul 1971, fiind 

repartizată la Trustul de Construcţii Industriale Piteşti, unde am funcţionat până în anul 1980. 
Liceul l-am urmat în municipiul Slatina, pe care l-am absolvit în anul 1960, iar, imediat după 

aceasta, am urmat cursurile Şcolii Tehnice de Cooperaţie Oradea, pe care am absolvit-o în anul 
1962. 

O perioadă de 4 ani am fost angajată la U.J. Coop Slatina, până în anul 1966, când am 
devenit studentă a Facultăţii de Drept Bucureşti, absolvită în anul 1971. 

M-am născut la 20 aprilie 1943, în comuna Dăneţi, jud. Dolj, iar, prin mutarea părinţilor în 
municipiul Slatina, cursurile şcolii primare,  elementare şi liceului le-am urmat în municipiul 
Slatina. 

Am fost căsătorită cu Ion Constantin, decedat în anul, 1993, iar, din căsătorie, a rezultat fiul 
nostru, Ion Tiberiu Constantin, care este avocat definitiv în cadrul Baroului Argeş. 



 
 

IONESCU, CORNEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Calea Bascovului, bl. R2, sc. A, ap. 17, Piteşti, jud. Argeş; 
 Telefoane: 0248223320; 0745261675; 
 Data naşterii: 16.11.1967; 
 Starea civilă: căsătorit, 1 copil. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.08.2009 – prezent: Instructor superior la catedra cursuri formare şi carieră, la Centrul de 

Instruire pentru Tancuri şi Auto „Pandele Predescu” / Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de 
Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.08.2008 – 01.09.2009: Şef birou planificare, coordonare, evaluare şi evidenţă 
învăţământ şi instrucţie, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, 
Piteşti; 

 20.09.2006 – 01.09.2008: şef compartiment achiziţii, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi 
de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.08.2005 – 20.09.2006: Ofiţer 3 în Biroul Planificare, Coordonare, Evaluare, Evidenţă în 
Învăţământ, la Centrul de Pregătire pentru Blindate / Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de 
Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 2003 – 01.08.2005: Ofiţer 3 în Compartimentul Evaluare şi Experienţă Acumulată / Secţia 
Cercetare şi Dezvoltare în Armă, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai 
Viteazul”, Piteşti; 

 2000 – 2003: Instructor superior la Catedra de Pregătire Tehnică şi Conducere Auto, la 
Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 1997 – 2000: Ofiţer 2 cu informatica şi automatizarea conducerii trupelor, la Şcoala de 
Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 1992 – 1997: Asistent la catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini, la Institutul Militar 
de Tancuri „Mihai Viteazul”, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2010: Brevetare mecanic conductor URO VAMTAC S3, la Centrul de Instruire pentru 

Tancuri şi Auto „Pandele Predescu” / Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai 
Viteazul”, Piteşti; 

 2007: Inginerie mecanică, autovehicule, la Academia Tehnică Militară, Bucureşti; 
 2007: Specializare ofiţeri în domeniul achiziţiilor publice, la Şcoala de Aplicaţie pentru 

Logistică „General Constantin Zaharia”, Chitila; 



 2005: Învăţarea limbii franceze, la Universitatea Naţională de Apărare, Departamentul de 
Limbi Străine, Bucureşti; 

 2004: Limba engleză – terminologie managerială şi terminologie militară specifică 
structurilor NATO, la Centrul Regional pentru managementul Resurselor de Apărare, 
Braşov; 

 2004: Management al sistemelor tehnice în domeniul „Blindate, automobile şi tractoare”, la 
Academia Tehnică Militară, Bucureşti; 

 1995: Informatică, IT, la Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 
 1994: Informatică, IT, analişti programatori ajutori pe microcalculatoare, la Centrul de 

Pregătire în Informatică, Piteşti; 
 1993: Praxiologia educaţiei militare, la Centrul de cercetări metodologice în domeniul 

învăţământului şi perfecţionarea cadrelor didactice, Academia de Înalte Studii Militare, 
Bucureşti; 

 1992: Facultatea de Mecanică, ingineri tancuri şi auto, la Academia Tehnică Militară, 
Bucureşti; 

 1986: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: engleza, evaluat STANAG, franceza; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: nivel înalt de integrare în evenimentele sociale, abilitate 

foarte bună de comunicare, adept al muncii în echipă, obiectiv şi cinstit, bun coleg şi 
camarad; 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: un foarte bun manager, adaptabilitate rapidă în 
situaţii schimbătoare, spirit de iniţiativă, responsabilitate, spirit de echipă, capacitate foarte 
bună de analiză şi sinteză, rezistent la eforturi fizice şi intelectuale în condiţii de stres, 
organizarea judicioasă a muncii, capacitate de prioritizare a activităţilor, loial instituţiei, 
integru, tenace, onest; 

 Aptitudini şi competenţe tehnice: Operare PC – pachetul de programe Microsoft Office, 
Software prelucrare date şi simulări Matlab, Advisor, Matchad, lucru în reţele IT şi 
INTERNET; 

 Permis de conducere: categoriile B şi C, brevet de mecanic conductor URO VAMTAC S3, 
brevet de mecanic conductor tanc. 

 



 
 

IONESCU, A. VALERIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: com. Stolnici, sat Fâlfani, jud. Argeş; 
 Telefon: 0742942891; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 12.09.1948. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1985 – prezent: 

• Am slujit, cu regularitate, în duminici şi sărbători, cât şi în timpul săptămânii; am 
căutat să respect indicaţiile tipiconale şi liturgice la Sfintele Slujbe, să slujesc după 
cărţile uniformizate, fără a introduce inovaţii în cult; am predicat, respectând 
mandatul dat de Mântuitorul nostru Sfinţilor Apostoli; în acest scop, mi-am făcut 
schiţe de predici şi cateheze pe care le-am pus în practică; 

• 2004: cameră sub clopotniţă; 
• 2005: reparaţie cu tablă la turla mare; 
• 2006: prăznicar; 
• 2007: fântână şi bucătărie pentru praznice; 
• 2008: reparaţii interioare la Biserică (Brâul Bisericii a fost afectat de igrasie, s-a 

refăcut pictura, acolo unde s-au efectuat reparaţiile, s-a vopsit mobilierul şi 
catapeteasma). Cheltuielile aferente reparaţiilor au fost suportate de preotul paroh; 

• 2009: s-au cumpărat 400 de foi de tablă galvanizată pentru acoperişul Bisericii (300 
de bucăţi au fost cumpărate cu bani de la credincioşi, iar 100 de bucăţi au fost 
cumpărate cu banii donaţi de Fâlfănescu Cornel); 

• 2010: s-a refăcut acoperişul Bisericii cu tabla cumpărată în anul 2009; 
 1970 – 1985: 

• Am slujit, cu regularitate, în duminici şi sărbători, cât şi în timpul săptămânii; am 
căutat să respect indicaţiile tipiconale şi liturgice la Sfintele Slujbe, să slujesc după 
cărţile uniformizate, fără a introduce inovaţii în cult; am predicat, respectând 
mandatul dat de Mântuitorul nostru Sfinţilor Apostoli; în acest scop, mi-am făcut 
schiţe de predici şi cateheze pe care le-am pus în practică; 

• 1971 – 1972: împrejmuirea celor 2 cimitire cu gard din ciment şi rame metalice 
ornamentale; 

• 1972: s-a realizat, din nou, pictura în tehnica „fresco” cu pictorul Anghel Ion din 
Curtea de Argeş; 



• 1973: reparaţia totală a acoperişului Bisericii Cieşti şi învelirea cu tablă galvanizată 
nouă; 

• 1975: s-au realizat jilţul Arhieresc, masa de prinoase şi iconostasul, sculptate la 
Mânăstirea Cozia de ieromonahul Daniel, electrificarea celor 2 cimitire; 

• 1981: consolidarea Bisericii Cieşti în urma cutremurului din 1977 (subzidiri, centuri 
şi stâlpi de beton); 

• 1979 – 1983: Biserică nouă construită în satul Catane, din zid, învelită cu tablă, în 
formă de cruce, cu pridvor; pictura s-a realizat în stilul „fresco” de pictorul Anghel 
Ion din Curtea de Argeş; Biserica a fost sfinţită pe data de 11.12.1983 de P.S. 
Episcop Iosif Gafton, drept pentru care am primit distincţia onorifică de „iconom 
stavrofor”, ca urmare a acestor lucrări; 

• 1984: restaurarea picturii în Biserica Cieşti, deteriorată în urma cutremurului din 
1977. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2007: Gradul 1 preoţesc, Facultatea de Teologie Ortodoxă Piteşti „Sfânta Muceniţă 

Filoteea”; 
 1991: Cursuri pastoral-misionare – definitivat, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Sibiu; 
 1975: Cursuri pastoral-misionare – definitivat; Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti; 
 1968 – 1970: absolvent Facultatea de Teologie, Bucureşti; 
 1963 – 1968: Studii liceale, Seminarul Teologic, Craiova. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limbi străine cunoscute: engleza, franceza; 
 Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii 

multiculturale, abilităţi de comunicare cu publicul prin prisma funcţiei publice deţinute; 
 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: cunoaşterea şi utilizarea 

instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel), navigare internet; 
 Permis de conducere: categoria B. 



IORDACHE, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. 1 Decembrie 1918, bl. M4, sc. A, ap. 9, Piteşti; 
 Telefon: 0742025431, 0248283069; 
 Data naşterii: 04 octombrie 1956; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Stagiu militar: satisfăcut. 

 
STUDII:  
 1992: cursuri promovare şi definitivare – Institutul Teologic, Sibiu; 
 1979 – 1984: Institutul teologic de grad Universitar, Bucureşti; 
 1973 – 1978: Seminarul Teologic „Sfântul Grigorie”, Craiova. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1 octombrie 1980 – prezent: preot, Parohia Găvana IV, Piteşti. 

 
CUNOŞTINŢE PC: 
 Microsoft Word. 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
 Franceza – mediu; 
 Rusă – începător. 

 
CALITĂŢI: 
 Fire sociabilă, receptivă, comunicativă; 
 Spirit de bun organizator; 
 Seriozitate, adaptabilitate, perseverenţă; 
 Rezistenţă la efort fizic şi intelectual. 

 
HOBBY-URI: 
 Muzica; 
 Natura. 

 
PERMIS DE CONDUCERE: categoria B. 



 
 

IORDĂCHESCU, NICOLAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Dr. Carol Davila, nr. 1, bl. N5, sc. A, ap. 11, Piteşti, Argeş; 
 Telefon: 0744250093; 
 E-mail: ior_nic@yahoo.com 
 Data naşterii: 23.06.1960. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01.07.2001 – prezent: Referent de specialitate, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de 

Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.1990 – 30.06.2001: Şef al personalului, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri 

şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.09.1988 – 15.08.1990: Ofiţer 3 în biroul personal, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.1987 – 01.09.1988: Comandant pluton elevi, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.1986 – 15.08.1987: Comandant companie elevi, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.1983 – 15.08.1986: Comandant pluton elevi, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 23.08.1982 – 15.08.1983: Comandant pluton tancuri, la Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti. 
 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALITATE: 
 1997: Curs de management Resurse umane, la Academia Militară; 
 1986: Curs de pregătire comandanţi companie tancuri, la Centrul de pregătire pentru 

infanterie şi tancuri, Făgăraş; 
 1985: Curs de psihologie, pedagogie şi pe probleme de conducere a învăţământului militar, 

la Centrul de pregătire psiho-pedagogică şi metodică al armatei, Bucureşti; 
 1979 – 1982: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”; 
 1975 – 1979_ Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: franceza; 
 Aptitudini şi competenţe sociale: de comandă, lucrul în echipă, comunicare interculturală; 

mailto:ior_nic@yahoo.com


 Aptitudini şi competenţe organizatorice: rigoare, responsabilitate; transparenţa actului de 
execuţie şi decizional; experienţă în managementul proiectului şi al echipei dobândite în 
cariera militară, prin îndeplinirea unor funcţii la diferite eşaloane militare; 

 Aptitudini şi competenţe tehnice: utilizarea calculatorului; experienţă şi abilităţi în 
exploatarea resursei specifice domeniului de responsabilitate; 

 Permis de conducere: categoriile B, C şi E; 
 Hobby-uri: Sport, turism. 

 
ORDINE, MEDALII ŞI DECORAŢII: 
 Crucea naţională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Specialist de clasă în arma tancuri – clasa I; 
 Specialist de clasă în domeniul resurselor umane – clasa I; 
 Specialist de clasă în domeniul tehnicii de calcul – clasa I. 



 
 

JIANU, NICULAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 26.11.1954, comuna Bărăşti de Vede, judeţul Olt, deoarece acolo era 

cel mai apropiat dispensar, domiciliul de la naştere se afla în comuna Lunca Corbului, satul 
Mârghia de Jos, judeţul Argeş; 

 Starea civilă: căsătorit cu Valentina Jianu, din 1976, avem doi copii şi trei nepoate. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2009 – prezent: pensionar; 
 1991 – 2009: Şef de Stat Major şi Şef al Trupelor Teritoriale, Şef al Biroului de Informare 

– Recrutare şi Şef al Oficiului de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului, Argeş; 
 1987 – 1991: Comandamentul Trupelor de Geniu, Bucureşti; 
 1985: promovat şi numit Comandant al UM 01230 Bucureşti, unitate de geniu a Diviziei 1 

Mecanizată; 
 1983 – 1985: Şef cercetare, Comandant batalion pionieri, Şef al Biroului Pregătire de Luptă 

la Regimentul I Geniu „Al. I. Cuza”, Râmnicu Vâlcea; 
 1979 – 1983: instructor la Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu, Construcţii şi Căi ferate, 

Râmnicu Vâlcea. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Academia Militară – Arma Geniu; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, Sibiu – Arma Geniu; 
 Liceul Alexandru Odobescu, Piteşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Am condus şi cofinanţat reabilitarea Căminului Cultural Mârghia şi reluarea “Serbării 

Marghilenilor”, după 20 de ani de întrerupere; 
 Am iniţiat înfrăţirea comunei Lunca Corbului cu localitatea Cerzeto din Italia; 
 Am iniţiat şi susţinut, financiar, grupul vocal “Marghilencele”, compus din tinere talente 

locale; 
 Am condus grupul de iniţiativă, care a construit un monument dedicat eroilor satului, aflat 

în curtea bisericii cu hramul „Sf. Nicolae şi Cuvioasa Paraschiva”, din Mârghia de Jos; 
 Împreună cu alte 22 de personalităţi argeşene, am fondat „Asociaţia Solidaritatea Umană”, 

cu sediul în Piteşti, un centru social pentru tinerele fete care, la vârsta de 18 ani, părăseau 
casele de copii şi rămâneau în stradă; pentru această organizaţie, am accesat fonduri 
europene, prin PHARE-ACCESS, PHARE-RICOP, FRDS, Fonduri Structurale; 



 Pentru proiectul “Nimeni nu e singur”, am contribuit la crearea a 40 de locuri de muncă 
pentru femeile disponibilizate de la Argeşeana, proiect finanţat prin PHARE RICOP. 



 
 

KUTI, ION 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, cartier Găvana, bl. C2, sc. A, ap. 3, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 22.08.1940, Reghin, judeţul Mureş; 
 Telefon: 0348805007; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

  
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Şcoala militară de Subofiţeri de Transmisiuni  - Sibiu; 
 Liceul teoretic. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Sportul şi competiţia; 
 Apreciez inteligenţa şi oamenii cu simţul umorului;  
 Membru fondator al radioclubului judeţean de radioamatorism, de-a lungul timpului 

realizând legături radio cu ţări de pe toate continentele lumii, incluzând Polul Nord şi Polul 
Sud; 

 În anul 1974, am fost declarat Maestru emerit al sportului în domeniul radioamatorismului, 
fiind singurul argeşean care deţine acest titlu. 

 
DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi alte structuri subordonate, cu prilejul unor concursuri şi 

olimpiade pe arme. 
 



 
 

LAIBĂR, VICTOR 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 30.04.1921, Topoloveni, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1984 – prezent: pensionar; 
 1949 – 1984: Angajat în Industria textilă, Fabrica „Textila” Piteşti, actualmente „Novatex”. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1945 – 1949: Facultate, Bucureşti; 
 1944 – 1945: Liceul industrial, clasele 7 şi 8; 
 1942 – 1944: Şcoala Militară de Subofiţeri Transmisiuni; 
 1936 – 1942: Liceul industrial Piteşti, Secţia Electricitate; 
 1934 – 1936: Lângă părinţi; 
 1928 – 1934: Şcoala elementară. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 1942 – 04.1944: Încorporat de Comisariatul Militar 30 Muscel şi trimis la Regimentul 4 

Transmisiuni, Batalionul I Transmisiuni, pentru a urma Şcoala de Subofiţeri de 
Transmisiuni; 

 04.1944: Trimis pe front cu grad de sergent major încadrat cu personal pregătit pentru 
deservire în specialitatea transmisiuni; 

 14.11.1944: Lăsat la vatră cu gradul de maistru militar în rezervă; 
 Secţia ţesătorie a obţinut, sub îndrumarea mea, locul I în cadrul întreprinderii, timp de 4 ani 

consecutiv;  
 Am efectuat călătorii în afara ţării (R.F. Germania, U.R.S.S., Danemarca, Austria, Franţa, 

S.U.A.), având ca scop schimbul de experienţă şi însuşirea de noi informaţii şi procedee de 
lucru.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUDĂ, MARIA   
 
 

INFORMAŢII  PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Intrarea „Nicolae Peligrad”, nr. 5, jud. Argeş; 
 Telefon: 0727.754.657; 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 05 septembrie 1954. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 15.10.1982: Unitatea Militară 02405, Piteşti, str. Aleea Eroilor, nr. 14-16; 
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate: CDC (compartiment evidenţă efective, secretariat 

şi documente clasificate); analist programator ajutor – secretariat; tehnoredactare, 
transmitere informaţii prin fax, consultarea bazelor de date, evidenţa cererilor de primire la 
raport sau în audienţă. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1973-1975 - Şcoala Postliceală de Secretariat, Stenodactilografiere şi Comerţ Exterior – 

Bucureşti (secretar - stenodactilograf); 
   Facultatea de Istorie – Arhivistică din cadrul Universităţii „Spiru Haret”, promoţie 2010;  
 Curs analist programator (ajutor). 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Utilizare a calculatorului; 
 Limbă străină: franceză – scris-citit (tradus cu dicţionar); 
 Hobby-uri: citit. 



 
 

LAZĂR, IRINA MIHAELA 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Domiciliul : Piteşti, str. Intr. Mărăşeşti, 14 A; 
 Data şi locul naşterii: 15.04.1955 – Com. Poiana Lacului, Jud. Argeş; 
 Starea civilă: căsătorită din anul 1976 cu Lazăr Mircea, de profesie inginer, conferenţiar 

universitar doctor la Universitatea Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie; 
 2 copii: Lazăr Bogdan Mihai, notar public şi Lazăr Elena Iulia, studentă. 

             
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Clasele primare şi gimnaziale: Şc. Gen., Poiana Lacului; 
 Clase liceu : Liceul „Zinca Golescu” – Piteşti; 
 Studii superioare: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Jurist – UJCAP Argeş; 
 Judecător: Judecătoria Câmpulung, august 1985 – decembrie 1985; 
 Judecător: Judecătoria Piteşti, decembrie 1985 – 1992; 
 Judecător: Tribunalul Argeş – Secţia Penală: 1992 şi în prezent; 
 Vicepreşedinte al Tribunalului Argeş, decembrie 2001 – decembrie 2003. 

 
Vechime în funcţia de judecător: 25 ani; 
 
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE: 
 participări la multiple simpozioane şi  sesiuni cu caracter naţional şi internaţional, cursuri 

de informatică şi învăţământ profesional; judecător delegat la Camera de Comerţ şi 
Industrie Argeş şi judecător delegat la Penitenciarul Colibaşi. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII:  
 Diploma „Meritul judiciar cls. a III-a., Decretul nr. 602, din 2002. 



LEŢU, AUREL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 06.03.1961; 
 Locul naşterii: comuna Măciuca, judeţul Vâlcea; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Adresa: com. Oarja, jud. Argeş; 
 Telefon: 0747018458. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1968 – 1976: clasele I – VIII; 
 1976 – 1978: clasele IX – X; 
 1978 – 1983: Seminar Teologic Craiova; 
 Grad I în preoţie obţinut la Facultatea de Teologie Piteşti. 

 
Locul de muncă: parohia Stanislăveşti, de la 01.04.1986 – data hirotonirii şi până în prezent. 
 
ACTIVITATE ÎN PAROHIE: 
 1987 – 1988: am ridicat clopotniţa bisericii parohiale; 
 1988: a fost adus clopot nou; 
 1991: a fost cumpărată casa parohială; 
 1996 – 1999: a fost renovată, în exterior tencuiala bisericii; 
 2000 – 2001: a fost ridicată o nouă polată praznicară; 
 2001 – 2002: a fost refăcut acoperişul bisericii şi schimbat eternitul cu tablă galvanizată; 
 2003: s-a refăcut o parte din gardul bisericii; 
 2007: a fost săpată fântâna din faţa bisericii; 
 2007 – 2010: a fost refăcută pictura interioară şi exterioară, a fost schimbată toată tâmplăria 

şi înlocuită cu tâmplărie PVC şi geamuri termopan, a fost refăcut acoperişul clopotniţei şi 
înlocuit eternitul cu tablă Lindab; 

 1991 – 1994: am activat şi ca profesor de religie la Şcoala Generală, la Clasele I – VIII, din 
comuna Oarja, jud. Argeş. 



 
 

LEUŞTIAN, ŞTEFAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 09.02.1933, satul Unirea, judeţul Vrancea. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2000 – 2005: medic neurolog civil în cadrul Spitalului Militar, Piteşti; 
 1980 – 1995: şef secţie Neuropsihiatrie, în cadrul spitalului militar, Piteşti; 
 1970 – 1979: încadrat la Spitalul Militar Piteşti, medic primar neurolog; 
 1967 – 1970: medic secundar neurologie; 
 1962 – 1967: medic şef de regiment; 
 1952: repartizat la MFA şi avansat ca sublocotenent în acelaşi an. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1956 – 1962: Facultatea de Medicină Bucureşti, Secţia Medico-Militară; 
 Şcoala medie tehnică sanitară, Bucureşti; 
 Liceul comercial, Focşani; 
 Şcoala primară din satul natal, Unirea. 

 
 



LIU, ZENGWEN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: chineză; 
 Data şi locul naşterii: 09.1954, Provincia Shadong, R.P. Chineză; 
 Starea civilă: căsătorit, 1 copil. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2007 – prezent: Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al R. P. Chineze în România;  
 2003 – 2007: Consilier la Ministerul Afacerilor Externe – Cancelaria; 
 1999 – 2003: Consilier la Ambasada R. P. Chineze în România; 
 1898 – 1999: Consilier la Ambasada R. P. Chineze în Republica Moldova; 
 1993 – 1998: Secretar I, director adjunct şi, apoi, director la Ministerul Afacerilor Externe  

- Departamentul personal; 
 1989 – 1993: Secretar III, secretar II şi, apoi, secretar I la Ambasada R. P. Chineze în 

România; 
 1986 – 1989: Secretar III la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul URSS şi 

Europa de Est; 
 1981 – 1986: referent, ataşat şi, apoi, secretar III la Ambasada R. P. Chineze în Republica 

Socialistă România; 
 1977 – 1981: Funcţionar la Asociaţia de Prietenie a Poporului Chinez cu Străinătatea. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Studii superioare. 

 
 

 
 



 

 
 

LIVEZEANU, VIOREL 
 

 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 05.1959, judeţul Argeş;  
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Timp de 16 ani, am format ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri şi am îndrumat paşii către 

cariera militară altor tineri timp de 10 ani, ca şef de Birou Informare – Recrutare, Argeş; 
 În cei peste 30 de ani de carieră, am îndeplinit funcţii militare, începând cu comandant de 

pluton, companie sau batalion, şi terminând cu cea de şef al Biroului Informare - Recrutare 
Argeş, perioadă în care am obţinut calificative de „foarte bun” şi „excepţional”; 

 Timp de 10 ani, am fost purtătorul de cuvânt al Armatei în relaţia cu tinerii şi cu societatea 
civilă din judeţ, realizând numeroase reportaje TV şi articole în presa scrisă; 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1998: Facultatea de Inginerie Piteşti, Specializarea Autovehicule Rutiere;  
 1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, arma Auto, 

ofiţer. 
 Liceul militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, arma Auto;  
 Şcoala generală din localitatea natală. 

 
COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI: 
 Onoarea, disciplina şi corectitudinea au intrat în modul meu normal de viaţă, datorându-se 

formării mele ca om, în liceul militar şi în şcoala militară. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Şi după trecerea în rezervă, continuu să promovez judeţul, prin activitatea pe care o 

desfăşor la Asociaţia Solidaritatea umană, în calitate de coordonator al proiectului: 
„Împreună în Europa”, care se ocupă de formarea mediatorilor de înfrăţire internaţională 
între localităţile din judeţul Argeş şi cele din provincia Cosenza din Italia. Partener în acest 
proiect ne este Asociaţia Volare a Santo Stefano din Italia; 

 Membru în Consiliul Prefecturii şi în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; 
 Am elaborat regulamente şi instrucţiuni, lucrări de curs şi documente de bază în 

promovarea şi recrutarea resursei umane în plan militar; 



 

 02.2010: Am devenit membru fondator şi secretar general al Sindicatului cadrelor militare 
disponibilizate, în rezervă şi retragere, filiala Piteşti; 

 Am participat cu referate la simpozioane dedicate diferitelor evenimente naţionale şi 
internaţionale, printre care şi seminarul „The Recruitment Process in Professional NATO 
Armed Forces”, 2005. 

 
DISTINCŢII: 
 Ordinul şi medalia „Virtutea militară” în grad de cavaler, acordată de Preşedintele 

României; 
 Ordinul „Meritul militar”, clasa  I, a II-a şi a III-a; 
 Diverse plachete şi însemne militare, numeroase diplome de merit şi de excelenţă, din 

partea administraţiei locale, a M.Ap.N., A S.M.G. şi a unor unităţi militare, cu diferite 
ocazii. 

 
 



LUNGU, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 17.06.1945, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Funcţionar public în M.Ap.N., avansat la gradul de general de brigadă. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1995 – 1996: Curs de cunoaştere a limbilor străine (limba engleză), Bucureşti; Avansat la 

gradul de general de brigadă; 
 1981 – 1983: Academia de Înalte Studii Militare, Bucureşti; 
 1974 – 1975: Curs de cunoaşterea limbilor străine (limba rusă), Bucureşti; 
 1973 – 1974: Curs de perfecţionare a ofiţerilor cu pregătirea fizică, Bucureşti; 
 1970 – 1971: Curs de perfecţionare pentru comandanţii de companie, Făgăraş; 
 1963 – 1967: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, azi, Academia 

Forţelor Terestre; 
 1959 – 1963: Liceul „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş; 
 1952 – 1959: Şcoala generală, comuna Cetăţeni, judeţul Argeş. 

 
 



MACARIE, IOAN 
 
 

S-a născut la data de 27 iulie 1955, în Orăştie, judeţul Hunedoara, din părinţi buni creştini 
ortodocşi, tatăl, Ioan, asistent medical la Spitalul din Orăştie şi dirijor al corului catedralei din 
localitate, şi mama, Silvia, învăţătoare. 

A urmat cursurile Şcolii Generale din Orăştie, după care s-a înscris la Seminarul teologic din 
Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în anul 1975. După satisfacerea stagiului militar la o unitate 
militară din Dej, s-a înscris la Facultatea de Teologie din Sibiu. În anul 1980, căsătorindu-se cu 
Luca Gabriela din Piteşti, studentă la Universitatea Politehnică Bucureşti, facultatea de Electronică 
şi Telecomunicaţii, s-a transferat la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a susţinut şi 
examenul de licenţă, la catedra de Liturgică şi artă creştină, condusă, la acea vreme, de distinsul Pr. 
Prof. Dr. Ene Branişte. A absolvit cursurile de grad teologic, definitivare şi promovare la Sibiu şi 
Piteşti. 

Hirotonit diacon la 1 ianuarie şi preot la 6 ianuarie 1982, în Catedrala Episcopală din 
Râmnicu Vâlcea, pe seama parohiei Borleşti – Merişani, judeţul Argeş, de către P.S. Episcop 
Gherasim, pe atunci, Episcop vicar al Episcopiei Râmnicului şi Argeşului, a funcţionat la această 
parohie până în anul 1994. A continuat activitatea sa pastoral-misionară ca preot slujitor la Parohia 
Mavrodolu din Piteşti, până în anul 1996, apoi, ca preot II la Parohia Sf. Ioan Botezătorul din 
Piteşti, unde funcţionează şi în prezent. 

În paralel cu activitatea pastorală, a desfăşurat şi activitate administrativă, ca funcţionar al 
Protoieriei Piteşti, din anul 1986 până în anul 1993, dar şi didactică, la Seminarul teologic din 
Piteşti, ca profesor de omiletică-catehetică şi muzică liniară, până în anul 1998, când seminarul a 
fost transferat la Curtea de Argeş. 

A participat la activitatea filantropică desfăşurată prin Fundaţia Sf. Ioan România, al cărei 
preşedinte este din anul 2006, alături de P.C. Marin Drăguşin, fondatorul acestei fundaţii. 

Iubitor împătimit al muzicii corale sacre, a promovat-o de-a lungul întregii sale activităţi, cu 
o deosebită pasiune. Încă de la vârsta de 17 ani, după dispariţia prematură a tatălui său, a preluat 
bagheta de dirijor al corului de la Catedrala din Orăştie, străduindu-se să menţină activitatea 
acestuia în duminici şi sărbători, în paralel cu studiile teologice pe care le făcea la Cluj şi, mai 
apoi, la Sibiu. Mai târziu, ca profesor, s-a ocupat şi de organizarea corului seminarului, care a 
susţinut numeroase concerte de colinde, a participat la diverse momente aniversare, dar şi la 
festivaluri de muzică sacră, unde s-a bucurat de premii şi aprecieri deosebite. Amintim, printre 
altele, participarea la Festivalul de muzică sacră „Cu noi este Dumnezeu” de la Orăştie, în anul 
1995, şi concertul susţinut în anul 1996, la Palatul Cotroceni, din iniţiativa şi cu sprijinul Î.P.S. 
Arhiepiscop Calinic al Muscelului şi Argeşului. 

De asemenea, a făcut parte ca membru şi solist din Corala preoţilor din Protoieria Piteşti, 
Corala bărbătească Sf. Ioan Botezătorul Piteşti, Corul Ars Nova, Corala bărbătească D.G. Kiriac 
ş.a. 

Are doi băieţi, Sebastian Macarie, avocat în Baroul Bucureşti, şi Mihail Macarie, inginer I.T. 
în Piteşti. 



 
 

MACOVEI, SERGHEI TIHON 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş, str. Aleea Ioan Puşcariu, bl. B18, sc. C, et. I, ap. 6; 
 Telefon: 0248221256. 
 Data şi locul naşterii: 19.08.1923 în com. Bulboaca, jud. Tighina – Basarabia, Republica 

Moldova. 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 01.01.1941 – 01.10.1943: elev Liceul „Gh. Lazăr”, Bucureşti şi Şcoala Militară Radio 

T.F.P., Bucureşti; 
 01.10.1944 – 15.09.1958: subofiţer şi ofiţer activ în cadrele forţelor armate; 
 15.09.1958 – 01.01.1964: profesor de matematică-fizică la Şcoala de 7 ani – Călina, 

Drăgăşani, jud. Vîlcea; 
 01.01.1964 – 01.12.1985: am lucrat în cadrul întreprinderilor C.R.R. (Centrul regional de 

recepţie a produselor agricole) Argeş, jud. Argeş şi I.V.C.P.T. Argeş – Vâlcea 
(Întreprinderea de valorificare a cerealelor  şi plantelor tehnice), în funcţie de metrolog şef 
– verificator; 

 01.12.1985: am devenit pensionar, pentru limită de vârstă. 
 
STUDII CIVILE: 
 Şcoala primară; 
 Şcoala medie „Gh. Lazăr”; 
 Facultatea matematică – fizică, Universitatea „V. Babeş”, Cluj. 

 
STUDII MILITARE: 
 Şcoala militară Radio T.F.F., Bucureşti; 
 Şcoala subofiţeri, Bucureşti; 
 Şcoala militară ofiţer de transmisiuni, Sibiu. 

 
ACTIVITĂŢI MILITARE: 
 În timpul activităţii militare, am lucrat ca subofiţer şi ofiţer activ de transmisiuni, având 

funcţii, ca: plutonier transmisiuni, secretar birou, şef grupă telefon – telegraf – radio, şef 
radio locaţii, şef centru transmisiuni, profesor la Şcoala militară de transmisiuni; 

 Am luptat pe frontul de vest cu Corpul I Aerian Român, în perioada 1944 – 1945. 
 
 



În timpul activităţii militare, am fost decorat cu mai multe medalii, ca: 
 „Bărbaţi şi credinţă cu spade”, clasa a III-a; 
 Medalia „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”; 
 „Meritul militar”, clasa I; 
 A X-a aniversare a forţelor armate a R.P.R.; 
 Eliberarea de sub jugul fascist; 
 Medalia jubiliară „10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale armatei populare române” 

etc. 
 
MUNCI SOCIALE: 
 Preşedinte la Asociaţia de locatari nr. 219, Bl. B 18, Exerciţiu, Piteşti, de la data de 

01.01.1978, până la 01.01.1990; 
 De la data de 01.01.1990 şi în prezent, vicepreşedinte al Asociaţiei de locatari 219 şi, cu 

intermitenţă, am fost şi preşedintele comisiei de cenzori a asociaţiei; 
 Am luat parte la toate acţiunile de curăţenie, întreţinerea şi buna funcţiune a instalaţiilor 

sanitare, inclusiv a blocului şi la liniştea şi disciplina în asociaţie. 
 
 



 
 

MAILAT, CONSTANTIN IOSIF 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Negru Vodă, 34, bl. A2, ap.23, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 19.05.1923, comuna Valea Mare - Pravăţ, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1983 – prezent: pensionar; 
 1946 – 1983: Direcţia judeţeană a Finanţelor Publice, Secţia Control şi Îndrumare; 
 1945 – 1946: Ministerul Marinei, Bucureşti; 
 1942 – 1944: repartizat la Grupul de Submarine şi Vedete Torpiloare, pe submarinul de 

război „Delfinul”;  
 04.1944 – 1945: transferat pe nava de luptă „Canoniera Ghiculescu”, navă cu care am 

participat la retragerea a 60.000 de ostaşi români, încercuiţi în Crimeea. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1942: Şcoala Militară de Ofiţeri activi; 
 Liceul Comercial, Câmpulung-Muscel. 

 
MERITE DEOSEBITE: 
 Decorat cu Medalia Crucea Serviciului Credincios cu Spade. 

 
 



MATEI, GHEORGHE 
 
 

Mă numesc Preot Matei Gheorghe şi m-am născut la 22 ianuarie 1969, în oraşul Câmpulung 
Muscel, judeţul Argeş. Am absolvit gimnaziul la Şcoala Generală nr. 4 din Curtea de Argeş, în 
anul 1983, iar cursurile liceale le-am absolvit cu diploma de bacalaureat la Liceul „Electro-Argeş”, 
din aceeaşi localitate, în anul 1987. 

Am satisfăcut stagiul militar în perioada septembrie 1987 – ianuarie 1989. Din martie 1989 şi 
până în septembrie 1993, am fost angajat ca muncitor la Uzina ARO – Câmpulung Muscel. 

În 15 august 1993 – la Adormirea Maicii Domnului, m-am căsătorit cu Uleanu Mariana, care 
este profesoară de religie la Şcoala Generală Băiculeşti, Argeş. Împreună, avem patru copii: Ioana 
Augusta (1995), Maria Gabriela (2000), Ilie Constantin (2004), Teodora Elisabeta (2008). 

Am absolvit, cu diplomă de licenţă, cursurile Facultăţii de Teologie „Sfânta Filoteea” din 
Piteşti, în sesiunea iulie 1997. 

În 21 aprilie 1996, la Duminica Sfântului Apostol Toma, am fost hirotonit preot de către, pe 
atunci, Prea Sfinţia Sa Calinic, Episcop al Argeşului şi Muscelului, pe seama Parohiei Albeşti de 
Muscel, comuna Bughea de Sus. La această parohie, am activat ca preot paroh până în ianuarie 
1998. 

În noiembrie 1997, în urma unui examen riguros, am intrat în rândul clerului militar. Mi-am 
început misiunea ca preot militar din martie 1998, în urma unui curs intensiv la Academia de Înalte 
Studii Militare din Bucureşti. 

În octombrie 1999, am început lucrările de edificare a unui locaş de cult pentru militarii din 
Garnizoana Piteşti. Lucrările s-au încheiat în noiembrie 2002, iar, la data de 28 noiembrie 2002, 
biserica a fost târnosită de către Prea Sfinţia Sa Calinic. Pictura interioară – în stil bizantin, tehnica 
„frescă”, a fost realizată în perioada ianuarie 2004 – noiembrie 2009, de către pictorul bisericesc 
Georgel Rădulescu. Urmează să aibă loc, cu binecuvântarea Înalt prea Sfinţiei Sale Calinic, 
Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, slujba de sfinţire a picturii din biserică. 

În perioada 01 – 31 martie 2004, am urmat cursurile de actualizare a cunoştinţelor militare 
din cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Infanterie şi Vânători de Munte Făgăraş. În perioada 01 
octombrie 2006 – 02 februarie 2007, am urmat cursul post-universitar de perfecţionare preoţi 
militari, din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare din Bucureşti. 

Cursul pentru definitivat în preoţie l-am absolvit în iulie 1999, iar, cel pentru preot gradul II, 
l-am absolvit în octombrie 2004. 

În prezent, sunt preot militar în Garnizoana Piteşti, încadrat la unitatea de garnizoană, Şcoala 
de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” – Piteşti. Misiunea pastorală o desfăşor în 
această unitate, ca şi la celelalte unităţi militare din garnizoană. 



 
 

MAVRODIN, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti, str. Frunte Lată, nr. 4, bl.P5, ap. 33, sector 5; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 30.08.1950, comuna Valea Mare Podgoria, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0214105726, 0722691879; 
 E-mail: sunshine24ro@yahoo.com. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2009 – prezent: consilier al şefului OCSPS; 
 2006: adjunct al şefului OCSPS; 
 2005 – 2006: consilier al şefului OCSPS; 
 1996 – 2001: prim adjunct al directorului STS (Serviciul de Telecomunicaţii Speciale), 

locţiitor al primului adjunct al directorului STS, şef al Direcţiei organizare, mobilizare şi 
operaţii; 

 1990 – 1996: şef serviciu transmisiuni operative şi legături cifrate; 
 1986 – 1989: şef serviciu transmisiuni cifrate unitate centrală; 
 1981 – 1986: şef serviciu organizare, mobilizare, pregătire cadre unitate centrală; 
 1972 – 1976: comandant pluton radio, comandant companie radio, şef transmisiuni unitate 

specială. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1977 - 1979: Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Transmisiuni; 
 1969 – 1972: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Transmisiuni; 
 1980 – 2003: Cursuri de specializare în domeniul telecomunicaţiilor speciale, pregătiri 

pentru situaţii deosebite, comunicaţii cifrate, pregătire specială în activităţile economice şi 
de privatizare. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză, foarte bine, limba engleză, bine şi limba rusă, bine; 
 Bun organizator şi manager, spirit de echipă, sociabil, disciplinat, corect, perseverent; 
 Disponibilitate pentru program prelungit, rezistenţă la efort şi la stres; 
 Permis de conducere categoriile B şi C; 
 Operare sisteme Windows, MS Office. 

 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Membru al Asociaţiei cadrelor militare în rezervă din Ministerul de Interne; 
 Avansat, prin decrete prezidenţiale, în gradul de general de brigadă (2000), respectiv, 

general maior (2008); 
 2004 – 2005: Reprezentant AVAS pentru SC ECOSID SA, Hunedoara; 
 2003 – 2004: Consilier al directorului general SC SIDERURGICA SA, Hunedoara; 
 2002 - 2003: administrator special AVAS; 
 2001 – 2002: director tehnic la firma TSS GRUP SA. 

 
DISTINCŢII: 
 Ordinul naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Ofiţer; 
 Ordinele „Meritul Militar”, clasele I, a II-a şi a III-a. 

 



 

 
 

MAZILU, NICOLAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Turda, nr. 1, bl. 3 Petrol, sc. C, ap. 6, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 26.08.1963, comuna Coşeşti, sat Leiceşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – prezent: şef de Stat Major la centrul Militar Judeţean Argeş; 
 2007 – 2008: şef birou evidenţă Resurse umane, la centrul Militar Judeţean Argeş; 
 2002 – 2007: şef birou evidenţă, mobilizare şi rechiziţii, la Centrul Militar Judeţean Argeş; 
 2001 – 2002: şef birou completare şi evidenţă Resurse umane, la Centrul Militar Judeţean 

Argeş; 
 1998-2001: inginer şef (locţiitor al comandantului), la Secţia 444 Reparaţii Auto; 
 1998: şef atelier lucrări speciale şi fabricaţii, la Secţia 444 Reparaţii Auto; 
 1991 – 1998: ofiţer la locţiitorul comandantului pentru logistică, la Comandamentul 

Trupelor de Paraşutişti; 
 1988 – 1991: comandant pluton transport secţie gospodărie, la Comandamentul Aviaţiei 

Militare; 
 1986 – 1988: comandant pluton, la Regimentul 49 Aviaţie Vânătoare-Bombardament.  

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2006: Doctor în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;  
 2002: curs postuniversitar de perfecţionare în conducerea marilor unităţi, Bucureşti; 
 1998: curs postuniversitar de perfecţionare, specializarea Management Logistică, 

Bucureşti; 
 1997: Universitatea Politehnică, facultatea de Inginerie mecanică, specializarea Maşini şi 

echipamente termice, Bucureşti; 
 1991: curs de perfecţionare a ofiţerilor cu aprovizionarea cu carburanţi lubrifianţi din alte 

arme; 
 1986: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, arma auto; 
 1983: Liceul industrial mecanic, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză; 
 Operare PC, Office;  



 

 Permis de conducere categoriile B, C, E; 
 Lectura, înotul, automobilele; 
 Reale  competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Bune abilităţi de interrelaţionare şi calităţi de organizare a muncii în echipă, spirit metodic 

şi practic, bune calităţi de exprimare lingvistică, adaptabilitate la lucrul în echipă şi 
sociabilitate;  

 Corect şi exigent în relaţiile cu subordonaţii, apreciindu-i în funcţie de competenţă şi 
eficienţă; 

 Reale aptitudini de manager şi de comandă, bazate pe calităţi personale specifice, 
dobândite prin experienţă profesională. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru cei 15 ani de activitate şi de 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 20 de ani de activitate şi de 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională. 
 



MIHAI I., GHEORGHE 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti, str. Alunişului, nr. 77, sector IV; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 01.01.1954, comuna Racoviţa, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, o fiică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2007: am încheiat activitatea militară din funcţia de şef al Unităţii de Pază şi Protecţie a 

Preşedintelui României; 
 1990 – prezent: am fost selecţionat pentru înfiinţarea Sistemului de Protecţie şi Pază, unde 

am desfăşurat diferite activităţi de conducere în cadrul S.P.P., privind controlul tehnic 
antiterorist şi protecţia demnitarilor români şi străini sosiţi în vizite oficiale în România; 

 1976 – 1990: Ministerul Apărării Naţionale, activând în unităţi operative în cadrul 
Economiei Naţionale; 

 Cariera militară a început la diferite garnizoane din judeţul Argeş, Vâlcea şi Bucureşti. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Cursuri post-academice - Facultatea de Drept Bucureşti, Cursuri de specialitate privind 

terorismul şi antiterorismul, precum şi protecţia demnitarilor – SUA, Germania, Israel; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, primind, la absolvire, gradul 

de locotenent; 
 1961 – 1969: Liceul Agricol Curtea de Argeş, specialitatea contabilitate agricolă. 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Am organizat şi condus multiple acţiuni de protecţie şi pază în afara graniţelor, cu ocazia 

vizitelor oficiale ale demnitarilor români;  
 Am organizat misiuni de protecţie în cadrul vizitelor celor doi preşedinţi ai S.U.A şi Papei 

Ioan Paul al II-lea; 
 Am participat la diverse expoziţii internaţionale privind tematica regulilor de protecţie şi 

pază, control tehnic antiterorist; 
 Am participat la diverse schimburi de experienţă cu alte servicii de specialitate din Europa 

şi SUA. 



 
 

MILEA, ADRIAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Alexandru cel Bun, bl. D29, sc. A, ap. 5, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 14.11.1966. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2006 – prezent: administrator cazarmă la UM 01044, Câmpulung-Muscel; 
 Participant la teatrul de operaţii din Irak; 
 1988 – 2006: şef grupă întreţinere la UM 01044, Câmpulung-Muscel. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1985 – 1988: Şcoala Militară Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1981 – 1985: Liceul industrial, Câmpulung-Muscel. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Bun organizator, promovarea spiritului de echipă;  
 Foarte bun specialist, aceasta reflectându-se în modul în care este administrată cazarma; 
 Operator PC: foarte bun; 
 Permis de conducere: categoriile B, C şi E; 
 Limba: engleză; 
 Pasiuni: arhitectura, sculptura şi muzica. 

 



 
 

MIRIŢĂ, IOANA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 05.06.1950, comuna Răteşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorită, un copil, avocat. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1999 – prezent: judecător la Curtea de Apel, Piteşti; 
 1996 – 1999: judecător la Tribunalul Argeş; 
 1990 – 1996: judecător la judecătoria Piteşti; 
 1975 – 1990: judecător la Judecătoria Vişeu de Sus, judeţul Maramureş; 
 1969 – 1971: profesor suplinitor la Şcoala generală, Răteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1971 – 1975: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1965 – 1969: Liceul „Alexandru Odobescu”, Piteşti; 
 1957 – 1965: Şcoala Generală Răteşti, judeţul Argeş. 

 
 



 
 

MOCANU, ION NECULAI 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 16.12.1930, comuna Bâlca, judeţul Bacău; 
 Veteran de război. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1943: din acest an, am intrat în armată ca şi copil de trupă şi elev la o şcoală militară din 

Roman; 
 1950: din acest an, am îndeplinit funcţii în cadrele active ale armatei, de la comandant de 

pluton şi ofiţer cu pregătirea fizică, la R. 4 Transmisiuni, ofiţer student în Academia 
Militară, şef de armă şi lector la Şcoala de Ofiţeri Tancuri şi Auto, Piteşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 1957 – 1962: am organizat cercuri de radiotehnică, cu unii elevi ai Liceului „Nicolae 

Bălcescu”, Piteşti; 
 Am participat, activ, la manifestări prilejuite de aniversările Zilei Naţionale, a 

Independenţei, Zilei Armatei, a Zilei drapelului etc.; 
 Am lucrat, ca voluntar, în cadrul filialei Argeş a veteranilor, pentru rezolvarea problemelor 

acestora privind întocmirea dosarelor pentru acordarea medaliei „Crucea Comemorativă a 
celui de al doilea Război Mondial 1941 - 1945”; 

 În prezent, sunt membru al, subfilialei ANVR Piteşti. 
 
DISTINCŢII: 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasele I, a II-a şi a III-a; 
 Medalia „Crucea Comemorativă a celui de al doilea Război Mondial 1941 - 1945”; 
 Medalia „A 30-a aniversare a Forţelor Armate Române”; 
 Diplomă de fidelitate acordată de Primăria Municipiului Piteşti. 

 
 

 



 

NĂSTASE, CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Smeurei, nr. 4 bis, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 03.06.1915, comuna Racoviţa, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1977 – prezent: pensionar; 
 Până în 1977, învăţător şi profesor la mai multe şcoli din ţară, inclusiv la Şcoala primară 

Mioveni; 
 1970: obţine gradul I de profesor. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 După război, absolvă cursurile Facultăţii de matematică şi Fizică, Universitatea Bucureşti; 
 1939: Şcoala de Ofiţeri de Rezervă, Ploieşti, cu gradul de sublocotenent; 
 1930 – 1938: Şcoala normală „Carol I”, Câmpulung-Muscel, diplomă de învăţător; 
 Şcoala primară Mioveni, judeţul Argeş. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Încorporat la Regimentul 19 Infanterie, Caracal – Divizia11;  
 Am participat în timpul celui de al doilea război mondial, cu Regimentul Infanterie Caracal – 

Divizia 11, la luptele de la Odessa, până la capitulare; 
 1942 – 1943: Am participat la Campania de la Cotul Donului, cu gradul de locotenent, 

comandant de pluton şi de companie, după care am fost internat în urma dezastrului de la 
Stalingrad, în spitalul din Craiova; 

 Am desfăşurat şi activităţi culturale: am iniţiat şi realizat, ajutat de fiul meu, Constantin, un 
Muzeu al Ţăranului Român, inaugurat la 12 septembrie 1970, având un fond de peste 800 de 
exponate;  

 Am iniţiat construirea unei catedrale ortodoxe, finanţată cu bani de la  enoriaşi şi de la 
Primăria Mioveni; 

 Am iniţiat construirea unei troiţe în memoria revoluţionarilor şi a eroilor din primul şi din al 
doilea Război Mondial; 

 Am fost preşedintele comisiilor de F.F. în 1990 şi în perioada 1996 – 2000; 
 Am înfiinţat organizaţia orăşenească a P.N.L. în Mioveni, al cărei preşedinte am fost 12 ani. 

 
DECORAŢII: 
 Decorat cu Ordinul “Coroana României cu Spadă şi Panglică de Virtute Militară”; 
 Decorat cu “Crucea comemorativă a celui de al doilea Război Mondial 1941 – 1945”. 



 
 

NEAGOE, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 11.06.1948; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1986 – 2003: de la comandant de pluton la comandant de unitate, la UM 01714, Piteşti, 

dislocată într-o cazarmă cu un trecut istoric deosebit şi care a purtat denumirea de „Radu 
Negru”; 

 General de brigadă; 
 Colonel; 
 Locotenent colonel; 
 Maior; 
 Căpitan; 
 Locotenent major; 
 Locotenent. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Academia naţională de Apărare; 
 Cursuri postacademice; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri şi Transmisiuni – Sibiu; 
 Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Numeroase studii şi lucrări publicate în reviste de specialitate, privind modernizarea 

tehnicii, pregătirii specialiştilor de transmisiuni, realizarea legăturilor de conducere şi de 
cooperare; 

 Am elaborat, împreună cu un grup de specialişti, metodologia de instruire a 
transmisioniştilor; 

 Am participat la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor de comemorare a eroilor 
neamului, în Piteşti şi în judeţul Argeş. 

 
DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a. 



 

 

 
 

NEAGU C., AUREL CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Banat,bl. B4, sc. C, ap.29, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 24.01.1968; 
 Telefon: 0348419952; 0723616270; 
 E-mail: naurel68@yahoo.com 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.06.2010 – prezent: Şef Secţie Învăţământ şi Instrucţie, Şcoala de Aplicaţie pentru 

Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti;  
 01.09.2008 – 31.05.2010: Instructor superior şi şef de catedră, la catedra Cursuri Nivel din 

Structura Instrucţie şi Educaţie – Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto al Şcolii de 
Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 03.11.2008 – 20.05.2009: Comandant al Detaşamentului ANA TRAINING XI, T.O. 
Afganistan, Comandamentul Operaţional Întrunit, Statul Major al Forţelor Terestre; 

 31.03.2007 – 01.09.2008: Ofiţer cu protecţia informaţiilor clasificate, Şcoala de Aplicaţie 
pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.06.2005 – 31.03.2007: Ofiţer 3 Biroul Planificare, Coordonare, Evaluare şi Evidenţă 
Instrucţie, Centrul de pregătire pentru blindate, Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto 
„Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.03.2003 – 01.06.2005: Ofiţer 3, Biroul S 3 Operaţii şi Instrucţie, Şcoala de Aplicaţie 
pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.05.2001 – 01.03.2003: Şef S3 Operaţii şi Instrucţie şi responsabil cu protecţia 
documentelor naţionale şi NATO clasificate, Baza 6 Instrucţie Tancuri, Şcoala de Aplicaţie 
pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul” Piteşti; 

 01.04.1998 – 01-05.2001: Şef Stat Major, Batalionul Instrucţie, Asigurare şi Învăţământ, 
Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.04.1989 – 01.09.2006: comandant Pluton tancuri, Regimentul 27 Tancuri Piteşti, 
Compania 2; 

 01. 04.1998 – 01.09.2006: comandant Companie tancuri, Regimentul 27 Tancuri, 
Compania 1. 

 
 
 

mailto:naurel68@yahoo.com


 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2004 – 2007: Doctor în Inginerie Mecanică, Universitatea din Piteşti, Facultatea de 

Mecanică şi Tehnologie; 
 2002 – 2006: Licenţă în Managementul Organizaţiei, domeniul Ştiinţă Militară, 

specializarea Managementul Organizaţiei;  
 2003 – 2004: Master, specializarea: „Optimizarea constructivă a autovehiculelor”, 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie; 
 1998 – 2002: Licenţă în inginerie mecanică şi obţinerea titlului de inginer diplomat, 

Facultatea de mecanică şi tehnologie, Universitatea din Piteşti; 
 1986 – 1989: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1982 – 1986: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză, foarte bine, limba rusă, bine, limba dari  şi pasthu, satisfăcător; 
 Lucrul în echipă, comunicare interculturală;  
 Leader de grup; 
 Utilizarea calculatoarelor; 
 Pasiuni: mecanică, modelism, aeromodelism; 
 Permis de conducere categoria B şi C; brevet tanc T 55, TR 580, TR 85 M1. 

 
DISTINCŢII: 
 Semnul onorific „ÎN SERVICIUL ARMATEI PENTRU 15 ANI”; 
 Semnul onorific „ÎN SERVICIUL ARMATEI PENTRU 20 DE ANI”;  
 Medalia NATO „NON ARTICLE 5 NATO MEDAL”, pentru servicii împreună cu NATO 

în operaţiunile ISAF; 
 Medalia „MERITORIOUS SERVICE”, acordată de preşedintele S.U.A. pentru serviciul 

meritoriu, alături de Comandamentul Multinaţional Întrunit Phoenix/U.S. Kabul – 
Afganistan; 

 Medalia „ARMY COMMENDATION”, acordată de Departamentul Apărării U.S. pentru 
rezultate deosebite, alături de Comandamentul Multinaţional Întrunit Phoenix/ U.S. Kabul 
– Afganistan; 

 Diplomă de excelenţă pentru profesionalism şi dăruire în timpul executării misiunii în T.O. 
Afganistan, acordată de Comandamentul Operaţional Întrunit – Buzău. 



 
 

NEDELEA, ANA LUCIA 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 27.11.1954; 
 Locul naşterii: Măneşti, Dâmboviţa. 

 
ACTIVITATE: 
 1970: intrată în Mânăstirea Nămăeşti; 
 1977: rasofor, Mânăstirea Nămăeşti; 
 1993: tunderea în monahism, Mânăstirea Nămăeşti; 
 1994: numită stareţa Mânăstirii Nămăeşti; 
 1994 – prezent: renovarea vechii stăreţii, lucrări de modernizare şi întreţinere în cadrul 

Sfintei Biserici din cadrul Mânăstirii. Pavarea incintei mânăstirii, dotarea cu apă curentă, 
atât a stăreţiei, cât şi a întregii mânăstiri. Renovarea arhondaricului, plus amenajarea 
camerelor de oaspeţi, dar şi renovarea muzeului din cadrul clădirii. 



 
 

NICA M., NICOLAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Ştefăneşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 07.02.1917, comuna Făgeţelu, sat Chilia, judeţul Olt; 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Sculptor şi veteran de război; 
 1936 – 1938: tâmplar, la Muzeul Satului Dimitrie Gusti, Bucureşti; 
 1949: din acest an, lucrează ca modelier, la diverse întreprinderi, timp în care continuă şi 

studiile. 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1959 – 1963: Şcoala de Artă Populară, Piteşti;  
 Şcoala primară din comuna Făgeţelu. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 06.1941 – Ia parte la cedarea Basarabiei; 
 22.06.1941 – 24.11.1943: a participat, pe front, în cadrul regimentului 53 Artilerie, cu 

gradul de caporal; 
 30.10.1941 – 04.07.1942: a participat la cele mai grele lupte de la Sevastopol, de asemenea, 

a luptat şi la Kerci, Perikop, Feodosia, Baccissarai şi altele; 
 24.11.1943 – 25.05.1948: a fost prizonier de război în lagărele de la Armavir, Novorosisk 

şi Krasnodar; 
 Participă la multe expoziţii organizate în ţară, unde a fost, de multe ori, premiat; 
 Duce o activitate laborioasă la Centrul de Creaţie, Piteşti;  
 Din 1970, se mută la Ştefăneşti, Argeş, unde deschide o şcoală pentru tinere talente şi îşi 

continuă şi activitatea creatoare; 
 24.04.1997 : Membru de onoare al Academiei de Artă Tradiţională ASTRA, Sibiu; 
 23.03.2000: Înfiinţează Fundaţia Culturală NICOLAE M. NICA; 
 2002: Lansează volumul “Cioplitorul de gânduri”, editat de Centrul Judeţean pentru 

conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, Olt; 
 2006: Devine CETĂŢEAN DE ONOARE al judeţului Olt; 
 2008: Lansează volumul “Cronică în tăcere”, la Muzeul satului din Bucureşti, unde a fost 

declarat “Omul zilei”, de ziarul Jurnalul Naţional; 



 05.02.2010: Deschide, la Slatina, expoziţia de sculptură – intarsia intitulată “Povestea 
lemnului”; 

 01.06.2010: Muzeul “NICOLAE M. NICA” marchează 31 de ani de nemurire, cu 
participarea excepţională a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor - Filiala Argeş; 

 A sponsorizat şi sponsorizează cursuri universitare ale unor elevi eminenţi din comună. 
 
DISTINCŢII: 
 13.09.1943: Decorat cu Medalia “Bărbăţie şi credinţă” cu Spadă, clasa a II-a, I.D. nr. 2503. 



 

 
 

NICUŢ, VALERIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 17.11.1955. 

 
 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 23.10.2009: avansat la gradul de general – maior; 
 01.04.2009: locţiitor al şefului Statului major general pentru operaţii şi instrucţie; 
 26.02.2009: director adjunct pentru conducerea operaţională în Statul Major general; 
 06.2006 – 02.2009: reprezentant militar al Statului Major general, la Comandamentul 

Suprem al Forţelor Aliate din Europa – Mons, Belgia; 
 2004 – 2006: şef al Direcţiei planificare strategică din Statul Major General şi consilier al 

şefului Statului Major General; 
 2001 – 2004: Şef al Secţiei Parteneriat din Divizia Cooperare şi Securitate Regională din 

cadrul Statului Major Militar Internaţional, Cartierul General al NATO, Bruxelles – Belgia; 
 2000: comandantul Centrului Regional de Pregătire PfP româno-britanic; 
 Din 1998: a înfiinţat şi condus Cursul de operaţii întrunite multinaţionale, din cadrul 

centrului Regional de Pregătire de PfP româno-britanic; 
 1991 – 1993: diferite funcţii de stat major în Brigada de gardă şi în Statul Major General, 

Bucureşti; 
 Diverse funcţii pe linie de comandă şi stat major, în unităţi şi mari unităţi de vânători de 

munte, în garnizoanele Braşov şi Curtea de Argeş. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2008: Doctor în ştiinţe militare; 
 2005: Colegiul Naţional de Apărare, Universitatea Naţională de Apărare; 
 1993 – 2001: cursuri de perfecţionare; 
 1993: Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Arme întrunite, Bucureşti; 
 Şcoala militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, arma infanterie, specialitatea vânători 

de munte, Sibiu. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Abilităţi de comunicare; 
 Sociabil, spirit de echipă, dinamic, puternic, echilibrat, corect, ordonat, disciplinat, serios, 

adaptabil oricărei situaţii; 



 

 Bun organizator. 
 
DECORAŢII: 
 Ordinul “Virtutea Militară” în gradul de Cavaler cu însemne pentru militari; 
 Ordinul naţional “Pentru Merit” în gradul de Cavaler; 
 Emblema de Onoare a Statului Major General, a Forţelor Terestre, a Forţelor Aeriene, a 

Forţelor Navale şi a Comunicaţiilor şi Informaticii. 



NIŢĂ, ION 
 
 

Preot paroh – Parohia Sf. Spiridon – Prundu I, Piteşti, Judeţul Argeş, din 1972. 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Domiciliul: mun. Piteşti, Bl. B4, Sc. C, Et. 6, Ap. 25, Prundu; 
 Telefon: 0744343193 
 Data şi locul naşterii: 25.02.1950, Boişoara – Vâlcea. 

 
SITUAŢIE FAMILIALĂ: 
 Căsătorit din 25.12.1971; 
 Soţia: Herta I. Maria (1950); 
 Copiii: Niţă I. Maria Luiza (1972), Niţă I. Constantin Gabriel (1975), Niţă I. Ion Octavian 

(1978). 
 
EDUCAREA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ: 
 Institutul Teologic de Grad Universitar Bucureşti; 
 Academia pentru Studiul Religiilor Lumii – Bucureşti. 

 
ACTIVITATE ADMINISTRATIV – GOSPODĂREASCĂ: 
 Introducerea gazelor naturale în incintă – 2000; 
 Instalare încălzire centrală în biserică – 2000; 
 Pavarea incintei – 2001; 
 Executarea exteriorului bisericii în tehnica „Terasit” – 2002; 
 Înlocuirea mobilierului vechi cu termopan – 2003; 
 Instalare aer condiţionat – 2003; 
 Vernisarea picturii – 2004-2005; 
 Confecţionare strane noi – paltin, 42 bucăţi – 2006; 
 Instalare staţie de amplificare Sony – 2007; 
 Înfrumuseţarea parcului şi incintei – permanent; 
 Trei rânduri veşminte etc. 

 
ACTIVITATE FILANTROPICĂ: 
 Asistenţă personală, moral-religioasă pentru copiii din Centrul Sf. Andrei, ajutoare etc. 

 
ACTIVITATE CULTURALĂ: 
 Membru al coralei D.G. Khiriac. 

 
ACTIVITATE PASTORAL-MISIONARĂ: 
 Vizite pastorale în parohie, conferinţe etc. 

 



 
 

NIŢĂ, STANCU ŞTEFAN 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Născut la 27.02.1921, în comuna Surdila Greci, satul Vizireni, jud. Brăila; 
 Domiciliul actual: Piteşti, str. Gh. Cristescu nr 2, Bl. 4, scara B, et. 2, ap. 8, din anul 1956. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 Am fost primit, ca voluntar, 01.03.1927, la Centrul de Instrucţie AA, Bucureşti; 
 Trimis pe front, 22.05.1941 – 1945, până în Cotul Donului, cinci zile încarcerat; 
 Trimis pentru verificarea şi separarea armamentului de pe graniţa Iugoslaviei; 
 Şef depozit muniţie, Miercurea Ciuc; 
 Continuat activitatea la Şcoala Ofiţeri Tancuri şi Auto, Piteşti. 

 
DISTINCŢII PRIMITE: 
 Medalia „Serviciul Credincios”, clasa a III-a; 
 Medalia „Virtutea Ostăşească”, clasa a III-a; 
 Medalia „Tudor Vladimirescu”, clasa a II-a; 
 Medalia de sub jugul fascist; 
 Medalia „A XXX-a aniversare a zilei armatei R.S.R.”; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Medalia comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945; 
 Se conferă Medalia Naţională „Serviciul Credincios”, clasa a III-a, în semn de apreciere a 

activităţii desfăşurate în întreaga carieră militară, pentru curajul şi devotamentul de care a 
dat dovadă pe câmpul de luptă în timpul celui de al doilea război mondial. 

 
ALTE ACTIVITĂŢI: 
 la Şcoala de Ofiţeri Tancuri şi Auto Piteşti, din anul 1956; 
 la CEC, ca lucrător şi şef agenţie; 
 la primărie, ca şef CEC şi Birou Încasări Taxe şi Impozite; 
 la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, filiala judeţeană Argeş, în perioada 1978-

2009; 
 am ieşit la pensie în 31.08.1978; 
 2003 – Diplomă de Excelenţă. 
 



NIŢU, EUGENIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Ion Slavici, nr. 3 ,bl. 4, sc. B, ap. 8,  jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 12.06.1949, comuna Petroşani, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248512514; 0740900394; 
 Starea civilă: căsătorit, o fiică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Cariera militară:  
Şef de Stat Major al Br.4 VM; 
Şef birou instrucţie infanterie, tancuri şi vânători de munte, la C.1 a, Bucureşti; 
Comandant de batalion; 
Comandant de companie; 
Comandant de pluton. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Cursuri postacademice; 
 1977-1979: Academia Militară; 
 Şcoala militară; 
 Liceul militar. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Numeroase studii şi articole publicate în presa militară şi în reviste de specialitate, 

referitoare la perfecţionarea instrucţiei vânătorilor de munte; 
 Membru fondator al Asociaţiei cadrelor Militare în Rezervă şi în retragere din Judeţul 

Argeş – Filiala Câmpulung-Muscel; 
 Preşedinte al Filialei şi vicepreşedinte al Filialei municipale, Câmpulung ANVR; 
 Am participat la aplicaţii cu participarea trupelor ţărilor din NATO; 
 Colaborare cu structurile locale, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

pensionarii militari; 
 Participarea la concursuri alpine cu specific militar, în ţară şi peste hotare. 

 
DECORAŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii onorifice ale vânătorilor de munte. 



 
 

NIŢU, MARIN STAN 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 

 Adresa:Piteşti, cartier Craiovei, locuitor al judeţului Argeş din 1941; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 14.09.1921, localitatea Sârbii-Măgura, judeţul Olt. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

 1983 – prezent: pensionar; 
 1983 – 1989: am continuat să lucrez ca voluntar în Comisiile de Control Obştesc şi de 

Judecată, în cartierul Craiovei; 
 Din 1999 – lucrez în cadrul Filialei A.N.V.R., iar, ca preşedinte, al Subfilialei 

Municipiului Piteşti, din anul 2003; 
 După trecerea în rezervă, am fost încadrat la Consiliul Popular al regiunii Argeş, ca 

inspector la Corpul de Control al preşedintelui, funcţie deţinută până în anul 1983. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, Arma infanterie; 
 Şcoala profesională C.F.R.; 
 Liceul teoretic „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel; 
 Şcoala generală cu 7 clase nr. 2 „Pache Protopopescu”, Slatina, judeţul Olt. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 

 Decorat cu medalia „Bărbăţie şi Credinţă cu spade”, pentru fapte de vitejie în luptele 
pentru alungarea trupelor fasciste şi horthiste din localitatea slovacă Dubrisca; 

 2010: Decorat cu Ordinul „Virtutea Militară în grad de cavaler cu însemne pentru 
militari”, cu ocazia zilei de 29 aprilie – Ziua Veteranilor de Război; 

 18.05.2010: Decorat cu Medalia „Crucea Comemorativă” a Republicii Slovace, la 
sediul ambasadei acestei ţări. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

 În domeniul activităţii socio-umane, am răspuns tuturor apelurilor făcute de organele 
locale judeţene pentru amenajarea de spaţii verzi şi terenuri de joacă pentru copii, în 
cartierul Craiovei; sprijinirea unităţilor ce au efectuat foraje pentru captarea de izvoare 
cu apă potabilă şi construirea de fântâni; participarea la campaniile pentru strângerea şi 
depozitarea producţiilor agricole şi legumicole; am ajutat, voluntar, la amenajarea 
Stadionului „Nicolae Dobrin”, a parcurilor Ştrand şi Trivale; 



 Ca membru al Biroului Filialei A.N.V.R., Argeş şi al Comitetului Judeţean pentru 
Cultul Eroilor, am publicat în presa locală şi în Revista de suflet, istorie şi cultură, 
editată de Filiala Cultul Eroilor Argeş, unele amintiri din viaţa trăită pe câmpul de luptă 
în cel de al doilea război mondial; 

 Am publicat articole în Revista Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto, Piteşti; 
 Ca preşedinte al Subfilialei A.N.V.R. a municipiului Piteşti, am vizitat, la domiciliu, 

peste 500 de familii ale veteranilor de război, invalizi, văduve de război şi văduvele 
veteranilor de război, pentru a distribui ajutoare acordate de Consiliul Municipiului 
Piteşti şi de Consiliul Judeţean Argeş; 

 Am publicat articole şi mesaje în presa locală – Argeşeanul, Societatea, Argeşul, Top 
etc.; 

 Am acordat interviuri cotidianului Argeşeanul şi cotidianului Societatea; 
 Am avut întâlniri cu veterani, militari activi, elevi, cadre didactice, în localităţile 

argeşene Cuca, Hârseşti, Bogaţi, Berevoieşti, Şcoala generală nr. 2, Piteşti, Grădiniţa 
nr. 4 şi la Centrul tip familial din cartierul Găvana. 

 
 



OBROCEA, DAN FLORIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: municipiul Curtea de Argeş, str. Elena Cuza, bl. B3, et. 2, ap. 51, sc. C; 
 Telefon: 0730010710; 
 Fax: 0248722223; 
 E-mail: danobrocea@yahoo.com 

 
OBIECTIV PROFESIONAL: 
 Consilier Administrativ Bisericesc la Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; 
 Preot slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş. 

 
EXPERIENŢA: 
 2001 – până în prezent: consilier administrativ bisericesc la Arhiepiscopia Argeşului şi 

Muscelului; 
 2001 – până în prezent: preot slujitor la Catedrala Arhiepiscopală; 
 2000 – 2002: profesor la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” din Curtea de Argeş; 
 1990 – 2001: preot paroh la parohia Urluieşti, protoieria Curtea de Argeş; 
 1990 – 2000: profesor de religie. 

 
EDUCAŢIE: 
 2008: studii de masterat la Facultatea de Drept, specialitatea Drept Comunicare Europeană; 
 2007: studii de masterat la Facultatea de Teologie „Sfânta Muceniţă Filoteea”, Piteşti; 
 2003 – 2007: Facultatea de Drept – Ştiinţe Juridice; 
 1986 – 1990: facultatea de teologie, Sibiu; 
 1979 – 1984: Seminarul teologic din Craiova; 
 1977 – 1979: Liceul Zinca Golescu, Piteşti. 

 
ABILITĂŢI LINGVISTICE: 
 Limba engleză – cursiv; 
 Limba franceză – cursiv. 

 
HOBBIURI: muzică, lectură, sport. 

mailto:danobrocea@yahoo.com


 
 

OLTEANU, DANIEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, str. dr. Fălcoianu, bl.1, sc. B, ap. 17, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 20.05.1971; 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – prezent: locţiitor al comandantului la UM 01144, Câmpulung-Muscel; 
 2006 – 2008: şef de Stat major la UM 01044, Câmpulung-Muscel; 
 2004 – 2006: şef al cercetării la UM 01044, Câmpulung-Muscel; 
 2003 – 2004: comandant companie Stat Major la UM 01044, Câmpulung-Muscel; 
 1998-2003: comandant pluton VM la UM 01044, Câmpulung-Muscel: 
 1992 – 1998: comandant pluton VM, la Brigada 61 VM. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2001 – 2004: Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, 

specialitatea Contabilitate şi Informatică de Gestiune; 
 1989 – 1992: Institutul Militar de Infanterie, Grăniceri şi Chimie „Nicolae Bălcescu”, 

Sibiu; 
 1989: Liceul Militar „Dimitrie Cantemir”. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză; 
 Cunoştinţe de operare PC; 
 Pasiuni: vânătoare, schi şi alpinism; 
 Permis de conducere categoriile B şi C; 
 Talente: muzică, desen, pictură şi literatură; 
 Abilitatea de a conduce şi de a coordona la nivelul unităţii. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 A participat la două misiuni internaţionale în Teatrele de Operaţii din Kosovo şi din 

Afganistan. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OLTEANU, MARIUS-MARIAN 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, B-dul Petrochimiştilor, nr. 5, bl. B32, sc. D, ap. 10, judeţul Argeş; 
 Telefoane: 0348405455, 0722580015; 
 Naţionalitate: Română; 
 Data naşterii: 19 iunie 1965. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 01.09.1989-30.04.1993 - Unitatea Militară 01612, Bucureşti; 
 01.05.1993 – prezent - Unitatea Militară 02405, Piteşti. 

 
Tipul activităţii, sau sectorul de activitate: 
 inginer comunicaţii şi informatică; 
 cercetare şi documentare istorie militară; 
 prelucrare arhivistică, gestionare şi valorificare fonduri de arhivă. 

 
Funcţia sau postul ocupat: 
 Şef Atelier Reparat Tehnică Militară; 
 Şef Birou Prelucrare Automată a Datelor; 
 Şef Secţie Informatizare Arhivă; 
 Şef Secţie Arhive Militare Istorice şi Intermediare; 
 Locţiitor al comandantului Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice 

(2001-2004, 2008-prezent). 
 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 Managementul activităţii Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice; 
 Prelucrarea fondurilor de arhivă şi elaborarea de instrumente de evidenţă şi investigare în 

arhivă, elaborarea de documentare şi categorii de documente; 
 Întreţinere, exploatare şi depanare tehnică militară de comunicaţii şi informatică. 

 
LUCRĂRI PUBLICATE: 
 „România în educaţia păcii şi dictatului”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001; 
 „Restituiri”, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003; 



 „România în contextul internaţional la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, 
Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2005; 

 „Armata Română şi Unitatea Naţională”, Editura Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2008; 
 „Statul Major General în arhitectura organismului militar românesc (1859-2009)”; Editura 

Centrului Tehnic Editorial al Armatei, Bucureşti, 2009; 
 „Armata Română şi patrimoniul naţional”, Editura Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 

2010; 
 articole publicate în revista „Document” (Buletinul Arhivelor Militare Române), Buletinul 

Universităţii din Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 
 Am participat la sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale pe teme de istorie militară 

organizate de Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Istorice, Muzeul Judeţean 
Argeş, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi Muzeul Vrancei. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1984-1989: Facultatea Electronică şi Electrotehnică Militară, specializare inginer 

transmisiuni, Academia Tehnică Militară Bucureşti; diploma de licenţă seria A, nr. 11124; 
  1992: Curs „Specializare microunde” (2 luni) în cadrul Facultăţii de Electronică şi 

Electrotehnică Militară, Academia Tehnică Militară, Bucureşti; 
 2004: Curs „Securitatea reţelelor de calculatoare (3 săptămâni), în cadrul Centrului de 

pregătire în Informatică, din Agenţia pentru Sisteme şi Servicii Informatice Militare; 
certificat de absolvire seria G, nr. 5080 

 Studii civile: 
• 1971-1979: Şcoala Generală Nr. 11, Piteşti; 
• 1979-1983: Liceul matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” Piteşti, profil matematică-

fizică, absolvit cu diploma de bacalaureat seria B, nr. 11398; 
• 2002-2006: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, domeniul Istorie, specializarea Istorie 

Arhivistică şi Muzeologie, din cadrul Universităţii Piteşti; diploma de licenţă, seria Y, nr. 
0068705; 

• 2005: Curs postuniversitar: „Managementul Resurselor Umane, Logisticii şi 
Tehnologiilor de Informare şi Comunicare” (2 luni), în cadrul Departamentului de 
Formare Continuă „CFM” din Universitatea Piteşti; certificat de absolvire seria E, nr. 
0001265; 

• 2006-2008: Masterat, domeniul Istorie, specializarea „România în context european”, 
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane din Universitatea Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 În domeniul managementului organizaţional, arhivistic şi cercetării istorice; 
 Utilizare a calculatorului: 

• Sisteme de operare – Windows XP, Vista şi Windows 7 (instalare, configurare, 
depanare); 

• Microsoft Office – Word, Excel, Power Point (foarte bine); 
• Realizare hard şi configurare soft reţele de calculatoare (bine); 

 Permis de conducere: Categoria B (din 1983); 
 Limbi străine: limba engleză - foarte bine, limba franceză – bine; 
 Hobby-uri: sport, muzică. 

 



Informaţii suplimentare: 
Sportiv de performanţă - gimnastică: 
 1971-1975: gimnastică şcolară la Şcoala Generală Nr. 11, Piteşti; 
 1975-1978: lotul naţional de gimnastică (juniori); 
 1978-1979: clubul sportiv „Aripi”, Piteşti. 
 

Titluri şi performanţe sportive: 
 1973, 1974, 1976 - „Campionatul naţional de gimnastică al şcolilor generale”, locul I; 
 1976 – „Întrecerile de gimnastică, etapa finală din cadrul Cupei Tineretului – ediţia de 

vară”, locul I cu echipa, locul II la sol şi locul III la sărituri; 
 1977 – „Campionatul municipal organizat de C.S. Şcolar nr. 2 Bucureşti”, locul I cu 

echipa, locul II la inele; 
 1978 – „Întrecerile de zona I gimnastică sportivă, din cadrul competiţiei sportive naţionale 

Daciada”, locul II la individual compus, categoria a III-a, locul II la sol şi cal cu mânere, 
locul III la sărituri şi inele; 

 1978 – „Concursul republican şcolar de gimnastică sportivă”, locul I la sol categoria a III-a. 
 



 
 

OPREA, DINU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, Calea Craiovei, bl. 23, et. 4, ap. 24, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 08.02.1936; 
 Telefon: 0348412426, 0748216918; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 fiice. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Am condus activitatea artistică în UM 017414, Piteşti; 
 Peste 35 de ani de carieră militară în care am fost solist instrumentist în fanfarele Liceului 

militar Câmpulung Moldovenesc şi garnizoana Piteşti; 
 1995: Din acest an, sunt dirijorul Corului Veteranilor Militari din judeţul Argeş; 
 Membru al Corului Bisericii „Sf. Vineri” din Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Curs de perfecţionare ca instructor muzical. 
 

DISTINCŢII:  
 Medalia „Meritul Militar”, clasele I .şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasele I, a II-a şi a III-a ; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi alte structuri subordonate, cu prilejul unor evenimente 

cultural – artistice. 
 
 



OPRESCU, ION 
 
 

 Născut la 15.02. 1957, în Nucşoara, Argeş; 
 Absolvent al Seminarului Teologic Craiova, 1977; 
 Licenţiat al Institutului Teologic de grad Universitar, Bucureşti, 1982; 
 Preot paroh la parohia Nucşoara, din 1982; 
 Grad preoţesc I, „Iconom Stavrofor”; 
 Ctitor de 2 biserici noi în comuna Nucşoara; 
 Profesor în învăţământul teologic şi de stat între 1991 – 2002, grad didactic „definitiv”; 
 Consilier în Consiliul local Nucşoara, între 2000 – 2004; 
 Coautor al „Monografiei Comunei Nucşoara”, în 2 ediţii; 
 Membru în „Clubul iubitorilor de cultură”, din Curtea de Argeş. 



PAPUC, ELENA ELIODORA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Mânăstirea Văleni, loc. Văleni, com. Sălătrucu, jud. Argeş; 
 Telefon: 0248545127, 0741280772; 
 Fax: 0348815341; 
 E-mail: manastireavaleni@gmail.com 

 manastireavaleni@yahoo.com 
 Naţionalitatea: română; 
 Data şi locul naşterii: 06.10.1970, Zăpodeni, jud. Vaslui. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.10.1989 – 01.10.1995: perioada de noviciat; 
 01.10.1995 – prezent: ocup postul şi funcţia de stareţă la Mânăstirea Văleni. 

 
Principalele activităţi şi responsabilităţi: activităţi duhovniceşti, administrativ-gospodăreşti, 
sociale şi filantropice. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1991 – 1995: Universitatea Piteşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă, specializarea: 

teologie ortodoxă – asistenţă socială. 
 
Discipline studiate/competenţe profesionale dobândite: 
 Discipline teologice: Dogmatică, Istoria Bisericii Române şi Universale, Studii de Vechiul 

şi Noul Testament etc.; 
 Metode şi tehnici de cercetare sociologică; 
 Psihologie Socială; 
 Elemente de drept civil şi penal; 
 Legislaţia muncii şi a familiei; 
 Pedagogie; 
 Psihiatrie şi psihoterapie; 
 Medicină internă şi socială etc. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: franceză şi rusă (noţiuni elementare); 
 Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de echipă – experienţă dobândită încă din facultate şi, 

mai ales după terminarea studiilor. Am elaborat strategii şi planuri de activităţi sociale la 
nivel local şi judeţean, concret, am înfiinţat Fundaţia Umanitară „Sfânta Maria” – 
principalii beneficiari fiind bătrânii şi copiii. În acest sens, am avut o colaborare bună cu 
M.M.P.S şi D.D.F.S.S. – Oficiul de Asistenţă Socială Argeş; 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice: din 01.10.1995 şi până în prezent, sunt stareţă la 
Mânăstirea Văleni şi mă ocup de activităţi: duhovniceşti, administrative, gospodăreşti şi 
sociale; 

 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: o bună utilizare a programelor 
standard şi, în prezent, studiez aplicaţia grafică Photoshop; 

mailto:manastireavaleni@gmail.com
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 Competenţe şi aptitudini artistice: pasionată de goblen şi broderie computerizată; 
 Alte competenţe şi aptitudini: reflexoterapie şi bioterapia prin plante medicinale; 
 Permis de conducere: categoria B. 

 
   
 



 

PARFENE, CORNELIU 

 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Curtea de Argeş, str. Basarabilor, bl. E13, sc. E, ap. 12, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 02.09.1947; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2001 – prezent: pensionar militar; 
 1996 – 2001: comandant la Brigada 4 Vânători de Munte „Posada” - Curtea de Argeş; 
 1991 -1996: şef de Stat Major la Brigada 4 Vânători de Munte - Curtea de Argeş; 
 1986 -1991: locţiitorul comandantului, la Brigada 4 Vânători de Munte - Curtea de Argeş; 
 1978 – 1986: şeful Biroului operaţii şi pregătire de luptă, la Brigada 4 Vânători de Munte - 

Curtea de Argeş; 
 1974 – 1978: ofiţer în Biroul operaţii şi pregătire de luptă, la Brigada 4 Vânători de Munte 

– Curtea de Argeş; 
 1972 - 1974: Ofiţer activ la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1968 – 1972: comandant pluton, locţiitor şi comandant companie, la Regimentul 31 

Mecanizat. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1986: Curs postacademic cu profil unic, Bucureşti; 
 1974: Academia Militară, secţia Arme Întrunite, Bucureşti; 
 1971: Curs perfecţionare comandanţi de companie, Bucureşti; 
 1970: Curs perfecţionare ofiţeri cu pregătirea fizică, Bucureşti; 
 1968: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Activi de Infanterie „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1965: Liceul Teoretic, Bârlad. 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză; şi limba rusă, bine; 
 Cunoştinţe de operare PC; 
 Permis de conducere categoriile B şi C; 
 Pasiuni: sportul şi turismul; 
 Îndemânare, seriozitate, corect şi exigent; 



 Reale aptitudini de manager şi de comandă, bazate pe calităţi personale specifice, 
dobândite prin experienţă profesională. 

 



PÂRVU, CONSTANTIN  
 
 

Preotul Constantin Pârvu, vicar administrativ patriarhal, s-a născut în anul 1928, în 
localitatea Buzoieşti, judeţul Argeş. Este absolvent al Seminarului Teologic „Neagoe Vodă” din 
Curtea de Argeş (1947) şi licenţiat al Institutului Teologic Universitar Bucureşti (1951), unde, între 
anii 1951-1954, îşi continuă pregătirea teologică la cursurile de doctorat, promovând şi examenul 
de admisibilitate sub îndrumarea ilustrului profesor şi canonist, preot Liviu Stan, la specialitatea 
Drept Bisericesc şi Administraţie. 

În anii 1955-1956, activează ca profesor la Seminarul Teologic din Curtea de Argeş şi din 
Bucureşti, precum şi ca preot la parohiile Parcul Călăraşi şi Oborul Nou din Capitală. 

În anul 1966, este promovat în administraţia bisericească şi ocupă funcţia de inspector 
general bisericesc, apoi, de consilier patriarhal, slujind şi ca preot la parohia Iancu Nou Bălăneanu 
din Bucureşti. 

A fost ostenit cu multă râvnă, dăruire şi competenţă în spaţiul administraţiei bisericeşti la 
Cancelaria Sfântului Sinod, sub îndrumarea directă a Patriarhilor: Justinian, Iustin, Teoctist şi, în 
prezent, a Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, până la 1 ianuarie 2010, când s-a retras la 
pensie, în mod deosebit îngrijindu-se în timpul activităţii sale de pregătirea lucrărilor Sfântului 
Sinod, Adunării Naţionale Bisericeşti, Consiliului Naţional Bisericesc, dar şi în compartimentele 
privind legislaţia şi disciplina bisericească, înfiinţarea de noi eparhii, învăţământul teologic, 
schimbul de burse şi diaspora ortodoxă română. 

După 1989, cu schimbările reflectate şi în plan bisericesc, s-a preocupat, deopotrivă, de 
integrarea învăţământului teologic în cel de stat, precum şi de demersurile legislative şi canonice, 
privitoare la organizarea asistenţei religioase în armată, penitenciare, spitale, azile şi orfelinate, 
drept coordonată socială a lucrării şi misiunii Bisericii. 

A publicat studii, reportaje şi cronici în revistele bisericeşti şi a făcut parte din numeroase 
delegaţii oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române peste hotare. 

Prin funcţia de vicar administrativ patriarhal pe care a îndeplinit-o până la 1 ianuarie 2010, 
fiind fiu al ţinuturilor argeşene, a sprijinit înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Piteşti, având, în 
preocupările de serviciu, şi problemele învâţământului teologic din Patriarhia Română. 

A sprijinit, de asemenea, ridicarea Episcopie, Argeşului şi Muscelului la rangul de 
Arhiepiscopie, întocmind documentaţia istorică necesară, pentru aprobare de către Sfântul Sinod al 
Arhiepiscopiei. 

A publicat volumul Patriarhul Justinian – Mărturii, fapte şi adevăr la Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005 şi are pregătit, în manuscris, 
pentru publicare, în anul 2010, volumul: Patriarhul Iustin Moisescu – Viaţa şi opera, cu prilejul 
aniversării centenarului de la naşterea sa. 



 
 

PÂRVU, EMILIA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, cartier Trivale, str. Zimbrului, bl. 63, sc. A, et. 2, ap. 9, jud. 

Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 22.07.1938, comuna Necşeşti, judeţul Teleorman; 
 Starea civilă: căsătorită, un copil. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.04.1996 – prezent: notar public în municipiul Piteşti; 
 17.11.1995 – 28.03.1996: judecător la Judecătoria Piteşti; 
 01.03.1981 – 17.11.1995: notar şef la Notariatul de Stat Judeţean Argeş; 
 10.1963 – 01.03.1981: secretar la Notariatul de Stat Judeţean Argeş – Piteşti; 
 10.1958 – 08.1961: grefier la Judecătoria Costeşti.  

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1963: Facultatea de Ştiinţe Juridice, Bucureşti. 

 
 



PASCU, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 1922, localitatea Berevoieşti, judeţul Argeş. 
 

Este invalid şi veteran de război, fiind rănit în Munţii Tatra. 
 



 
 

PLOSCĂ, MARIA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Ovid Densuşianu, nr. 2, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 14.04.1951, comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248212963, 0722175540. 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 06.1993 – prezent: judecător la Ministerul Justiţiei – Curtea de Apel Argeş; 
 1988 – 06.1993: judecător la Tribunalul Piteşti; 
 1986 – 1988: judecător la Judecătoria Piteşti; 
 1975 – 1986: judecător la Judecătoria Curtea de Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1971 - 1975: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1966 – 1970: Liceul teoretic „Vlaicu Vodă” – Curtea de Argeş, diplomă de bacalaureat. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză, excelent, limba rusă, bine; 
 Cunoştinţe software, operare Windows, pachetul MS Office; 
 Capacitate de comunicare, spirit de echipă, lucru în condiţii de stress, sociabilitate, 

seriozitate etc.; 
 Pasiuni: lectura, muzica, teatrul, călătoriile.  



 

POLIDOR, PAUL BRATU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 01.04.1948, comuna Bârla, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1995 – prezent: Preşedinte – director general ICECOM, Bucureşti; 
 1993 – 1994: Director general INCERC, Bucureşti; 
 1988 – 1993: Director ştiinţific INCERC, Bucureşti şi coordonator al Departamentului 

Instalaţii, Echipamente, Proiectare, Dinamica Sistemelor; 
 1985 – 1988: Şef laborator Dinamica Maşinilor, INCERC, Bucureşti; 
 1983 – 1985: Şef colectiv sinteză la ICCPDC, Bucureşti; 
 1978 – 1985: Şef colectiv Testarea maşinilor de construcţii INCERC, Bucureşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1990: Titlul de profesor universitar; 
 1980: Titlul de doctor în specialitatea “Mecanică tehnică”, la Facultatea de Maşini şi 

Utilaje pentru Construcţii, Bucureşti; 
 1972: Absolvent Facultatea de Maşini şi Utilaje pentru Construcţii, Bucureşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 1977 – 2005: A coordonat sau monitorizat derularea a 15 proiecte naţionale şi 

internaţionale; 
 Apariţii în Dicţionarul specialiştilor “Who’s who” - Ştiinţa şi tehnica românească, Editura 

Tehnică, 1996, în Dicţionarul specialiştilor în ştiinţa şi tehnica românească, Editura 
Tehnică, 2000 şi în Enciclopedia personalităţilor din România, 2006; 

 Editor şef al “Roumanian Journal on Acustics and Vibrations” (RJAV), publicaţie a 
Societăţii Române de Acustică; 

 Preşedinte al Societăţii Române de Acustică (S.R.A.); 
 Preşedinte al Asociaţiei Române pentru Tehnologii, Echipamente şi Mecanisme în 

Construcţii (AROTERM); 
 Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tarsometrie (ARTENS); 
 Membru al Societăţii Americane de Ingineria Sistemelor pentru Încălzire, Răcire şi 

Condiţionare a Aerului (ASHRAE) – Secţiunea Zgomotul şi Vibraţiile Echipamentelor; 
 Preşedinte al Compartimentului Tehnic de Standardizare (CT218); 
 Membru al Comitetului Tehnic ISO/TC195Maşini şi Construcţii; 
 Membru al Institutului Internaţional de Acustică şi Vibraţii (IIAV); 
 Membru al Comisiei de Specialitate a Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor, 

diplomelor şi certificatelor universitare; 
 Cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, domeniul Inginerie Mecanică; 
 A obţinut 9 brevete de invenţii, în urma cercetărilor independente efectuate ca profesor, la 

care s-au mai adăugat încă 3, graţie unor colaborări cu specialişti în domeniu; 
 A publicat 19 lucrări didactice, 19 monografii şi tratate, 98 de articole în reviste centrale 

sau departamentale, 245 de articole în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, 170 



 

în volumele unor conferinţe internaţionale, la care se adaugă încă 249 de comunicări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, nepublicate încă. 

 
DISTINCŢII ŞI MEDALII: 
 1992: Acordarea premiului “Aurel Vlaicu” al Academiei Române pentru lucrarea “Sisteme 

elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje”, Editura Tehnică, 1990; 
 1999: Medalia de aur la cel de-al 48-lea Salon Mondial al Inovaţiilor, Cercetării şi 

Tehnologiilor Noi, Brussels Eureka, pentru “Reazem elastic antivibratil în construcţie 
poligonală”; 

 1999: Medalia de argint la acelaşi salon pentru “Dispozitiv şi sistem pentru protecţie 
antiseismică”; 

 2004: Obţinerea unui premiu la cel de al 32-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, tehnicilor 
şi produselor Noi de la Geneva; 

 2005: Obţinerea unui premiu la cel de al 33-lea Salon Internaţional al Invenţiilor, tehnicilor 
şi produselor Noi de la Geneva, pentru “Dispozitiv şi sistem de protecţie antiseismică”. 

 
TITLURI CONFERITE: 
 2002: Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii tehnice a Moldovei; 
 2000: Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. 



POPESCU, ANDREI 
 
 

Sunt preotul Andrei Popescu (Puiu), paroh la Parohia Ciulniţa – Eustatiade, sat Ciulniţa, 
comuna Leordeni, judeţul Argeş, protopopiatul Topoloveni, m-am născut la data de 01 aprilie 1948 
în satul Slănic, comuna Aninoasa, judeţul Argeş din părinţii Andrei şi Lucia, fiind al III-lea din cei 
patru ai acestora. 

După o copilărie plină de lipsuri şi neajunsuri, tata fiind cântăreţ bisericesc (încadrat doar cu 
o jumătate de normă), iar mama casnică, am absolvit şcoala primară din sat ca premiant, după care 
am urmat cursurile Liceului de cultură generală nr. 2 din Câmpulung-Muscel, pe care l-am absolvit 
în anul 1968, obţinând diploma de bacalaureat. Datorită dragostei faţă de Dumnezeu şi Biserică, 
precum şi faţă de slujitorii ei, sădită în suflet de către părinţii mei, am mers în toamna anului 1968 
şi am dat examen de admitere la Seminarul teologic din Bucureşti. După examenul de admitere, 
am dat examenul de diferenţă pentru şcoala de cântăreţi bisericeşti, pe care l-am trecut cu 
calificativul „foarte bine”. În luna februarie 1969, am fost încorporat pentru a satisface serviciul 
militar timp de un an şi patru luni. În anul 1970, m-am înscris la cursurile de zi, în anul III, la 
Seminarul Teologic pe care l-am absolvit în anul 1973. În acelaşi an, am susţinut  examenul de 
admitere la Institutul teologic de Grad Universitar din Bucureşti, unde am reuşit ca bursier. Am 
urmat, apoi, cursurile  Institutului, promoţia 1977, obţinând diploma de „Licenţiat în Teologie”, cu 
lucrarea „Vieţile Sfinţilor ca izvor al predicii”, la catedra de Omiletică, sub îndrumarea 
minunatului preot profesor (vrednic de pomenire) Constantin Galeriu. 

În 25 martie 1976, am fost hirotonit preot pe seama parohiei Ciulniţa – Eustatiade din 
comuna Leordeni, sat Ciulniţa, judeţul Argeş, unde funcţionez şi astăzi. În această perioadă, de 
aproape 35 de ani, mi-am desfăşurat activitatea (misiunea) cu timp şi fără timp, pentru desăvârşirea 
turmei de Dumnezeu încredinţată. 

Activitatea mea în aceşti 35 de ani, ca preot al acestei parohii, este bogată (zic eu) şi, 
totodată, plină de satisfacţii şi împliniri. Aş enumera doar câteva din realizările mele: 

1. Din punct de vedere administrativ bisericesc: 
 Mi-am citit, cu regularitate, pravila „Sfintei împărtăşanii”; 
 Am slujit, cu regularitate, Sfintele Liturghii în toate duminicile şi sărbătorile de peste 

an, iar, sâmbăta, am slujit Sfânta Liturghie pentru cei morţi; 
 Am mare grijă pentru cele sfinte: Sfântul Altar, Sfânta Masă, Sfântul Antimis, de 

Sfânta Proscomidie, de cărţile de cult etc. 
 Cu organele administrative, sunt în bune raporturi şi am căutat să fiu întotdeauna în 

bune relaţii de colaborare. 
2. Din punct de vedere gospodăresc: 

Cunosc Statutul de B.O.R. 
Biserica „Monument istoric” se află în bună stare de întreţinere. Am introdus curentul 

electric în Sfântul Locaş, am executat lucrările de reparaţie capitală (subzidire, scoaterea 
igrasiei, schimbat acoperişul din şindrilă cu tablă galvanizată, schimbat tencuieli şi pregătit 
pentru pictură, înlocuit tâmplărie).  Toate acestea s-au făcut în anii 1986 – 1989, iar, în anii 
1994 – 1995, s-a pictat, pentru prima dată, în întregime, în tehnica fresco. Am înlocuit 
mobilierul vechi cu unul nou, cheltuielile pentru pictură şi mobilier fiind suportate de câteva 
familii cu suflet mare din Bucureşti. 

Biserica a fost resfinţită, la 26 aprilie 1995, de către Înalt prea Sfinţitul Calinic 
Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului. 



Cimitirul se află în bună stare de curăţenie şi întreţinere, dar trebuie refăcută 
împrejmuirea, întrucât cea veche s-a deteriorat. 
3. Atestare. Scurt istoric. 

Biserica, monument istoric, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, din satul Ciulniţa, 
comuna Leordeni, judeţul Argeş, este aşezată în apropierea staţiei CFR Leordeni, la răsărit de 
calea ferată Piteşti – Bucureşti, în luminişul ogrăzilor vechiului sat Ciulniţa, din plasa 
Podgoria a fostului judeţ Muscel. 

A fost zidită de megieşii din cătunul Valea Luminii, la anul 1750, târnosită cu hramul 
„Cuvioasa Paraschiva” şi reparată la anii 1814 – 1882, 1908 – 1932, 1985, după cum 
aminteşte pisania din 1995, aflată în pridvorul bisericii, când a fost zugrăvită cu pictură nouă 
în tehnica fresco. La restaurarea din anii 1814 – 1815, sunt menţionaţi drept ctitori de 
restaurare: marele vornic Filip, pe a cărui moşie era biserica, cu Ioniţă Rădulescu, Costea 
Dincă din Găieşti şi Ioniţă Plăviţu din Văleni. 

Biserica are formă de corabie, măsurând 16m. lungime şi 6m. lăţime, zidită în trei 
rânduri de cărămidă. Pridvorul deschis se înalţă pe patru rânduri, iar bolţile din fag se încheie 
din lamba şi uluc; prinsă pe colaci de lemn. 

Catapeteasma este din zid şi pictată. Naosul de Pronaos este tot din zid, sprijinit pe 
doi stâlpi. Biserica este pardosită cu lespezi de gresie şi completate, la reparaţii, cu ciment. 

Înălţimea bisericii este de trei metri până sub streaşină. Este învelită, din anul 1993, 
cu tablă galvanizată. 

Are 9 ferestre, aşezate la 0,80m. de soclu. Biserica este prevăzută cu o turlă din lemn 
şi serveşte drept clopotniţă, unde este aşezat clopotul pe lagăr de lemn, cu diametrul gurii de 
0,40m. purtând însemnarea „Turnat anul 1919, comuna Ciulniţa - Muscel”. 

Biserica nu prezintă elemente decorative. 
În prezent, este folosită ca locaş de cult.         

 



 
 

POPESCU, CRISTIAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Tache Ionescu, nr. 9, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 16.04.1953, comuna Ştefăneşti, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248218090, 0744370911; 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.11.2002 – prezent: medic specialist, Medicina de familie în Ambulatoriu de Specialitate 

al S.M.U. Piteşti; 
 01.04.1999 – 21.10.2002: medic şef, Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto, Piteşti;  
 13.01.1992 – 01.04.1999: medic şef, Regiment 27 Tancuri, Piteşti; 
 03.10.1988 – 13.01.1992: medic specialist S.M.U., Piteşti, 
 01.04.1987 – 25.07.1988: medic şef, Regiment 27 Tancuri, Piteşti; 
 30.05. 1985 – 01.04.1987: medic şef, Spital Linia 1 Brigada 33 Vânători Munte, Curtea de 

Argeş; 
 30.06.1983 – 320.05.1985: medic şef, batalion 33 Vânători Munte, Curtea de Argeş; 
 26.11.1981 – 30.06.1983: medic şef, Batalion 105 Transmisiuni; 
 01.11.1978 – 26.11.1981: medic stagiar S.M.U., Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2001: Curs de specializare în Medicina de Familie U.M.F., Craiova; 
 1991: Curs de urgenţe O.R.L. – I.M.F., Bucureşti; 
 1987: Curs de competenţe în ecografie generală I.M.F. Cluj; 
 1986: Curs medico-militar de comandanţi de Mari unităţi; 
 1972 – 1978: Facultatea de Medicină Militară Bucureşti, avansat la gradul de locotenent, în 

1976; 
 1968 – 1972: Liceul teoretic „N. Bălcescu”, Piteşti; 
 1960 – 1968: Şcoala generală nr. 1, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză şi engleză, nivel mediu; 
  Permis de conducere categoriile B, C şi E, din 1978; 
 Cunoştinţe de operare PC;  
 Pasiuni: excursiile, sportul, muzica; 
 Bun organizator, sociabil, perseverent, spirit de echipă, dinamism, comunicativ. 



POPESCU, IOAN 
 

 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 01. februarie 1955, comuna Lereşti, judeţul Argeş; 
 Adresa: Piteşti, str. Pătraşcu-Vodă, bl D1, sc. A, etaj II, ap. 7; 
 Telefon: 0248.25.11.05; 0745. 03.07.04; 

Starea civilă: căsătorit cu Maria, din anul 1980, am doi copii: Mihail-Cosmin, 28 ani, inginer, 
lucrează în cercetare la Uzinele Dacia şi Radu-Ionuţ, 22 ani, inginer, subinspector inginer de 
poliţie, absolvent al Academiei Tehnice Militare. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Liceul Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, promoţia 1974; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul” Piteşti, promoţia 1977; 
 Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de Comandă şi Stat Major, promoţia 1985; 
 Cursuri postacademice şi de cunoaştere a limbilor străine; 
 Studii de doctorat, 2003 – 2006; 
 Doctor în ştiinţe militare în 2006. 

 
Am plecat la Liceul Militar acum 40 de ani, de pe plaiurile muscelene, din frumoasa comună 

Lereşti, animat de dorinţa de a deveni un bun ofiţer al armatei române şi de a-mi face un rost în 
viaţă. Cunoscusem, până atunci, munca aspră din industria forestieră(meseria tatălui meu), dar şi 
rigoarea muncii în uzinele ARO din Câmpulung Muscel(unde lucra mama mea). Am fost educat în 
spiritul dreptăţii, cinstei şi corectitudinii, dar, mai ales, al respectului faţă de aproapele tău şi al 
lucrului bine făcut. Am respectat, cu sfinţenie, aceste lucruri în toată cariera mea şi cred că părinţii 
mei ar fi mândri de mine, de educaţia care mi-au dat-o. 

Am fost un caz aparte în familie: singurul militar provenit dintr-o familie de muncitori, 
oameni simpli de la ţară. 

Am avut o carieră bogată, am purtat haina militară aproape 40 de ani. În toată această 
perioadă, am avut respect şi teamă, în acelaşi timp, de Dumnezeu şi de lege. 

Perioada de pregătire din Liceul Militar şi Şcoala Militară au fost definitorii pentru carieră. 
Rezultatele bune obţinute în activitate s-au datorat, în foarte mare măsură pregătirii temeinice 
făcute în cele două instituţii de învăţământ militar. 

Am absolvit Academia de Înalte Studii Militare în anul 1985 şi am îndeplinit funcţia de Şef 
de Stat Major şi Comandant al Regimentului 5 şi 2 Tancuri dislocate, în garnizoanele Turda şi 
Târgu-Mureş. 

În paralel, mi-am desfăşurat pregătirea, prin absolvirea cursului postacademic de comandanţi 
de unităţi şi mari unităţi de tancuri, precum şi cunoaşterea limbilor străine. 

În anul 1998, am revenit pe plaiurile natale după un periplu de 15 ani prin garnizoanele 
Armatei a 4-a Transilvania. În toată această perioadă, am participat şi condus toate aplicaţiile cu 
batalionul şi regimentul în zona de operaţii de vest a ţării. 

După anul 1998, am îndeplinit funcţia de Şef Stat Major şi Comandant la Centrul Militar 
Judeţean Argeş şi Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I”, Piteşti. Aici, am 
organizat, în detalii, completarea U.M. din judeţul Argeş, pentru situaţii de criză şi război, precum 
şi pregătirea managerilor agenţilor economici şi organelor de poliţie, pentru evidenţa rezerviştilor 
şi anunţarea la mobilizare. 



Am publicat, în anul 2006, lucrarea „Managementul rezervelor de Stat şi influenţa acestuia 
asupra securităţii şi apărării naţionale”, care se află în biblioteca Universităţii Naţionale de 
Apărare. 

Mi s-au acordat: Medalia „Meritul Militar”, Clasa I şi a II-a, precum şi Ordinele „Meritul 
Militar” Clasa I, a II-a şi a III-a. 

 În prezent, sunt preşedinte al Filialei nr. 1 Piteşti a Sindicatelor Cadrelor militare 
disponibilizate în rezervă şi retragere. 



POPESCU, ION DAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Gen. Dimitrie Boteanu, nr. 2, jud. Argeş; 
 Telefon: 0723650375; 0722497877; 
 Naţionalitatea: română; 
 Starea civilă: căsătorit; 
 Data şi locul naşterii: 07.04.1957, com. Valea mare, jud. Dâmboviţa. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 În 1981, am fost hirotonit preot la parohia Gorganu de Jos, com. Călineşti, jud. Argeş; 
 În 1987, am fost transferat la Parohia Cioceşti, com. Bârla, jud. Argeş; 
 În 1997, am fost transferat la Parohia Dealul Bradului, com. Săpata, jud. Argeş; 
 De la finele anului 1997, preot paroh la Parohia „Schimbarea la faţă şi Sfinţii Arhangheli 

Mihail şi Gavriil” din cartierul Prundu, mun. Piteşti; 
 17.09.2001 – iconom stavrofor. 

 
Desfăşor şi activitate didactică, astfel: 
 1991 – 1994: profesor de religie la Şcoala Generală nr. 2, Piteşti; 
 1992: obţinut definitivatul; 
 1994: obţinut gradul II; 
 2006: obţinut gradul I; 
 2006: master. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1977 – 1982: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti; 
 1972 – 1977: Seminarul teologic, Bucureşti; 
 1968 – 1972: clasele V – VIII, la Şcoala Generală din satul Valea Cascadelor, com. Valea 

mare, jud. Dâmboviţa; 
 1964 – 1968: clasele I – V, la Şcoala Generală din satul Teleşti, com. Ludeşti, jud. 

Dâmboviţa. 
 
Limbi străine cunoscute: engleză, rusă. 
Permis de conducere: categoria B. 



 

POPESCU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa de domiciliu: Piteşti, str. 1 Decembrie 1918, bl. M3, sc. A, ap.8, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 18.01.1954, comuna Rîjleţu-Vieroşi, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0744765501; 
 E-mail: ion.popescu@upit.ro     decan.t@upit.ro; 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2006 – prezent: profesor universitar al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă 

Filofteia” din Piteşti; 
 2004: decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filofteia” din Piteşti; 
 1992 – 2002: inspector bisericesc cu învăţământul religios al Eparhiei Argeşului şi 

Muscelului, în colaborare cu I.S.J., Argeş; 
 2000: titlul de conferenţiar universitar; 
 1994-2004: şef de catedră al Facultăţii de Teologie, Piteşti; 
 1994: lector la Universitatea de Ştiinţe, specializarea Teologie; 
 1991 – 1994: asistent universitar la Universitatea de Ştiinţe, specializarea Teologie. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2004: Titlu de doctor cu „Magna cum laude”, specializarea Filozofie, Universitatea 

Bucureşti, cu teza de doctorat „Origine şi Plotin. Cercetare comparativă ”, conducător de 
doctorat acad. Prof. univ. dr. Vlăduţescu Gheorghe; 

 1997: Titlu de doctor în teologie, în cadrul Institutului Teologic de grad Universitar din 
Bucureşti, cu teza de doctorat „Teologia trinitară ortodoxă şi expresia ei în teologia 
românească”, conducător de doctorat prof. dr. Dumitru Popescu; 

 1979: Absolvent al Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti; 
 1974: Absolvent al Seminarului Teologic din Craiova. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Limbi străine cunoscute: limba franceză, limba engleză  şi limba italiană – bine. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Numeroase apariţii în emisiuni la televiziune şi la studiourile de radio locale; 
 2004: ales membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional al Societăţii 

Filosofice din Balcani, Piteşti; 
 2006, 2008: Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Edu-Word, 

organizate de Universitatea din Piteşti; 
 2001 – 2005: Membru în colectivul de redacţie al revistei Buletin Ştiinţific, Seria Teologie 

Ortodoxă, Universitatea din Piteşti;  
 Membru în colectivul de redacţie al săptămânalului teologic şi bisericesc al Episcopiei 

Argeşului şi Muscelului – Analele ştiinţifice ale Universităţii din Piteşti, seria Teologie, 
Argeşul Ortodox; 
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 Membru în colectivul de redacţie al revistei Păstorul Ortodox al Episcopiei Argeşului şi 
Muscelului, Studii şi Cercetări Teologice. 

 
DISTINCŢII: 
 2007: Premiul de Protector al Artelor, acordat de primăria Piteşti şi Centrul Cultural Piteşti 

pentru activitatea depusă în domeniul cultural; 
 2004: Medalia “Meritul pentru învăţământ” în grad de ofiţer, prin decretul prezidenţial 

1097; 
 2000: Distincţia “Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, din 

partea Prea Fericitului Părinte Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
 
PUBLICAŢII:  
 Am realizat, în premieră, o carte – Metodica predării Religiei, lucrare de pionierat în 

domeniu, care şi-a primit recunoaşterea, prin includerea ei în bibliografia pentru examenele 
de definitivat gradul II şi gradul I didactic, Editura Diogene, Bucureşti, 1997; 

 Publicarea a 5 cărţi: Ortodoxia în faţa ereziilor contemporane, Editura Diogene, Bucureşti, 
1996; Cunoaştere şi comunicare, Editura Universităţii din Piteşti, 1999; Între Absolut şi 
Contingent, Editura Universităţii din Piteşti, 2000; Ortodoxie şi postmodernism, Editura 
Paralela 45, Piteşti, 2005 şi Comentariu dogmatic la Evangheliile duminicale, Editura 
Universităţii din Piteşti, 2005; 

 1999 – 2002: Autor a 4 cursuri pentru studenţii Facultăţii de Teologie, Piteşti: Curs de 
Mistică, pentru anul III, Curs de Teologie Fundamentală, pentru anul III, Curs Teologie 
Dogmatică şi Simbolică, pentru anul III şi Curs Teologie Dogmatică şi Simbolică, pentru 
anul IV; 

 Coordonator la elaborarea Manualul de Religie pentru clasa a VIIII – a şi colaborator la 
elaborarea  Dicţionarului: Medalioane Universitare, Editura Universităţii din Piteşti, 2002; 

 Autor: Prelegeri Master, pentru anul I, semestrul I şi Prelegeri Master, pentru anul I, 
semestrul II, master în Teologie, Editura Universităţii din Piteşti, 2007; 

 Publicarea a 65 de articole în diverse reviste locale, naţionale şi internaţionale. 
 



POPESCU, NICOLAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresă: Municipiul Câmpulung Muscel, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.100, judeţul 

Argeş; 
 Data naşterii: 16 iulie 1949, comuna Arefu, judeţul Argeş; 
 Naţionalitate: română. 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1971 – 1972: Comandant pluton la Centrul de Instrucţie a Trupelor Chimice; 
 1972 – 1973: Comandant companie experimentări la Centrul de Instrucţie a Trupelor 

Chimice; 
 1973 – 1975: Comandant companie asigurare pregătire de luptă la Centrul de Instrucţie a 

Trupelor Chimice; 
 1975 – 1977: Comandant companie 305 protecţie antichimică la Centrul de Instrucţie a 

Trupelor Chimice; 
 1977 – 1979: ofiţer activ la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1979 – 1981: Instructor la biroul de instrucţie şi pregătire pentru luptă la Centrul de 

Instrucţie a Trupelor Chimice; 
 1981 – 1986: Şef de stat major (prim locţiitor al comandantului) la Centrul de Instrucţie a 

Trupelor Chimice; 
 1986 – 1997: Comandant la Centrul de Instrucţie a Trupelor Chimice; 
 1997 – 2002: Comandant la Şcoala de Aplicaţie pentru Chimie Militară; 
 2002 – 2005: Comandant (şi inspector pentru apărare N.B.C.) la Şcoala de Aplicaţie pentru 

Apărare N.B.C.; 
 Din anul 2005 şi până în prezent, este pensionar militar. 
 

ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I-a. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1967: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”; 
 1970: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, arma chimie, Sibiu; 
 1975: Cursul de perfecţionare comandanţi companii chimice, Câmpulung Muscel; 
 1979: Academia militară, Facultatea arme, secţia chimie, Bucureşti; 
 1979: Curs pregătire psihopedagogică şi metodică, Bucureşti; 
 1984: Curs de specializare în domeniul organizării mobilizării, Bucureşti; 
 1989: Curs postacademic cu profil unic, Bucureşti; Este „Doctor în ştiinţe militare din anul 

1998”. 
 
 
 



COMPETENŢE ŞI APTITUDINI SOCIALE: 
 Bune abilităţi de interrelaţionare şi calităţi de organizare a muncii în echipă, spirit metodic 

şi practic, bune calităţi de exprimare lingvistică, adaptabilitate la lucrul în echipă şi 
sociabilitate; 

 Este corect şi exigent în relaţiile cu subordonaţii. 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI ORGANIZATORICE: 
 Realizează un management de calitate la nivelul conducerii instituţiei, bun coordonator al 

procesului de instruire şi educaţie; 
 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI TEHNICE: 
 A coordonat activitatea de elaborare a planului de învăţământ şi a programelor analitice şi 

modernizarea logisticii didactice în şcoala pe care a condus-o; 
 A condus procesul de elaborare a actelor normative în domeniul apărării N.B.C.; 
 A coordonat activitatea de cercetare ştiinţifică pe linie de armă. 

 
COMPETENŢE ŞI CUNOŞTINŢE DE UTILITZARE A CALCULATORULUI: 
 Operare PC, Office. 

 
PERMIS DE CONDUCERE: 
 Categoria B,C. 

 
LIMBI STRĂINE: 
 Franceză şi rusă. 



 
 

PREDESCU, CONSTANTIN 
 
 

Născut la 2 iunie 1928, în comuna Mierleşti (azi, Schitu), din judeţul Olt. Şcoala primară am 
făcut-o în satul natal, între anii 1935 – 1940. Şcoala secundară am absolvit-o la Liceul „Radu 
Greceanu” din Slatina, judeţul Olt, între anii 1940 – 1947. Facultatea de Drept, din Bucureşti, am 
urmat-o între anii 1947 – 1951. 

M-am înscris ca avocat stagiar în Colegiul de avocaţi al judeţului Olt şi în perioada martie – 
august 1952, am exercitat profesia la Judecătoria Drăgăneşti-Olt. 

Ca urmare a reformei din august 1952, am fost transferat ca avocat stagiar la Piteşti, în 
Colegiul de avocaţi ai regiunii Piteşti – Argeş. În septembrie 1954, am devenit avocat definitiv. 

Am exercitat profesia de avocat în oraşul Piteşti, începând cu august 1952, până la 1 iulie 
2009, când m-am pensionat, după 47 de ani şi 5 luni de profesie. 

În anul 1958, am obţinut titlul de doctor în drept. 
La 5 decembrie 2000, am fost decorat cu „Steaua României”, în grad de comandor. 
Lucrări: 
 „Istoria baroului Argeş”, 2003; 
 „Istoria baroului Vâlcea”, 2005;                  
 „Statul şi dreptul, instrumente de represiune ale dictaturii comuniste”, 2008; 
 „Poeme rătăcite prin sertare”, 2008; 
 „Dactilografie neromanţată”. 

 



PRIOTEASA, MARIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Locul naşterii: localitatea Broşteni, judeţul Argeş. 
 

Este veteran de război, fiind rănit şi decorat cu Medalia „Bărbăţie şi credinţă”. 
 



PRISTAVU, DAVID 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 11.02.1968; 
 Naţionalitate: română; 
 Stare civilă: căsătorit, trei copii; 
 Adresa: P.O. Box 32217, code 91322, Jerusalem; 
 Telefon: 0505352561; 
 E-mail: davidpr@013.net 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Septembrie 1993 – iulie 1997: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Piteşti, 

Licenţă în teologie, Sfinţit Preot în februarie 2002; 
 Septembrie 2007 – iulie 2009: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Piteşti, 

Master în Arheologie Biblică. 
 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: 
 Engleză – fluent; 
 Ebraică – satisfăcător; 
 Arabă – satisfăcător. 

 
Permis de conducere pentru toate categoriile. 
În prezent: Preot slujitor şi duhovnic la Biserica Română din Ierusalim, din 2002. 
Conducător spiritual al pelerinilor români, din 1990. 
Distincţii: 
 2008: Crucea Patriarhală; 
 Martie 2004: Ordinul cultural în grad de Cavaler prin Decret Prezidenţial. 

 
Lucrări publicate: 
 Drumul Crucii şi Biserica Sfântului Mormânt – 2006; 
 Betleem, Biserica Naşterii – 2008. 
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PUFU, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 18.07.1956, Colibaşi, judeţul Argeş; 
 E-mail: pufu_2002@yahoo.com 

 
STUDII: 
 Şcoala Generală nr. 1, Colibaşi (1963 - 1971); 
 Seminarul teologic, Craiova, absolvit în sesiunea iunie 1976, cu media generală 7,95; 
 1976 – 1977, satisfacerea serviciului militar la termen redus; 
 Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti (1977 – 1981), cu media anilor de 

studii 8,66 şi calificarea de conduită Excepţional; 
 Licenţiat în Teologie, în iunie 1981, cu media generală 8,95, calificativul „Foarte bine”, 

titlul tezei de licenţă fiind „Spirit şi materie în lumina Învăţăturii creştine”; 
 Cursuri de doctorat în teologie, secţia biblică, specialitatea principală Studiul Noului 

Testament, în perioada 1984 – 1987; 
 Examenul oral aprofundat de admisibilitate, susţinut în 1991, cu media 8,44; 
 Titlul de doctor în Teologie, specializarea „Studiul şi exegeza Noului Testament”, obţinut 

în 29-30.IV.1998; 
 În 1988, susţin Concursul pentru burse în străinătate şi obţin, între 2.06 – 30.09.1990, o 

bursă de aprofundare a limbii şi civilizaţiei franceze la IMEF – Franţa – Institut 
Montpellierain d'Etudes Francaises; 

 În Franţa, în perioada iulie-august 1990, urmează şi stagiul de iniţiere în arhitectură 
languedociană paleo-creştină şi medievală; 

 Consiliul Ecumenic al bisericii de la Geneva îmi acordă o bursă, în perioada octombrie 
1990 – aprilie 1991, de studii ecumenice la Bossey, Elveţia; 

 În perioada 15.11.1999 – 15.11.2003, am urmat cursurile de doctorat, secţia fără frecvenţă, 
la Catedra de Pedagogie şi Psihologie a Universităţii de Stat din Moldova, susţinând 
examenul de doctorat şi obţinând, la încheierea cursurilor la examenul final de „Psihologie 
generală, istoria psihologiei”, nota 9,00; 

 În anul 2006, voi susţine teza de doctorat în psihologie cu tema: „Mecanisme de adaptare 
psihologică în condiţiile penitenciarului”, la USM, Chişinău; 

 În perioada octombrie 2004 – februarie 2005, am urmat cursurile postuniversitare 
„Instruirea asistată de calculator”, obţinând atestatul de instructor AEL. 
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LOCURI DE MUNCĂ: 
 Ca licenţiat în teologie, am fost hirotonit diacon, la data de 25 decembrie 1981 şi preot, la 

data de 27 decembrie 1981, fiind numit preot paroh la parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” Colibaşi, începând cu data de 1 ianuarie 1982; 

 Începând cu anul universitar 1991/1992 am fost transferat în învăţământul teologic; 
 În 1991, am participat la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar la 

catedra de Studiul Noului Testament din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, secţia Teologie 
Ortodoxă a Universităţii din Piteşti; 

 Din octombrie 1992, sunt lector suplinitor la Catedra de Studiul Noului Testament, iar, în 
urma concursului din februarie 1993, devin lector titular al acestei catedre; 

 În anul 2000, susţin concursul pentru ocuparea postului de Conferenţiar titular al catedrei 
de Studiul Noului Testament al Facultăţii de Teologie „Sfânta Muceniţă Filoteia” din 
cadrul Universităţii Piteşti; 

 Din anul universitar 1993/1994 şi până la această dată, am ocupat funcţia de secretar 
ştiinţific al Facultăţii de Teologie. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ ŞI FUNCŢII DIDACTICE: 
 Predau cursurile la disciplinele: Studiul Noului testament (anul I şi II) şi Pedagogie 

Creştină (anul II); 
 Conduc seminariile acestor cursuri; 
 Conduc/îndrum lucrările de licenţă ale studenţilor, lucrările de disertaţie pentru cursurile 

postuniversitare de master, lucrările metodico-ştiinţifice ale cadrelor didactice de religie, în 
vederea obţinerii gradului didactic I; 

 Sunt îndrumător al studenţilor ce participă la sesiunile studenţeşti de comunicări şi referate 
ştiinţifice; 

 Particip la comisiile de examene de admitere în facultate şi la cursurile postuniversitare de 
master; 

 Predau cursuri pentru pregătirea personalului didactic ce predă religia, în vederea obţinerii 
gradelor didactice de definitivat în învăţământ, gradul didactic II şi I; 

 În ultimii 6 ani (2000 – 2005), am fost preşedinte al comisiilor de bacalaureat în judeţele 
Argeş, Vâlcea, Teleorman şi Dolj; 

 Am organizat excursii de studiu în Franţa, Roma, în Ţara Sfântă şi Grecia; 
 Am participat la prezentarea unor expoziţii de pictură bisericească (9 februarie 1996 – 

Muzeul Naţional Cotroceni: „Mărturii de artă şi cultură ortodoxă din Argeş”); 
 Am participat, în perioada 18 – 22 martie 2002, la Olimpiada Naţională de Religie de la 

Piteşti; 
 În calitate de cadru didactic universitar, am participat la Simpozioane, Conferinţe şi 

Congrese interne şi internaţionale, unde am susţinut diferite lucrări şi referate ştiinţifice, 
iar, în calitate de preot, am desfăşurat, până în prezent, o bogată activitate, reuşind să 
renovez şi să redau cultului Mânăstirea Vieroşi distrusă în proporţie de 60% după 
cutremurul din 1977. Meritele de preot mi-au fost recunoscute prin primirea titlului de 
preot iconom stavrofor; 

 Pe lângă activitatea didactică şi cea de preot, am susţinut emisiuni de radio şi televiziune pe 
subiecte neo-testamentare şi, în perioada 1996 – 2000 şi 2000 – 2004, am fost consilier 
local al Consiliului Mioveni, implicându-mă şi în rezolvarea problemelor obşteşti; 



 Ca secretar ştiinţific al Facultăţii de Teologie din Universitatea Piteşti, m-am achitat cu 
succes de îndatoririle ce mi-au revenit; 

 În aprilie 1996, am pus bazele revistei facultăţii, fiind redactorul şef, revistă care, iniţial, s-a 
numit „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Piteşti, seria Teologie” şi care, astăzi, 
constituie „Analele Ştiinţifice ale Facultăţii de Teologie din Piteşti”; 

 Am îndrumat studenţii să-şi realizeze propria revistă, reuşind ca, din anul 2003, studenţii 
facultăţii, specializarea Asistenţă socială, să editeze revista studenţească „Glasul Asistenţei 
Sociale”; 

 În perioada 31 mai – 2 iunie 2002, la Conferinţa Naţională de psihologie de la Neptun, pe 
lângă lucrarea prezentată, am fost şi moderator la secţiunea: Psihologie Aplicată. 

 
ACTIVITATEA DE ELABORARE ŞI PUBLICARE DE LUCRĂRI: 
 Teze de doctorat: 2; 
 Cărţi: 6; 
 Cursuri: 2; 
 Articole: 30; 
 Simpozioane: 21. 

 
DISTINCŢII ŞI PREMII: 
 Episcopia Argeşului şi Muscelului mi-a oferit titlul de onoare „Omul caritabil al anului 

1998” pentru Sfânta lucrare în slujba obştii creştine; 
 Premiul de excelenţă al cotidianului Argeşul – ediţia 1999, pentru activitate profesională de 

excepţie, în anul 1999, 23 decembrie 1999; 
 Patriarhia română mi-a oferit „Crucea Patriarhală”, 5 septembrie 2000; 
 Episcopia Argeşului şi Muscelului şi Inspectoratul Judeţean Argeş cu aprobarea 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 22 martie 2002, mi-a conferit „Diploma de onoare” 
pentru activitatea depusă în slujba Bisericii strămoşeşti şi în dezvoltarea învăţământului 
teologic românesc; 

 Senatul Universităţii Piteşti mi-a conferit Medalia jubiliară şi Diploma jubiliară „40 de ani 
de învăţământ superior” pentru contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea învăţământului şi 
ştiinţei, 2002; 

 C.S. „Dacia” Mioveni, Diploma de excelenţă, pentru susţinerea sportului de masă în 
Mioveni, 31.05.2003. 

 



PUICĂ, DUMITRU 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 1945, comuna  Ştefan cel Mare, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1990 – 2010: Prodecan al Baroului Argeş; 
 1968 – 1990: judecător la Judecătoria Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1964-1968: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1960 – 1964: Liceul teoretic Găeşti, judeţul Argeş. 

 



RĂDULESCU, CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 23.05.1955, Piteşti, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 

 15.09.2008 – 31.05.2010: comandantul Şcolii Militare de maiştri Militari şi Subofiţeri 
ai Forţelor Terestre „Basarab I”; 

 01.08.2005 – 15.09.2008: locţiitor al comandantului, la Şcoala Militară pentru Unităţi 
de Luptă „Mihai Viteazul”; 

 2002 - 2005: locţiitor al comandantului, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto 
„Mihai Viteazul”; 

 1998-2002: şef Serviciu tehnic, la Academia Tehnică Militară; 
 1997 – 1998: şef Serviciu tehnic, la Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai 

Viteazul”; 
 1995-1997: şef Serviciu tehnic, la Institutul Militar de Tancuri şi Auto „Mihai 

Viteazul”; 
 1994 – 1995: locţiitor tehnic al comandantului Institutului Militar de Tancuri şi Auto 

„Mihai Viteazul”; 
 1993 – 1994: şef de Serviciu tehnic, la Spitalul Militar de campanie nr. 50, în cadrul 

misiunilor de menţinere a păcii în Somalia, perioadă pentru care primeşte decoraţie; 
 1992 – 1993: locţiitor tehnic al comandantului Institutului Militar de Tancuri şi Auto 

„Mihai Viteazul”; 
 1991 – 1992: locţiitor al comandantului pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică şi şef 

al Facultăţii de tancuri, Institutul Militar de Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”; 
 02.1991 – 04.1991: ofiţer 1 în Serviciul tehnic, la Spitalul Militar Chirurgical 100, din 

Irak, fiind decorat cu merite excepţionale de Maiestatea sa, Regina Marii Britanii; 
 1990 – 02.1991: şef Serviciu tehnic, la Şcoala Militară Tancuri şi Auto „Mihai 

Viteazul”; 
 1987 – 1990: şef secţie de reparat tehnică militară pentru învăţământ, la Şcoala Militară 

de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul” şi lector la Catedra Tehnică auto şi 
tractoare, la Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I”; 

 1978 – 1983: comandant de pluton, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri 
„Basarab I”.  

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 

 2002: Doctor în domeniul Inginerie mecanică; 
 2001: Curs de limba engleză, desfăşurat în Canada, pe durata a 6 luni; 
 1999: Curs de limba franceză, desfăşurat pe durata a 5 luni, în Canada; 
 11.05.1987: confirmat în arma „Ingineri tancuri Auto”, prin ordinul M.C.325 al 

M.Ap.N.; 
 1986: Institutul Politehnic Bucureşti, secţia Autovehicule Rutiere din Piteşti, 

specializarea Autovehicule Rutiere; 
 1978: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti. 



 
 

RĂDULESCU, DUMITRU 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş; 
 Data şi locul naşterii: 20.07.1937, Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş; 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1979 – prezent: avocat în cadrul Baroului de Avocaţi Argeş, cu cabinet individual în 

Câmpulung-Muscel; 
 1957 – 1979: am desfăşurat activităţi în diferite garnizoane, am urmat şi cursurile 

Academiei Militare, fiind avansat excepţional în grad, îndeplinind funcţii de conducere 
până în anul 1979, când am plecat în rezervă,cu gradul de locotenent colonel. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1960 – 1965: Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Drept; 
 1957 – 1960: Şcoala de ofiţeri, specialitatea Armă chimică, gradul de locotenent; 
 1954: Liceul de băieţi „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Decorat cu diplome şi medalii pentru activitatea desfăşurată în cadrul M.Ap.N.; 
 Din punct de vedere politic, fiind cadru militar, am fost membru al P.C.R., până în anul 

1898, după care nu am mai fost înregimentat politic în niciun partid sau formaţiune cu 
caracter politic.  



 
 

RĂDULESCU, IULIU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 18 mai 1954; 
 Locul naşterii: sat Gliganu de Sus, judeţul Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit, 1 copil. 

 
STUDII: 
 1961 – 1969: Şcoala Generală Gliganu de Sus; 
 1970 – 1975: Seminarul Teologic, Craiova; 
 1975: Institutul de grad Universitar, Bucureşti; 
 1976 – 1978: Institutul teologic Bucureşti; 
 1998: am continuat cursurile Facultăţii de Teologie „Sfânta Muceniţă Filoteia”, Piteşti, anii 

III – IV. 
 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 25 decembrie 1979 – 30 aprilie 1987: preot paroh la parohia Gliganu de Jos, comuna 

Rociu, judeţul Argeş; 
 30 aprilie 1987: preot paroh la parohia Gliganu de Sus, comuna Rociu, judeţul Argeş; 
 În 1989, s-a făcut subzidirea totală a temeliei bisericii cu dimensiunile: 1,80 m/0,90 m, 

deoarece biserica, când a fost zidită, nu a avut temelie, fiind zidită pe pământ, ceea ce a 
determinat ca zidurile ei să crape în multe locuri în decursul vremii. După terminarea 
subzidirii (care a fost făcută cu documentaţia realizată de către Institutul de Proiectare 
Argeş), s-a dărâmat pridvorul construit în 1935, fiind prea mic şi s-a construit cel actual. 
Aprobarea pentru subzidirea bisericii nu a fost acordată în anul 1989, ci a fost acordată în 
mai 1990; 

 În 1994, când s-a refăcut, în totalitate, pictura, fiind făcută în ulei de către pictorul Ioan 
Popescu din Piteşti. Tot acum, s-au dat jos tencuielile exterioare până la cărămidă, s-au 
făcut, din nou, tencuielile, ultimul strat fiind dat cu praf de piatră; 

 În anul 2004, s-a acoperit cu tablă galvanizată acoperişul bisericii, deoarece tabla din 1935 
ruginise. Acum, la recomandarea P.S. Calinic, am văruit biserica cu pastă de var peste 
praful de piatră; 

 Între anii 2007 – 2008, s-a construit o nouă clopotniţă, deoarece cea construită în anul 
1964, nu mai putea fi folosită. În 2007, am înlocuit strănile din biserică. 

 În anul 2008, am racordat biserica la conducta de apă locală, săpându-se un şanţ de circa 
350 m cu conducta aferentă. Tot acum, s-a săpat un şanţ de 1,30 m adâncime, pentru 



preluarea apei pluviale, acoperit cu piatră mare în cantitate de 50 t, pe partea de N a 
bisericii, pe o lungime de 50 m.  

 Ne-am racordat la reţeaua electrică, pentru a lumina cimitirul parohial. Am văruit, în 
exterior, biserica, pentru a doua oară în ultimii ani. Pe partea de N-V a cimitirului am pus 
plasa de sârmă galvanizată. Tot acum, am pus porţi noi la clopotniţa cea nouă; 

 În anul 2009, am dublat grinzile şubrede de brad din podul bisericii cu altele noi de salcâm. 
Am reparat zidul interior din dreptul strănilor; 

 În anul 2010, am refăcut gardul cimitirului pe partea de E, după cum urmează: 30 m plasă 
sârmă galvanizată până la porţile cimitirului; 80 m panouri galvanizate. Tot acum, am 
aliniat crucile eroilor, construind o alee, în faţa lor, mozaicată, crucile au fost fixate în 
bordură de ciment de 0,5 m adâncime cu plasă de fier beton. 



 

 
 

RISTEA M., ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 11.07.1950, comuna Râncăciov, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0248223630, 0766746371; 
 Starea civilă: căsătorit, o fiică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.06.2006 – prezent: procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.09.2005 – 31.12.2005: procuror şef delegat DIICOT – Serviciul Teritorial, Piteşti; 
 01.08.2005 – 01.09.2005:procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.06.2001 – 01.08.2005: procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 15.04.1999 – 01.06.2001: procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.10.1993 – 15.04.1999: procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş; 
 01.02.1986 – 01.10.1993: procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2008 – Doctorat în drept, disciplina Drept penal, obţinut la Academia Română, Institutul 

de Cercetări Juridice, avându-l ca îndrumător pe prof.univ.dr. George Antoniu; 
 Cursuri postuniversitare, Ministerul Afacerilor Externe – Institutul diplomatic Român, 

organizat în perioada 06.02.- 25.09.2007, cu certificat de absolvire; 
 1978: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 Liceul „Alexandru Odobescu”, Piteşti; 
 Şcoala generală Râncăciov, judeţul Argeş. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză, nivel mediu şi limba engleză, nivel mediu; 
 Cunoştinţe operare calculator; 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participări la reuniuni ştiinţifice; 
 Participări la seminarii de perfecţionare profesională organizate în ţară şi în străinătate; 
 01.10.2003 – lector la Universitatea de Stat din Piteşti, facultatea de Ştiinţe Economice, 

Juridice şi Administrative – catedra de ştiinţe juridice; 



 

 Recenzor la reviste internaţionale (Review of Contemporary Philosophy, Economics, 
management and Financial Markets, Analysis and Metaphysics, Linguistic and 
Philosophykal Investigations); 

 Membru cu drepturi depline al promovării Centrului ştiinţific de Cercetare de la Addleton; 
 Membru în Consiliul Consultativ Editorial al unor reviste academice; 
 Citat în mai multe lucrări de specialitate, de diverşi autori de articole şi manuale; 
 Publicat numeroase articole de specialitate în Revista „Dreptul”, Revista „Pro Lege”, 

Revista de Drept Penal, precum şi în numeroase reviste internaţionale. 
 
DIPLOME ŞI DISTINCŢII: 
 Diploma Meritul judiciar, clasa a III-a, acordată de Preşedintele României, prin Decretul 

nr. 602, din 28 iunie 2002; 
 Diplomă de Doctor în drept, specialitatea Drept penal, acordată de Ministerul 

Învăţământului, Educaţiei şi Inovării, la data de 08.07.2009, Academia Română – Institutul 
de Cercetări Juridice; 

 Diplomă acordată de către Who is Who, Verlag für Personennenzyklopadien Ag, pentru 
includerea în Enciclopedia Personalităţilor din România; 

 Premiul „Contemporary Science Association – New York”, pentru Dreptul Penal – 2009, 
decernat pentru contribuţia asupra studiului şi practicii  dreptului penal; 

 Premiul Internaţional pentru Studiile în dreptul Penal, acordat de Addleton Academic 
Publishers – New York. 

 
 

 



 
 

SACHELARIE, NIFON 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Topoloveni, str. Căp. Sachelarie Visarion, nr. 23, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 30.12.1962, comuna Călineşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii minori. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.12.1994 – prezent: judecător la Tribunalul Argeş; 
 14.02.1991 – 01.12.1994: judecător la Judecătoria Piteşti; 
 28.05.1990 – 13.02.1991: judecător la Judecătoria Curtea de Argeş; 
 01.1990 – 27.05.1990: secretar la C.P.U.N. al municipiului Piteşti; 
 1986 – 1989: jurisconsult la Trustul Horticulturii Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1982 – 1986: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1977 – 1981: Liceul economic Piteşti, media bacalaureat 10; 
 1969 – 1977: Şcoala generală nr. 1, Topoloveni. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 2003 – 2007: preşedinte al Biroului Electoral Judeţean Argeş; 
 2006 – prezent: membru în Colegiul de conducere al Tribunalului Argeş; 
 1998 – 2001: vicepreşedinte al Tribunalului Argeş. 



 
 

SAVU, GHEORGHE 
 
 

S-a născut la 12 mai 1959, în comuna Corbi, judeţul Argeş. Este căsătorit, tată a doi copii. 
Între anii 1984 – 1987, a îndeplinit funcţia de şef serviciu tehnic şi ofiţer 3 la Centrul 51 

Transmisiuni al Direcţiei Informaţii Militare. 
În perioada 1987 – 1991, a îndeplinit funcţii de ofiţer 2, ofiţer 1 şi şef birou la Direcţia 

Informaţii Militare. 
Începând cu anul 1991, a îndeplinit funcţia de ofiţer 1 la Direcţia Cercetare a Armatei, până 

în anul 1993. 
În perioada 1993 – 1996, a lucrat în calitate de ofiţer 1 şi şef birou, la Direcţia Informaţii 

Militare. 
Începând cu anul 1996 şi până în anul 2001, a îndeplinit funcţia de adjunct al ataşatului 

apărării al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord. 
După încheierea mandatului, a fost numit în funcţia de şef secţie la Direcţia Informaţii şi 

Reprezentare Militară, funcţie pe care a îndeplinit-o până în anul 2005. În perioada 2005 – 2009, a 
fost numit şef al Direcţiei Informaţii Militare, iar, începând cu 30.01.2009, îndeplineşte funcţia de 
director general al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării. 

Este absolvent al Academiei Tehnice militare, facultatea de electronică şi electrotehnică, 
specialitatea ingineri de transmisiuni, promoţia 1984. 

De-a lungul carierei, a urmat diverse cursuri de perfecţionare, atât în ţară cât şi în străinătate, 
din care enumerăm: 

 Colegiul Naţional de Apărare, 2004; 
 Curs internaţional de informaţii pentru lideri, SUA, 2004; 
 Programul „Securitatea Mării Negre”, Şcoala pentru Studii Guvernamentale John F. 

Kennedy, Universitatea Harvard, 2002; 
 Curs de analist de informaţii, SUA, 1995; 
 Curs naţional de informaţii, SUA, 1995; 
 Curs internaţional „Intelligence Course”, Republica Sud Africană, 1994; 
 Curs postuniversitar de perfecţionare în conducerea activităţii de informaţii militare, 

1993; 
 Curs de specializare sisteme F¤M, 1988. 

Începând cu anul 2001, deţine titlul de doctor în „Ştiinţe militare”, specializarea 
managementul strategic al informaţiilor militare. 

Rezultatele deosebite obţinute în activitate au fost recompensate cu numeroase diplome, 
ordine, medalii şi decoraţii naţionale şi internaţionale. 

Perseverent în instruire şi educaţie, şi-a perfecţionat competenţele şi aptitudinile sociale, 
organizatorice şi tehnice, printre care enumerăm: 



 Capacitate de lucru în echipă, bună comunicare, relaţionare, receptivitate şi adaptare 
rapidă la nou, sociabilitate; 

 Înclinaţie spre ajutorul semenului; 
 Dinamism şi gândire flexibilă; 
 Capacitate de analiză şi sinteză; 
 Aptitudini manageriale şi organizatorice dobândite într-o permanentă solicitare, 

datorită funcţiilor de conducere; 
 Conducere militară practică la diferite niveluri; 
 Bună mobilizare pentru finalizarea sarcinilor; 
 Echilibru în judecarea situaţiilor limită. 



 
 

SAVU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Eroilor, nr.55, bl. A3, sc. A, ap. 6, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0744538561; 
 Data şi locul naşterii: 16.08.1947, comuna Mărăcineni, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1979 – prezent: avocat, Baroul Argeş; 
 1976 – 1979: judecător, Judecătoria Piteşti; 
 1971 – 1976: procuror, Procuratura locală, Curtea de Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1971: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1961 – 1965: Liceul „I. C. Brătianu”, Piteşti; 
 1957 – 1961: Liceul „I. C. Brătianu”, Piteşti, clasele V-VIII; 
 1953 – 1957: Şcoala elementară cu clasele I-IV, Mărăcineni. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Abilităţi: tenacitate, spirit de echipă; 
 Pasiuni: muzica, sporturile de echipă. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 1991 – 1995: decan al Baroului de avocaţi Argeş. 



ŞERBAN N., ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Maior Gherghe Şonţu, bl. D1, sc. D, ap. 20, locuitor al judeţului Argeş 

din anul 1954; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 10.06.1938; 
 Telefon: 0741108256; 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Comandant de pluton; 
 Comandant de companie; 
 Locţiitor al comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, 

Piteşti; 
 1993: Comandant al Institutului Militar de Auto, Piteşti; 
 Lector şi lector şef; 
 Şef de catedră. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1973: Academia Tehnică Militară , Facultatea de ingineri de Tancuri şi Auto;  
 1960: Şcoala Militară de Ofiţeri de tancuri;  
 Liceul militar. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Am publicat studii şi articole în presa militară şi în reviste de specialitate referitoare la 

perfecţionarea învăţământului militar , în special, domeniul auto;  
 Autor şi coautor al unor studii referitoare la formarea ofiţerilor, a maiştrilor militari şi a 

subofiţerilor de auto; 
 Am participat la organizarea şi desfăşurarea principalelor manifestări dedicate 

evenimentelor importante din istoria poporului român, comemorate la Piteşti. 
 
MEDALII ŞI DECORAŢII: 
 Medalia “Meritul Militar”, clasele I şi a II-a ; 
 Ordinul “Meritul Militar”, clasele I, a II-a şi a III-a. 



SORESCU, VASILE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 3 septembrie 1954. 

 
STUDII: 
 Clasele I – IV: comuna Mălureni, judeţul Argeş; 
 Clasele V – VIII: comuna Stroeşti; 
 1969 – 1974: Seminarul Teologic din Craiova; 
 1975 – 1979: Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti; 
 2000 – 2002: cursuri de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti; 
 2002: cursuri de doctorat la Universitatea „Lucian Blaga”; 
 2006: Doctor în teologie. 

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 1980: hirotonit preot; 
 1995 – 1997: asistent suplinitor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Muceniţă Filoteia” 

din Piteşti; 
 1997: lector titular la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti; 
 2008: conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti. 

 
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ: 
 1986 – 1990: membru în Adunarea Eparhială şi în Consiliul Eparhial la Eparhia 

Râmnicului şi Argeşului; 
 2010: membru în Adunarea Eparhială a Eparhiei Argeşului şi Muscelului şi membru în 

Adunarea Naţională Bisericească. 
 
ACTIVITATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ: 
 „Figuri, evenimente şi locuri biblice”, Dicţionar, Editura Saeculum I.O., Vestala, Bucureşti, 

1995; 
 „Sfârşitul lumii în perspectiva profeţiilor biblice”, Editura Saeculum I.O., Vestala, 

Bucureşti, 1996; 
 „Religia Ortodoxă – călăuză pentru credincioşi”, Editura Saeculum I.O., Vestala, 

Bucureşti, 1997; 
 Cunoaşterea lui Dumnezeu la Sf. Ioan Gură de Aur, 2007; 
 Vederea lui Dumnezeu în primele veacuri creştine, 2007; 
 Antropologia Sfântului Ioan Gură de Aur, 2008; 
 Articole şi studii în diverse reviste teologice. 

 
DISTINCŢII: 
 Iconom stavrofor din anul 1986. 



 
 

STAN, ILIE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Comuna Albota, str. Morlovani, nr.252, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 20.08.1950, comuna Albota, judeţul Argeş; 
 Telefon> 0744519039; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 prezent: avocat în cadrul unui birou individual cu sediul în comuna Albota, str. Morlovani, 

nr. 252; 
 1995 – prezent: consilier în Consiliul Baroului Argeş; 
 1989: am fost ales în conducerea Colegiului de avocaţi al judeţului Argeş; 
 12.1979: am promovat examenul de definitivat, în urma lui fiind ales în conducerea 

Biroului de asistenţă juridică Piteşti, în mai 1980; 
 1978 – 1979: m-am transferat în cadrul Colegiului de avocaţi Argeş, la BCAJ Piteşti; 
 1977 – 1978: repartizat de Ministerul învăţământului ca avocat la BCAJ Băileşti, Colegiul 

de avocaţi Dolj. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1977: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept; 
 1969: Liceul economic, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Pasiuni: literatura, arta, istoria, ştiinţele spirituale. 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 În prezent, sunt inforenergetician specialist radiestezist, membru al Societăţii Române de 

Radiestezie – Fundaţia de inforenergetică „Sf. Apostol Andrei”; 
 Acţiuni de ajutorare a celor aflaţi în suferinţă; 
 Acţiuni de ajutorare a românilor care locuiesc în afara graniţelor României. 



 
 

STANCIU, CONSTANTIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Născut la 27.01.1961, în comuna Săpata, judeţul Argeş, unde locuiesc şi în prezent; 
 Studii militare universitare şi studii civile postuniversitare (licenţiat în istorie – geografie, 

master în istorie); 
 Stare civilă: căsătorit, doi copii; 
 Membru corespondent în presa militară din 1984; 
 Membru de onoare al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor”, Filiala Dâmboviţa, 2006; 
 Membru corespondent la revista „Eroica”, 2006; 
 Colonel în rezervă, deţinând funcţiile ierarhice de la comandant pluton (1983) la 

comandant unitate (2001 - 2007); 
 Din iunie 2008, primar al comunei Săpata, judeţul Argeş. 

 
PROIECTE: 
 Realizarea unei infrastructuri în localitate, care să ducă la condiţii de viaţă cât mai bune; 
 Dezvoltarea unui spirit civic şi patriotic în consonanţă cu locurile pline de istorie din 

localitate. 



 
 

STANCIU, VIOREL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 11.11.1958; 
 Adresa: Piteşti, str. Justiţiei, bl. 1, sc. A, ap. 5, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0744770262; 
 Telefon serviciu: 0248218090 int. 118; 
 Stare civilă: căsătorit; 
 Funcţie: Şef secţie cardiologie – medic primar cardiologie; 
 Loc de muncă: Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Ion Jianu”, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1965 – 1973: Şcoala generală nr. 5, Piteşti; 
 1973 – 1977: Liceul Teoretic N. Bălcescu, Piteşti; 
 1977 – 1983: Institutul de Medicină Militară, Facultatea de medicină Generală, Bucureşti, 

media de absolvire 9,75; 
 1983 – 1986: stagiu postuniversitar, Spitalul Militar Piteşti, media de absolvire 9,80; 
 1990 – 1993: curs de secundariat în specialitatea cardiologie, Centrul Universitar Bucureşti, 

Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu – Fundeni; 
 1994: examen de medic specialist, media de promovare 9,66; 
 Martie 1997: curs postuniversitar de Medicină Militară, media de absolvire 9.79; 
 Iunie 1998: examen medic primar, Centrul Universitar Bucureşti, media de promovare 

9,33; 
 Octombrie 2003 – februarie 2004: curs de Ecografie generală, Centrul Universitar Craiova; 
 Aprilie 2004: examen de competenţă în Ecografie generală, media 9,55. 

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: 
 1983 – 1986: Spitalul Militar Piteşti, medic stagiar; 
 1986 – 1988: cabinet medical de unitate militară Drăgăşani, medic şef; 
 1988 – 1989: cabinet medical de unitate militară Piteşti, medic şef; 
 1990 – 1992: Centrul de Boli Cardiovasculare al Armatei Bucureşti, medic secundar; 
 1992 – 1994_ Spitalul Militar Piteşti, medic specialist primar; 
 Din 15.10.2002: îndeplinesc funcţia actuală. 

 
ARTICOLE PUBLICATE: 
 Tromboliza sistemică în tromboza acută de arteră centrală a retinei – Revista Română de 

Oftalmologie – coautor. 



 
PARTICIPĂRI LA STUDII CLINICE: 
 Studiul EAST (Studiu Epidemiologic la pacienţi hipertensivi cu risc crescut de diabet sau 

diabetici) – sub coordonarea Prof. dr. Cezar Macarie; 
 Studiul PREFER – sub coordonarea Prof. dr. Dan Dominic Ionescu. 

 
CONFERINŢE: 
 Inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei – noi frontiere, 10.11.2006; 
 Strategii novatoare în iniţierea tratamentului HTA, 15.11.2006; 
 Statinele în terapia sindroamelor coronariene acute, 30.01.2007; 
 Prevenirea/întârzierea apariţiei diabetului zaharat la bolnavul hipertensiv 07.02.2007; 
 Inhibitorul enzimei de conversie, 06.03.2007; 
 Protecţia cardio-renală şi metabolică, 13.07.2007; 
 Implementarea, în practică, a noilor ghiduri de hipertensiune, 17.10.2007; 
 Introducere în ateroscleroză, 25.11.2007; 
 Diureticele în Hipertensiunea Arteriară Esenţială, 24.02.2008; 
 De la Hipertensiunea Arterială la Insuficienţa Cardiacă, 22.05.2008; 
 Combinaţiile fixe în tratamentul HTA, 24.11.2008; 
 Terapia duală în dislipidemii, 25.11.2008; 
 Beta-blocantele în terapia cardiovasculară, 25.11.2009; 
 Reducerea evenimentelor cardiovasculare prin terapia combinată, 23.09.2009; 
 Inhibitorii canalelor ionice F – inovaţie în cardiologie, 18.02.2009; 
 Abordarea metabolică a anginei pectorale – dovezi clinice, 18.09.2009; 
 Tratamentul bolnavului hipertensiv cu factorii de risc cardiovasculari asociaţi, 15.06.2009; 
 Reducerea riscului cardio-vascular – combinaţii medicamentoase, 12.05.2010; 
 Locul beta-blocantelor în terapia bolilor cardio-vasculare, 07.07.2010. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
 Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului de nivel avansat; 
 Permis de conducere: categoria B; 
 Limbi străine cunoscute: engleza (avansat), franceza (mediu); 
 Hobby-uri: călătoriile. 



STANCU, IOAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: mun. Bucureşti, sector 5, str. Ioviţa, nr. 2, bl. P24, sc. A, et. 3, ap. 13; 
 Telefon: 0248217414; 
 Data şi locul naşterii: 18 decembrie 1955, com. Racoviţa, sat Mioveni, jud. Argeş; 
 Stare civilă: căsătorit cu Stancu Adriana şi avem trei copii. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE SPECIALIZARE: 
 1962 – 1970: cursurile şcolii primare din comună; 
 1970 – 1975: cursurile Seminarului Teologic din Craiova; 
 Iulie 1975: admis, prin concurs, la Institutul Teologic de grad universitar Bucureşti, cu 

media 9,14 (pe primul loc); 
 1975 – 1976: am efectuat serviciul militar, termen redus – 9 luni; 
 1976 – 1980: am urmat cursurile Institutului Teologic de grad universitar Bucureşti. În anul 

1980, am fost admis la cursurile de doctorat în cadrul aceleiaşi instituţii universitare; 
 1981 – 1985: în urma concursului pentru burse în străinătate, am fost nominalizat printre 

doctoranzii români care urmau să studieze în străinătate. Am studiat în R.F. Germania – 
Maximilian Universität, sub îndrumarea cunoscutului profesor Ferdinand Hahn, specialist 
în Exegeza Noului Testament. 

 
FUNCŢII DIDACTICE/PROFESIONALE ŞI LOCURI DE MUNCĂ: 
 1985 – 1988: diacon la Mânăstirea Curtea de Argeş, sub ascultarea Prea Sfinţiei Sale, 

Calinic Argeşeanul, care m-a şi hirotonit în diacon şi, apoi, preot; 
 1988 – 1998: preot la biserica Sf. Ilie din Piteşti; 
 1992 – 1993: profesor la Seminarul Teologic din Piteşti; 
 1993: asistent, prin concurs, la facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti; 
 1995: lector prin concurs la aceeaşi facultate; 
 1995 – 1996: bursă de studii ebraice la Institutul Ratisbonne – Ierusalim, cu înalta 

binecuvântare a Prea Sfinţitului Episcop Calinic Argeşeanul; 
 1997: am susţinut teza de doctorat: „Templul din Ierusalim. Sinagoga şi Biserica. 

Fenomenologia Spaţiului Sacru”, în cadrul Universităţii Bucureşti – Facultatea de Teologie 
Ortodoxă. 

 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 Din 1998, am ţinut cursuri de Istorie şi filozofie a religiilor în cadrul Facultăţii de Teologie 

din Bucureşti; 
 Transferat, ca preot slujitor, la biserica „Zlătari”, Bucureşti; 
 2000: conferenţiar la Facultatea de Teologie din Piteşti şi prodecan; 
 Am participat la examene de definitivat şi gradul I în învăţământul superior şi la susţinerea 

unor teze de doctorat, în calitate de coreferent; 
 2004: reales prodecan al Facultăţii de Teologie; 
 Am fost membru în comisiile pentru examenele de admitere la facultate şi la concursurile 

postuniversitare de master; 



 În calitate de cadru didactic universitar, am participat la Simpozioane, Conferinţe şi 
Congrese desfăşurate pe plan intern şi internaţional, unde am participat cu teme şi articole 
ştiinţifice. 

 
Conduc/îndrum: 
 Lucrările de licenţă ale studenţilor, lucrările de disertaţie pentru cursurile postuniversitare 

de master; 
 Lucrările metodico-ştiinţifice ale cadrelor didactice de religie, în vederea obţinerii gradului 

didactic I; 
 Îndrum studenţii ce participă la sesiunile studenţeşti de comunicări şi referate ştiinţifice. 

 
LUCRĂRI PUBLICATE: 
 Teza de doctorat: „Templul din Ierusalim. Sinagoga şi Biserica. Fenomenologia spaţiului 

sacru”, Editura Tiparg, Piteşti, 1998, 300 pg.; 
 Cărţi: 10; 
 Articole:  

 Lucrări publicate în reviste de specialitate: 36; 
 Lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, 

simpozioane) internaţionale (organizate sub egida unui forum/organism ştiinţific 
internaţional); 

 Participări la conferinţe şi comunicări naţionale: 15; 
 Conferinţe susţinute în ţară şi străinătate: 10; 

 
Participări la televiziuni:  
 TVR Trinitas: 24; 
 West TV: 1; 
 Variate emisiuni de radio şi alte posturi de televiziune. 
 

 
 



STĂNESCU, MARIN-ŞTEFAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Câmpulung-Muscel, str. G-ral. I. Dragalina, nr.8D, bl. D7, ap. 3, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0744538561; 
 Data şi locul naşterii: 11.01.1920, Câmpulung-Muscel, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1975 – prezent: pensionar; 
 1958 – 1975: Transferat, la solicitarea directorului V. Naghi, la I.M.M., unde am ocupat 

mai multe funcţii de răspundere; 
 1956 – 1958: angajat la Uzina Electrică, Schitu Goleşti; 
 1954: trecut în rezervă, la cerere, în funcţia de inspector circulaţie; 
 30.11.1947 - 1954: angajat în M.A.I., ocupând mai multe funcţii la nivel de judeţ; 
 23.03.1945 – 30.11.1947: şofer la diferiţi proprietari. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 26.02.1942: încorporat la Regimentul 6 Artilerie, Divizia a III-a, Piteşti, şofer; 
 05.04.1944: am plecat pe front, la Iaşi, ca şoferul ajutorului de comandant al regimentului; 
 19.08.1944: am fost scoşi de pe poziţie şi înlocuiţi cu Divizia a 11-a şi trimişi în pădure, la 

Bârnova, până s-a spart frontul şi fiecare s-a retras pe cont propriu; 
 1988: ca urmare a constituirii A.N.V.R., am făcut parte din comisia de cenzori; 
 30.04.2000 - prezent: Ales preşedinte al Subfilialei Câmpulung, perioadă în care am primit 

diverse diplome şi distincţii şi avansarea la gradul de locotenent – colonel în rezervă, ca 
urmare a activităţii depuse. 

 



STĂNIŞOR, DENISA – ANGELICA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Fraţii Goleşti, nr.14, bl. S8, sc. A, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0745825551; 
 E-mail: denisa.stanisor@yahoo.com 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.01.2008 – prezent: judecător la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal; 
 01.06.2004 – 01.01.2008: judecător la Curtea de apel Piteşti, Secţia Comercială şi de 

Contencios Administrativ; 
 01.11.2003 – 01.06.2004: judecător la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a Comercială şi 

judecător delegat la O.R.C.T. Bucureşti; 
 01.01.1999 – 01.11.2003: judecător la Tribunalul Argeş, Secţia Comercială şi Contencios 

Administrativ, judecător delegat la O.R.C.T., Argeş şi judecător sindic; 
 01.01.1994 – 01.11.1999: judecător la Judecătoria Piteşti, Secţia Penală şi judecător 

coordonator al Biroului de Executări Penale; 
 15.11.1992 – 31.12.1993: avocat la Baroul Argeş. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2007 – 2008: Master în Drept Comunitar, Universitatea „Titu Maiorescu”Bucureşti, 

Facultatea de Drept; 
 2002 – 2004: Master în Managementul sectorului public, Şcoala Naţională de Studii 

Politice şi Administrative, Bucureşti; 
 1987 – 1992: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Drept. 

 

mailto:denisa.stanisor@yahoo.com


 
 

STĂNIŞOR, EMILIAN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti, str. Spiru Haret, nr.5, ap.3, sector 1; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 07.08.1955, Piteşti, judeţul Argeş; 
 E-mail: stanisore@yahoo.com 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2005 – 2006: director adjunct al Institutului Naţional de Criminologie; 
 2001 – 2005: director general în Ministerul Justiţiei; 
 2001 – prezent: profesor formator al Institutului Naţional al Magistraturii; 
 2004 – prezent: conferenţiar univ. dr. la Universitatea Bucureşti; 
 1993 – 2001: lector universitar la Universitatea Piteşti; 
 1985 – 2001: procuror şi prim procuror adjunct la Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Doctor în drept; 
 Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participări la numeroase conferinţe interne şi internaţionale; 
 Obţinerea unei burse de studii acordată de Consiliul general al Departamentului Rhone – 

Lyon, Franţa, 1993; 
 Autor al Strategiei pentru Justiţia pentru Minori; 
 Coautor al Strategiei pentru Justiţia pentru Minori; 
 Membru al proiectului: „Cooperarea internaţională în materie penală” – Grand, de 60.000 

euro, acordat de CNSIS; 
 Raportor al Consiliului Europei, 12.1996, Paris, Franţa; 
 Coordonator al Proiectului de lege privind Statutul Personalului din sistemul penitenciar 

român; 
 Autor al Proiectului de lege privind graţierea pedepselor – 2003; 
 Coordonator al Proiectului de lege privind executarea pedepselor; 
 Expert din partea României în Proiectul european „Sourcebook of Crime and Criminal 

Justice Statistics”; 
 2009 – prezent: Preşedinte al Societăţii Criminologie şi criminalistică; 

mailto:stanisore@yahoo.com


 2005 – 2009: vicepreşedinte al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică; 
 Membru în colegiul de redacţie al revistei de Criminologie, Criminalistică şi Penologie; 
 Membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii; 
 Membru în colegiul de redacţie al Revistei de Asistenţă Socială din România. 

 
PUBLICAŢII: 
 Numeroase studii şi articole în domeniul dreptului penal, al procedurii penale, penologiei şi 

criminologiei, publicate în reviste de specialitate; 
 „Penitenciarele din România la timpul prezent”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2005; 
 “Universul carceral”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2004; 
 “Delicvenţa juvenilă”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2003; 
 “Monografia sistemului penitenciar românesc”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002; 
 “Administraţiile penitenciare europene”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002; 
 “Penologie”, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2002. 

 



 
 

ŞTEFAN, ADRIAN 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 17.02.1953, Piteşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2001 – prezent: trecut în rezervă; 
 1998 - 2001: comandant Batalion 49 Ap.N.B.C., Piteşti; 
 1984 – 1998: şef Stat Major Batalion 49 Ap.N.B.C., Piteşti; 
 1978-1982: comandant căpitan Batalion 49 Ap.N.B.C., Piteşti; 
 1975 – 1986: comandant plutonier Batalion 202 Ap.N.B.C., Huşi. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2000: Curs specialitate trupe de uscat „Colegiul de Comandă şi Stat major”; 
 1985: Curs Mobilizare; 
 1982-1984: Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Arme, specialitatea Trupe 

chimice; 
 1972 – 1975: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu; 
 1968 – 1972: Liceul „Nicolae Bălcescu”, Piteşti; 
 1960 – 1968: Şcoala generală nr. 1, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Hobby: lectura, pomicultura şi viticultura. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 1981: Medalia „Meritul Militar”, clasa a II-a; 
 1986: Medalia „Meritul Militar”, clasa I; 
 1995: Medalia „Meritul Militar”, clasele a II-a şi a III-a; 
 2000: Medalia Naţională „Pentru Merit”, clasa a II-a.  

 



 
 

ŞTEFAN, D. MIHAIL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: com. Lunca Corbului, sat Lunca Corbului, jud. Argeş; 
 Naţionalitatea: română; 
 Data naşterii: 13.07.1949; 
 Stagiul militar: nesatisfăcut; 
 Stare civilă:căsătorit, 3 copii. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Absolvit Şcoala Generală Vata; 
 Absolvit Seminarul Teologic Craiova, promoţia 1970; 
 Gradul II – Facultatea pastorală Sibiu, promoţia 1981; 
 Octombrie 1999 – iunie 2003: absolvent şi licenţiat al Facultăţii de Teologie – 

Universitatea Piteşti, specializarea Teologie Pastorală, cursuri la zi; 
 Gradul I – Facultatea de Teologie Pastorală Piteşti, promoţia 2006; 
 Absolvent al cursurilor de îndrumare metodologică privind predarea religiei în şcoală, 

seria 80. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Hirotonit Diacon la data de 12 mai 1972, pe seama parohiei Lunca Corbului, din comuna 

Lunca Corbului, judeţul Argeş; 
 Hirotonit Preot la data de 14 mai 1972, în aceeaşi parohie, unde activez şi în prezent; 
 Între anii 1990 – 1999, am activat ca profesor de religie la catedra de religie din comuna 

Lunca Corbului. 
 
ACTIVITATEA PROFESIONALĂ: 
 Refacerea bisericii din Lunca Corbului, după ce a fost trăsnită în data de 3 iunie 1972, 

rămânând doar zidurile; 
 Cu această ocazie, s-a construit şi o clopotniţă; 
 Biserica a fost pictată în 1977 de pictorul Ion Anghel din Curtea de Argeş, în tehnica 

„frescă” şi sfinţită de Prea Sfinţitul Gherasim, pe data de 8 septembrie 1980; 
 Această biserică cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” şi „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost 

construită în anul 1882, reparată în 1907, când i s-a anexat şi amvonul; 
 Împrejmuirea curţii bisericii şi cimitirului parohial cu gard din prefabricate şi porţi 

metalice. 
 
 



Supliniri: 
 În anul 1975, am suplinit Parohia Mârghia; 
 Între anii 1976 – 1980 şi 1987 – 1989, am suplinit Parohia Pădureţi. 

 
Plan social: am contribuit şi susţinut construirea Monumentului Eroilor din Lunca Corbului, din 
punct de vedere financiar şi administrativ (parohia a contribuit cu 32.000 lei), alături de 
preşedintele Asociaţiei Fiilor Satului, în persoana domnului Bărbulescu Nicolae. 
 
Plan cultural: pe data de 11 mai 2010, am fost ales deputat în Adunarea Arhiepiscopală, pe o 
perioadă de 4 ani. 
 
Starea civilă: căsătorit în data de 27 februarie 1972 şi am trei copii (doi băieţi şi o fată). 



 
 

STOICA, ILIE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 02 mai 1949, comuna Hârseşti, judeţul Argeş; 
 Adresa: str. Vasile Lupu, nr. 21, Piteşti; 
 Telefon: 0722473234; 
 Starea civilă: căsătorit, un copil. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza, 1965; 
 Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri, Sibiu, 1970; 
 Academia Naţională de Apărare, 1983; 
 Academia Informatizată pentru Ştiinţe Tehnice, Economice, de Drept şi Administraţie, 

2001. 
Din familie, am deprins munca, spiritul de disciplină şi corectitudine, calităţi care au devenit 

crezul meu în cariera militară dedicată patriei. 
În perioada 1970 – 2001, am îndeplinit funcţii pe linie de comandă, de la comandant de 

pluton la comandant de unitate (Depozitul 105 Muniţii din comuna Bascov). 
Consider că, odată cu atingerea apogeului carierei în domeniul artileristic, am încheiat o 

etapă din viaţă cu demnitate şi onoare, fără compromisuri, aşa cum cer regulile militare. 
Pe parcursul carierei militare, am fost decorat cu ordine şi notat cu calificative bune şi foarte 

bune: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi alte structuri subordonate, cu prilejul unor evenimente 

importante din viaţa armatei. 
Activitatea în domeniul civic, înainte şi după trecerea în rezervă, a fost răsplătită cu 

acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al comunelor Bascov, Hârseşti şi Băbana. 
În prezent, sunt vicepreşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, 

Argeş, şi membru în consiliul de conducere al Filialei Judeţene Argeş „Cultul Eroilor”. 
Aflat, în prezent, într-o nouă etapă a vieţii, trăiesc cu speranţa că viitorul va fi mai luminos, 

având în vedere că umbrele rămân, întotdeauna, în urmă. 



STROE, PANTELIMON DUMITRU ALEXANDRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
Adresa: B-dul Republicii, bl. D5a, sc. D, et. 6, ap. 22, Piteşti; 
Data şi locul naşterii: 10.04.1944, Târgu Jiu. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 1968 – 1970: Lt. dr., medic şef la baza tehnică de rachete navale, Mangalia; 
 1970 – 1974: Lt. major dr., medic şef la divizionul 339 vânătoare de submarine, Mangalia. 

În această perioadă, am fost îmbarcat şi am executat misiuni în cadrul Pactului de la 
Varşovia pe Marea Neagră;  

 1974 – 1977: am fost medicul şef şi locţiitorul comandantului diviziei 42 maritime, cea mai 
mare unitate a marinei militare. Funcţia mea era în nomenclatorul ministrului apărării; 

 1977: am ocupat, prin concurs republican, funcţia de medic radiodiagnostic din policlinica 
Spitalului Militar Piteşti; 

 1982: medic şef al serviciului de radiologie din Spitalul Militar, Piteşti, funcţie pe care am 
deţinut-o până în iunie 2001, dată la care am fost pensionat din armată; 

 1996 – 2000: am fost comandantul Spitalului Militar Piteşti. În această perioadă, am 
desfăşurat o intensă activitate care a vizat renovarea şi modernizarea spitalului, am adus 
aparatură modernă, de menţionat tomograful computerizat mobil. Datorită activităţii 
manageriale, spitalul s-a bucurat de prestigiu, nu s-au înregistrat deficite financiare sau 
evenimente negative. Am solicitat, în octombrie 2000, înlocuirea din funcţie, deoarece 
depăşisem vârsta de pensionare; 

 2000 – 2009: am fost angajat, prin concurs republican, ca medic radiolog la Spitalul 
Militar, Piteşti; 

 2009: la vârsta de 65 de ani, m-am pensionat la limită de vârstă, definitiv. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1951 – 1962: şcoala generală, gimnaziul şi liceul în cadrul Colegiului Naţional „T. 

Vladimirescu”, Târgu Jiu; 
 1962 – 1968: Facultatea de Medicină Generală din IMF Bucureşti, perioada în care am fost 

militar şi am urmat cursul de pregătire medico-militară. În 1965, am fost avansat 
locotenent; 

 1975: am obţinut, prin concurs republican, titlul de medic principal de medicină generală; 
 1977 – 1980: specializarea, prin concurs suprauniversitar, în radiodiagnostic şi 

radioterapie; 
 1991: medic primar radiodiagnostic şi radioterapie; 
 2000: competenţă de tomografie computerizată; 
 1991: am devenit membru al Societăţii Europene de Radiologie, participând la congrese 

peste hotare; 
 În calitate de comandant al spitalului, am făcut o deplasare, împreună cu şeful direcţiei 

M.Ap.N., în Egipt. În aceeaşi calitate, am fost gazda unor delegaţii militare americane, 
engleze şi greceşti, cu care am avut schimburi de experienţă. 

 
 



COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Posed cunoştinţe elementare de operare pe calculator; 
 Din 1978, posed permis de conducere profesionist; 
 Din 1972, posed brevet de scafandru de luptă clasa a II-a; 
 Limbi străine cunoscute: franceza (fluent), engleza (mediu), rusa (mediu). 

 
HOBBY-URI: 
 Călătoriile: am călătorit pe cinci continente, am vizitat 54 de ţări, 48 de capitale, am zburat 

400000 km, operând de pe 101 aeroporturi. Am vizitat 400 de locuri importante. Aş 
menţiona: toate ţările europene, New York, Los Angeles, Rio de Janeiro, Mexic, Peru, 
Bolivia, Australia, China, India, Thailanda; 

 Muzica: am cântat, la pian, de la 5 ani şi, la acordeon, de la 8 ani. În perioada 1956 – 1961, 
am făcut parte dintr-o orchestră cu care am cucerit două premii republicane; 

 Înotul şi scufundările: am făcut imersiuni pe recifurile de la Marea Barieră de Corali 
(Australia), Marea Roşie, Thailanda, Cancun, Hawai; 

 Fotografia şi videofilmările; 
 Ceasurile de mână; 
 Baschetul; 
 Instrumente de scris; 
 Istoria şi cărţile de călătorie. 



TARBĂ, CONSTANTIN 
 
 

Sunt născut la data de 30 ianuarie 1954, ca primul dintre cei doi copii ai lui Alexandru şi 
Victoria Tarbă, din comuna Văleni, judeţul Dâmboviţa (fostul judeţ Muscel). 

Am urmat cursurile primare şi gimnaziale ale Şcolii Generale din satul natal. 
Am fost admis la Seminarul Teologic Ortodox din Bucureşti, în anul 1970, pe care l-am 

absolvit în anul 1975. 
Din septembrie 1975 până în iunie 1976, am efectuat stagiul militar. 
În toamna anului 1976, m-am înscris la facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, secţia 

Pastorală, pe care am absolvit-o în anul 1980, lucrarea de licenţă susţinând-o la Morală Ortodoxă, 
cu tema „Binele şi răul moral în opera lui Dostoevsky”, avându-l ca îndrumător pe Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Radu. 

În anul 1978, m-am căsătorit cu Maria Caliţu, din comuna Stoieneşti, satul Bădeni, judeţul 
Argeş, absolventă a facultăţii de Farmacie din Bucureşti, actualmente, farmacist în Câmpulung 
Muscel. 

În anul 1979, s-a născut fiul nostru, Alexandru Constantin. 
La 11 aprilie 1981, am fost hirotonit diacon, iar, pe 12 aprilie acelaşi an, am fost hirotonit 

diacon, iar, pe 12 aprilie acelaşi an, am fost hirotonit preot pe seama Parohiei Şelari, comuna Valea 
mare – Pravăţ, judeţul Argeş, unde am avut o activitate administrativ-pastorală bogată, activând, 
aici, până în anul 1993. 

În toamna anului 1993, m-am transferat la Parohia Vişoi din Câmpulung Muscel, unde am 
avut mult de muncă. În cursul anului 1994, am reparat biserica în exterior şi, până în toamna 
aceluiaşi an, am reuşit s-o pictez şi-n interior. 

De atunci şi până acum, în fiecare an, am efectuat diferite activităţi, iar, în cursul anului 
2008, am reuşit să transformăm casa parohială în capelă mortuară. 

Din anul 2006, suntem doi preoţi la parohie, preotul II, Florea Ionuţ Cătălin fiindu-mi ucenic 
încă de când era elev la Seminar. 

An de an, se ivesc probleme, iar noi, cu ajutorul enoriaşilor şi al oamenilor de bine încercăm 
să le rezolvăm. 

Amintim că biserica parohială datează din 1774. 



 
 

TINCA, GHEORGHE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: comuna Stolnici, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 21.09.1941, Bucureşti; 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1966 – 2006: Diplomat în M.A.E.;  
 1972 – 1978; 1982 – 1988: Membru al Misiunilor României la O.N.U. din Geneva şi New 

York; 
 2001 – 2006: Ambasador al României la Praga; 
 Director, Subsecretar de Stat şi Secretar de stat în M.A.E. (primul ministru civil); 
 Participarea la negocierile de dezarmare şi la dezbaterile din cadrul O.N.U. privind 

securitatea internaţională; 
 Responsabilităţi principale în negocierea Pactelor Drepturilor Omului în cadrul O.N.U. şi 

realizarea demersurilor de ratificare a acestora de către România. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1964: Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; 
 Cursuri postuniversitare pentru relaţii internaţionale. 

 
 



 
 

ŢÎNŢARCU, ALEXANDRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Exerciţiu, bl. D19, sc. A, ap. 14, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 10.11.19646; 
 Telefon: 0348407680; 0740401743; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1968 – 2000: ofiţer la Şcoala de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”  - 

Piteşti;  
 Cariera militară: comandant de pluton, comandant de companie, comandant de batalion, 

lector şi lector şef, şef de catedră, şeful Secţiei de învăţământ, şef de Stat Major. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1997: Facultatea de Autovehicule Rutiere, Piteşti; 
 1995: Colegiul de Comandă şi Stat Major; 
 1984: Universitatea Naţională de Apărare; 
 1968: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri de Tancuri „Mihai Viteazul”; 
 1964: Liceul militar. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Marea pasiune a vieţii şi, în special, a tinereţii, a fost şi rămâne fotbalul. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasele I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasele I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi de alte structuri subordonate, cu prilejul unor 

evenimente din învăţământul militar. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Titlul de membru de onoare al Organizaţiei din Velico – Trnovo; 
 Am promovat istoria judeţului Argeş, a tradiţiilor militare ale garnizoanei Piteşti şi zonele 

turistice cele mai interesante; 



 Împreună cu Consiliul de conducere, am organizat activităţi prin care am promovat 
statutul cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în viaţa civică a judeţului Argeş şi a 
municipiului Piteşti; 

 După trecerea în rezervă, am activat în Asociaţia cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, în prezent, îndeplinind funcţia de preşedinte al asociaţiei; 

 Pe linie de învăţământ, am scris în reviste de specialitate, studii şi articole legate de 
instruirea şi de formarea cadrelor militare de tancuri şi auto.  



ŢINTEA, IOSIF 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii:1922, comuna Berevoieşti, judeţul Argeş. 

 
ESTE VETERAN DE RĂZBOI. 
A fost rănit în Munţii Tatra, în 1945, fiind decorat cu Medalia „Bărbăţie şi credinţă”, clasa a 
III-a, prin ordinul de zi nr. 74, din 1945. 



TIŢA, MICHAEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data şi locul naşterii: 6 martie 1957, în comuna Albeştii de Argeş, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit cu Elisabeta (1986), doi copii:Anastasia Teodora (1995) şi Matei 

Dimitrie (1997); 
 Stagiul militar satisfăcut (1977 – 1978). 

 
Limbi străine cunoscute: engleză, franceză. 
 
EDUCAŢIE TEOLOGICĂ: 
 1993: Doctor în teologie al Universităţii Durham, Marea Britanie; titlul lucrării de 

doctorat: The  Catholicity of the Church in Traditional Confessional Theology and in 
Official Ecumenica land other Modern Debates. A Comparative – Systematic Approach; 

 1986 – 1990: stagiu postuniversitar la Universitatea Durham, Marea Britanie; 
 Studii doctorale la Institutul Teologic din Bucureşti, secţia Sistematică, specializare 

„Îndrumări misionare şi ecumenism”; 
 1978 – 1982: studii pentru licenţă la Institutul Teologic din Bucureşti; titlul lucrării de 

licenţă „Comuniune şi intercomuniune. Un punct de vedere ortodox”; 
 1972 – 1977: Seminarul Teologic din Bucureşti. 

 
EXPERIENŢĂ BISERICEASCĂ: 
 Din iulie 1992: preot, biserica Sf. Vineri-Nouă, Bucureşti; 
 Martie 1991 – iunie 1992: preot misionar în Arhiepiscopia Bucureştilor; 
 Ianuarie 1988 – martie 1991: diacon pe seama paraclisului Institutului teologic din 

Bucureşti; 
 1982 – 1986: cântăreţ bisericesc, biserica Sf. Cuvincioasă Parascheva, Militari II, 

Bucureşti. 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ: 
 Din 1 mai 1994: Consilier Patriarhal pentru Relaţii externe bisericeşti, în cadrul 

Administraţiei Patriarhale; 
 Din februarie 2008: Consilier Patriarhal coordonator, în cadrul Administraţiei Patriarhale, 

pentru Relaţii bisericeşti şi interreligioase şi pentru Comunităţile româneşti; 
 Octombrie 1992 – iulie 1995: Asistent (part-time) la Facultatea de teologie Ortodoxă 

„Justinian Patriarhul” a Universităţii Bucureşti; 
 Februarie 1991 – aprilie 1994: Inspector patriarhal pentru dialogurile teologice, teologie 

contemporană şi ecumenism, în cadrul Sectorului pentru Relaţii externe bisericeşti al 
Administraţiei Patriarhale. 

 
PARTICIPĂRI INTERNAŢIONALE: 
 Delegat al Bisericii Ortodoxe Române la două Adunări Generale ale Consiliului Mondial 

al Bisericilor (CMB) (Canberra, Australia, 1991 şi Porto Alegre, Brazilia, 2006); 
 Delegat al Bisericii ortodoxe Române la două Adunări Generale ale Conferinţei 

Bisericilor Europene (KEK) (Graz, Austria, 1997, Trondheim, Norvegia, 2003); 



 Delegat al Bisericii ortodoxe Române la a doua şi la a treia Adunare Ecumenică 
Europeană (Graz, 1997 şi Sibiu, 2007); 

 Membru în Comitetul Central al CMB (din 2005); 
 Delegat al Bisericii ortodoxe Române la Conferinţa Mondială „Dreptate, Pace şi 

integritatea Creaţiei”, Seoul, Korea, 1990; 
 Participant, ca proxy, la mai multe întruniri ale Comitetului Permanent al Comisiei 

„Credinţă şi Constituţie” (1991 – 1998); membru în Comitetul Permanent, între 1998 – 
2005; 

 Delegat al Bisericii ortodoxe Române la întâlnirile responsabililor pentru relaţii 
ecumenice ai Bisericilor membre CMB; 

 Moderator al Grupului Consultativ pentru relaţii bisericeşti şi ecumenice al CMB, între 
1999 – 2002; 

 Delegat al Patriarhiei Române la alte întruniri internaţionale; 
 Din 1991, am fost implicat activ în organizarea a peste 150 vizite, întruniri, simpozioane, 

consultări etc., atât în România, cât şi în străinătate, la care au participat lideri şi alţi 
reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe, catolice şi protestante, sau aparţinând altor culte 
religioase. 

 
LUCRĂRI PUBLICATE:  
 Mai multe articole şi studii publicate în revistele centrale şi eparhiale bisericeşti, precum 

şi în străinătate, pe teme de teologie sistematică şi ecumenică. 
 
DISTINCŢII ŞI RANGURI BISERICEŞTI: 
 „Crucea Patriarhală” acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist (iunie 1995); 
 Rangul de „Iconom stavrofor”, acordat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel (24 

ianuarie 2008); 
 „Crucea Patriarhiei Ecumenice”, acordată de Sanctitatea Sa, Părintele Patriarh 

Bartolomeu al Constantinopolului (august 1993); 
 „Crucea Bisericii Ortodoxe a Greiciei”, acordată de Preafericitul Părinte Arhiepiscop 

Christodoulos al Atenei şi a toată Elada (mai 2003); 
 „Crucea Bisericii Ortodoxe a Albaniei”, acordată de Preafericitul părinte Arhiepiscop 

Anastasios al Tiranei şi a toată Albania (noiembrie 2003); 
 „Crucea Bisericii Ortodoxe a Poloniei”, acordată de Preafericitul Părinte Mitropolit Sava 

al Varşoviei şi a toată Polonia (octombrie 2000); 
 Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofiţer, acordat de Preşedintele României (7 

februarie 2004). 



TOMA, GHEORGHE 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti, str. Mihai Cioranu, nr. 6, bl.70, ap. 21; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 15.11.1949; 
 Telefon: 0214110783; 0744359475. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – prezent: Prorector al Academiei Naţionale de Informaţii; coordonator al activităţii 

de cercetare, al studiilor universitare, de masterat şi doctorat în Academia Naţională de 
Informaţii; 

 2006: şeful Secţiei Studii Aprofundate Învăţământ Postuniversitar şi Doctorat din 
Academia Naţională de Informaţii; 

 2005: şeful Centrului de Pregătire Profesională a Personalului din Serviciul de Protecţie şi 
Pază; 

 2003 – 2005: consilier al directorului Serviciului de protecţie şi Pază pentru învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică; 

 1973 – 2003: Decan al Colegiului de Comandă şi stat major din Academia de Înalte Studii 
Militare, Universitatea Naţională de Apărare; 

 1995 – 1997: şef al Catedrei de Artă Operativă, la Colegiul de Comandă şi Stat Major din 
Academia de Înalte Studii Militare; 

 1990 – 1996: conferenţiar la Catedra de Blindate din cadrul facultăţii de Arme Întrunite, 
din Academia de Înalte Studii Militare; 

 1987 - 1990: conferenţiar la Catedra de Tactică generală din Academia Militară; 
 1982 – 1985: şef de Stat Major al unei unităţi militare din Bucureşti; 
 1980 – 1982: ofiţer elev la Academia Militară; 
 1970 – 1980: instructor la Şcoala Militară de Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1980 – 1982: Academia Militară, şef de promoţie, licenţă în Ştiinţă Militară; 
 1977: Facultatea de Automobile, Institutul de Învăţământ Superior, Piteşti;  
 1967 - 1970: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1963 – 1967: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză şi limba engleză; 
 Operare PC, Office;  
 Permis de conducere, categoriile B şi C; 
 Rezistenţă la efort fizic şi intelectual, bună memorie vizuală şi auditivă, capacitate de 

analiză şi sinteză; 
 Competenţe organizatorice dobândite pe parcursul întregii cariere militare şi civile.  

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 23.03.2010: Ordinul „Bărbăţie şi credinţă” în grad de cavaler, acordat de S.R.I.;  



 Distincţia de profesor „Alere Flamman” a Academiei de Înalte Studii Militare; 
 Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, secţiunea Ştiinţe 

Militare; 
 2005: Diploma pentru lucrarea „Asimetria începutului de secol”; 
 2004: Premiul „Mareşal Constantin Prezan”, pentru cartea „Provocările începutului de 

mileniu”; 
 2001: Diploma pentru lucrarea „Arta operativă între contrarii, actualitate şi perspectivă, 

împreună cu col. dr. Lucian Stăncilă şi col. dr. Costică Ţenu.” 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:  
 Participarea la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice, unele cu participare 

internaţională, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Academia Tehnică Militară, Institutul pentru 
Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, precum şi şcoli militare ale categoriilor de 
forţe armate. 

 



 
 

TOMA, ION LUIGI 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Comuna Mioarele, sat Măţău, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 18.05.1971, sat Măţău, judeţul Argeş. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2006 – prezent: locţiitor comandant de pluton la UM 01044, Câmpulung-Muscel; 
 1992 – 2006: comandant de grupă, gestionar la UM 01044, Câmpulung-Muscel. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2001 – 2002: Şcoala Militară de Maiştri şi Subofiţeri, Piteşti; 
 1987-1989: Liceul teoretic „Dinicu Golescu”, Câmpulung-Muscel; 
 1985 – Liceul pedagogic, Câmpulung-Muscel. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba engleză; 
 Operare PC, Office;  
 Permis de conducere categoriile B, C, E; 
 Pasiuni: muzică, drumeţie, apicultură; 
 Reale  competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Comunicare, altruism, comportament ireproşabil în societate, gândire logică şi raţională; 
 Promovarea spiritului de echipă, rapiditate în luarea deciziilor, îmbunătăţirea 

performanţelor prin căutarea soluţiilor noi şi eficiente. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participant la misiunea ISAF III din Teatrul de Operaţii din Afganistan. 

 



 
 

TOMESCU,  GHEORGHE 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresă: Piteşti, Str. Florea Fieraru, nr.7, judeţul  Argeş; 
 Telefon: 0744898021; 
 E-mail: george_tomescu2008@yahoo.com 
 Naţionalitatea: română; 
 Data şi locul naşterii: 1 dec 1959, Zărneşti, Mălureni, Argeş; 
 Locul de muncă vizat/Domeniul: Tribunalul Argeş, judecător, preşedinte instanţă; 
 Stare civilă: căsătorit - un copil. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2009 – în prezent: Preşedinte al Tribunalului Argeş; 
 2004 – 2009: Vicepreşedinte al Tribunalului Argeş; 
 1999 – 2004: Vicepreşedinte al Judecătoriei Piteşti; 
 1993 – 1999: Judecător la Judecătoria Piteşti; 
 1991 – 1993: Director general şi fondator  al Societăţii comerciale de  Turism Posada SA, 

Curtea de Argeş; 
 1990: Şef birou comercial,  OJT ARGEŞ; 
 1983 – 1989: Economist, Oficiul Judeţean de Turism, Argeş.                              

 
 EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1993-2010: Participare la cursuri de perfecţionare  şi specializare în domeniul dreptului 

civil , comunitar  şi în domeniul managementului judiciar;                                                             
 1991: Diploma de licenţă în ştiinţe juridice, specializarea Drept, la Universitatea  din 

Bucureşti;     
 1986-1991: Cursuri universitare, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti; 
 1983: Diploma de licenţă în ştiinţe economice a Facultăţii de comerţ din cadrul Academiei 

de Studii Economice,  Bucureşti;                    
 1979-1983: Cursuri universitare la Facultatea de comerţ ASE, Bucureşti; 
 1978: Diplomă de bacalaureat, absolvent al  Liceului economic, Piteşti. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 Limba maternă: română; 
 Limbi străine cunoscute: franceză, germană, scris şi vorbit, nivel mediu.                                                  
 Competenţe şi abilităţi sociale: 
 Spirit de echipă, abilităţi de comunicare dobândite în cei peste 28 ani  de muncă;                                                              
 Capacitate de adaptare sporită, flexibilitate, punctualitate, rezistenţă la stres, optimism; 
 Bună relaţionare cu colegii;  

mailto:george_tomescu2008@yahoo.com


 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Operare Word, Excel, Internet;          
 Hobby-uri: drumeţii montane şi excursii; 
 Permis de conducere: categoria B, din anul  1984. 

 
 
 
 
 



 
 

ŢUCUNETE I., GHEORGHE 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Eugen Ionescu, bl. Q3 Petrol, sc. C, ap. 10, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 22.07.1965. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.08.2005 – prezent: instructor superior şi şef de catedră, Centrul de Pregătire pentru 

Blindate din Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.08.2002 – 01.08.2005: instructor superior la Catedra de maiştri militari şi subofiţeri auto, 

Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.09.1999- 15.08.2002: instructor la Catedra de pregătire tactică şi stat major, Şcoala de 

Aplicaţie pentru tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.08.1997 – 01.09.1999: ofiţer 3 în Statul Major, Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto 

„Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.08.1992 – 01.08.1997: comandant Companie logistică, Institutul Militar de Tancuri 

„Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.09.1990- 01.08.1992: comandant pluton Pază şi Transport, Şcoala Militară de Tancuri 

„Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 23.08.1997 – 15.09.1990: comandant pluton T.A.B. şi M.L.I., Centrul de instruire echipaje 

maşini de luptă 69, Buziaş. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2002 -2005: Titlul de Doctor în Ingineria Mecanică, Universitatea din Piteşti; 
 2001: Curs postuniversitar în „Tehnologia informaţiei şi comunicării”, Universitatea din 

Piteşti; 
 1995 – 2000: Universitatea Bucureşti, Facultatea de matematică, frecvenţă redusă; 
 1994 – 1998: Universitatea Piteşti, facultatea de Inginerie mecanică; 
 1979 – 1983: Liceul industrial nr. 1, Piteşti. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba engleză şi limba germană, foarte bine; 
 Operare PC, Office;  
 Permis de conducere categoriile B, C+E şi D+E; 



 Reale  competenţe şi aptitudini tehnice – mecanică, electronică; 
 Lucrul în echipă, comunicare interculturală; 
 Leader de grup; 
 Brevet tanc T55, TAB 77, TMA 83, URO-.VAMTAC S3. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru cei 15 ani de activitate şi de 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 20 de ani de activitate şi de 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
 Emblema de onoare a Statului Major General; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a III-a;  
 Specialist de clasă în instrucţie şi în învăţământ. 

 



 
 

TUDOR, MARIN 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Data naşterii: 27.05.1946; 
 Locul naşterii: Hârtieşti – Argeş; 
 Domiciliul: comuna Călineşti, judeţul Argeş. 

 
STUDII GENERALE ŞI DE SPECIALITATE: 
 1961 – 1966: Seminarul Teologic Craiova; 
 1966 – 1970: Facultatea de Teologie Bucureşti. 

 
CARIERĂ PROFESIONALĂ: 
 În anul 1971, a fost hirotonisit preot al Parohiei Gorganu de Sus – Călineşti, Argeş; 
 Începând cu anul hirotonisirii, 1971, până astăzi – activitate pastorală şi administrativă în 

această parohie. 
 
ACTIVITATE SOCIO-PROFESIONALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ: 
 Electrificarea Bisericii, tencuirea şi învelirea acesteia; 
 În anul 1975, a iniţiat pictarea, din nou, a Bisericii în tehnica fresco; 
 2008 – 2010: Biserica a fost restaurată prin subzidire; 
 1975 – 1989: membru al Corului Căminului Cultural Călineşti; 
 1970 – 2010: membru al Corului Ars Nova; 
 După anul 1989, predarea religiei în şcolile din comună; 
 2000 – 2004: funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local Călineşti. 

 
Implicare în activităţi de binefacere: 
 Membru fondator, în anul 1990, al Asociaţiei Filantropice Topoloveni cu activitate şi pe 

raza comunei Călineşti, în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi. 
 
Deţine gradul onorific de „Iconom Stavrofor”, obţinut în anul 1994. 
Este căsătorit şi are doi copii şi doi nepoţi. 

 



 
 

TUDORICĂ, MARIN 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Independenţei, bl. P4 Petrol, sc. A, ap.24, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 17.04.1961. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 01.02.2010 – prezent: locţiitor al comandantului, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de 

Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 01.06.2007 – 01.02.2010: şef Birou securitate şi sănătate în muncă, supraveghere tehnică şi 

metrologie legală, în Direcţia personal şi mobilizare, Corpul de Control şi Inspecţie, 
Bucureşti; 

 01.03.2006 – 01.12.2007: Şef Birou Coordonare Reglementări în Unităţi de Luptă, Şcoala 
de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.08.2005 – 01.03.2006: comandant Batalion Instrucţie şi asigurare Învăţământ, Şcoala de 
Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”, Piteşti; 

 01.10.2002 – 01.08.2005: comandant Baza 6 Instrucţie Tancuri, Piteşti; 
 15.06.2001 - 01.10.2002: şef de Stat major Baza 6 Instrucţie Tancuri, Piteşti; 
 01.06.1997 – 15.06.2001: ofiţer 2 în Biroul Studii şi Cercetare Aplicativă în Armă, Şcoala 

Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 15.10.1995 – 01.06.1997: şef al cercetării şi lector, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi 

Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 31.07.1995 – 15.10.1995: ofiţer 2 în Biroul pregătire pentru luptă, Şcoala Militară de 

Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1993 – 31.07.1995: ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1991 – 1993: lector de tactică, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto „Mihai 

Viteazul”, Piteşti; 
 1990 – 1991: comandant companie, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto 

„Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1983 – 1990: comandant pluton, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi auto „Mihai 

Viteazul”, Piteşti. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2006: Curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea „Conducere Forţe Terestre”, 

Universitatea Naţională de Apărare; 



 2002: Curs postuniversitar „Managementul resurselor umane, logisticii şi al tehnologiilor 
de informare şi comunicare”, Universitatea Piteşti; 

 1993 – 1995: Academia de Înalte Studii Militare; 
 1980 – 1983: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi şi Tancuri şi Auto „Mihai Viteazul”, Piteşti; 
 1976 – 1980: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba rusă, bine, limba germană şi limba engleză, satisfăcător; 
 Operare PC, Office;  
 Permis de conducere categoria B; 
 Hobby: sport, turism, heraldică; 
 Reale  competenţe şi aptitudini tehnice; 
 Transparenţa actului decizional; 
 Lucrul în echipă, comunicare interculturală; 
 Experienţă în managementul proiectului şi al echipei, dobândite în cariera militară prin 

îndeplinirea unor funcţii la diferite eşaloane militare. 
 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Semnul onorific „În serviciul Armatei pentru ofiţeri”, pentru 20 de ani de activitate şi de 

rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 
 2009: Emblema de onoare a Statului major general;  
 2002: Ordinul „Virtutea Militară” în Grad de Cavaler, cu însemn pentru militari; 
 1998: Ordinul „Meritul Militar”, clasa a III-a; 
 1994: Ordinul „Meritul Militar”, clasa a II-a. 

 



 
 

TURTUROIU, DANIEL GIGEL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: str. Calea bucureşti, nr. 283, comuna Leordeni, judeţul Argeş; 
 Telefon: 0762234500; 
 Fax: 0248666481; 
 E-mail: turturoiu_daniel@yahoo.com 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 2.10.1966. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1988 – 2010: Preot la Parohia Ciulniţa Prundeni, Parohia Budişteni, Parohia „Sfânţii Mihail 

şi Gavriil” – Topoloveni, Parohia „Sfântul Gheorghe” – Topoloveni; 
 1998 – 2004: Preot Secretar la Episcopia Argeşului şi Muscelului – Protoieria Topoloveni, 

oraş Topoloveni; 
 2004 – 2010: Preot Protopop, Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului – Protoieria 

Topoloveni, oraş Topoloveni. 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale: 
 Coordonarea activităţii celor 47 de biserici din Protoieria Topoloveni; 
 Coordonarea unor proiecte religioase iniţiate de Patriarhie la nivelul Protoieriei 

Topoloveni: Hristos împărtăşit copiilor, tradiţii şi obiceiuri cu ocazia Sărbătorii Naşterii 
Domnului, proiecte destinate persoanelor sinistrate. 

 
Activitate organizatorică desfăşurată ca preot: 
 Parohia Ciulniţa – Prundeni: 

 Lucrări de reabilitare a bisericii, constând în tencuieli exterioare, vopsirea 
acoperişului, reparaţii clopote; 
 Organizarea unor activităţi de reînviere a tradiţiilor de Paşti şi Crăciun etc.; 

 Parohia Budişteni: 
 Reparaţii capitale ale sfântului lăcaş, constând în: subzidire, consolidarea bisericii, 

repararea instalaţiei electrice, tâmplării, construirea cafasului şi structurii pentru turlă, 
alei în curtea bisericii şi cimitir, terasarea cimitirului, repararea drumului de acces 
spre cimitir; 
 Repararea Monumentului Eroilor şi realizarea plăcilor comemorative cu numele 

eroilor din al doilea Război Mondial; 
 Organizarea unor activităţi de reînviere a tradiţiilor de Paşti şi Crăciun etc.; 
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 Parohia „Sfinţii Mihail şi Gavriil”: 
 Realizarea lucrărilor de restaurare a picturii; 
 Introducerea centralei termice; 
 Realizarea unor proiecte de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor creştine în 

colaborare cu Şcoala Generală Topoloveni şi Consiliul Local Topoloveni; 
 Introducerea Parohiei Sfinţii Mihail şi Gavriil în circuitul pelerinajelor religioase 

ecumenice Taize; 
 

 Parohia „Sfântul Gheorghe” Topoloveni: 
 Înfiinţarea bibliotecii parohiei; 
 Înfiinţarea muzeului de obiecte religioase din zona Topoloveni; 
 Desfăşurarea unor activităţi cultural-religioase în colaborare cu Consiliul Local 

Topoloveni, Şcoala Generală Topoloveni şi Centrul de zi „Şi copiilor le pasă”; 
 Introducerea Parohiei Sfântul Gheorghe în Proiectul Ecumenic Taize; 
 Introducerea Parohiei Sfântul Gheorghe în Proiectul Sant Egidio. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1972 – 1976: Şcoala Primară Ciulniţa, comuna Leordeni; 
 1976 – 1980: Şcoala Generală nr. 1, Topoloveni; 
 1980 – 1982: Liceul Topoloveni; 
 1982 – 1987: Seminarul Teologic Bucureşti; 
 1991 – 1995: Universitatea Bucureşti – Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE: 
Limbi străine: engleză, franceză 
 
Competenţe şi abilităţi sociale: 
 2006 – 2010: membru în Colegiul Director al asociaţiei „Dăruind, vei dobândi şi tu” – 

Topoloveni. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice: 
 Iniţiere şi realizare de proiecte destinate copiilor cu probleme sociale, împreună cu 

Organizaţia „Salvaţi Copiii”, Children's High Level Group – Londra, Grupul la Nivel Înalt 
pentru Copiii României; 

 Iniţiere şi realizare de proiecte destinate persoanelor cu dizabilităţi, împreună cu Fundaţiile 
Olandeze; 

 Realizarea unui proiect Comenius. 
 
Competenţe şi aptitudini tehnice: utilizarea instrumentelor multimedia. 
 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Office, Windows XP, Internet Browser. 
 
Competenţe şi aptitudini artistice:  
 membru al corului Pr. Ion Ionescu; 
 membru al Coralei Preoţilor din Protoieria Topoloveni. 

 



Permis de conducere: categoria B.  



 
 

UNGUREANU, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Bucureşti; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 12.09.1959. 
 

 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 06.2010: şeful Corpului de control şi inspecţie; 
 2009-2010: comandantul Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt”; 
 2009: consilier al directorului general la Direcţia generală de informaţii a apărării; 
 2007 – 2009: şef al Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară; 
 2005 – 2007: locţiitor pentru contrainformaţii, la Direcţia siguranţă militară; 
 1994 – 2005: ofiţer specialist, şef birou Secţie şi serviciu, în cadrul Direcţiei 

contrainformaţii şi securitate militară; 
 1993 – 1994: ofiţer în cadrul Comandamentului Infanteriei şi Tancuri şi 

Comandamentului trupelor de Uscat – operaţii şi pregătire pentru luptă; 
 1991 – 1993: ofiţer student la Academia de Înalte Studii Militare; 
 1986- 1991: ofiţer în cadrul Comandamentului Infanterie şi Tancuri şi Comandamentului 

trupelor de Uscat – operaţii şi pregătire pentru luptă; 
 1981 – 1986: comandant pluton şi comandant companie elevi, la Şcoala Militară de 

maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I”. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2009: doctorand în ştiinţe militare şi informaţii;  
 2007: Colegiul Naţional de Apărare; 
 2006: Colegiul superior de Siguranţă Naţională – Academia Naţională de Informaţii; 
 2004: Curs postuniversitar de conducere a activităţii de siguranţă militară; 
 1999: Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga”; 
 1993: Academia de Înalte Studii Militare – Facultatea Arme întrunite; 
 1981: Şcoala Militară de Ofiţeri Activi „Mihai Viteazul”  - arma tancuri; 
 1978: Liceul militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba engleză, bine; 
 Operare PC, Office, Internet;  
 Permis de conducere categoria B; 



 Abilităţi de comunicare, sociabil, spirit de echipă, dinamic, puternic, echilibrat, corect, 
ordonat, disciplinat, serios, adaptabil oricărei situaţii; 

  Bun organizator. 
 
DIPLOME, MEDALII ŞI ALTE DISTINCŢII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa a III- a; 
 Medalia NATO pentru „Serviciul în cadrul Operaţiunii NATO din fosta Iugoslavie”; 
 Ordinul „Virtutea Militară” în grad de ofiţer cu însemne pentru militari, pentru merite 

deosebite în restructurarea şi modernizarea forţelor armate, pentru îndeplinirea, cu 
succes, a misiunilor încredinţate şi pentru eforturile depuse în îndeplinirea criteriilor de 
compatibilitate cu armatele statelor membre NATO, cu ocazia Zilei Naţionale a 
României; 

 Semnul onorific „În serviciul Armatei”, pentru cei 20 ani de activitate şi de rezultate 
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 

 Semnul onorific „În serviciul Patriei”, pentru 25 de ani de activitate şi de rezultate 
meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională; 

 Emblema de Onoare a Armatei României, pentru rezultate deosebite obţinute în 
îndeplinirea, cu succes, a misiunilor de mare complexitate şi răspundere şi pentru 
contribuţia la ridicarea prestigiului Armatei României; 

 Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, cu ocazia aniversării Zilei Forţelor Terestre, 
pentru sprijinul deosebit acordat; 

 Ordinul Naţional pentru merit în grad de cavaler cu însemne pentru militari. 
 



 
 

VAN STADEN, RALUCA IOANA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Ziua de naştere: 16 iulie 1969; 
 Numele de familie purtat înainte de căsătorie: Ştefan; 
 Mobil: 0751507779. 

 
ABSOLVENTĂ: 
 1992: Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti (şef de promoţie); 
 1996: Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală; 
 1997: Doctorat în chimie, titlul tezei de doctorat „Electrozi cu membrană, ion–selectivi 

pentru controlul produselor farmaceutice”, Universitatea din Bucureşti; 
 1997: Master în domeniul compoziţiei muzicale, Facultatea de Compoziţie şi Pedagogie 

Muzicală, Academia de Muzică din Bucureşti. 
 
LOCURI DE MUNCĂ PÂNĂ ÎN PREZENT: 
 1992  - 1994: Preparator, Catedra de Chimie Analitică, Facultatea de Chimie, Universitatea 

din Bucureşti, România; 
 1994 – 1997: Asistent, Catedra de Chimie Analitică, Facultatea de Chimie, Universitatea 

din Bucureşti, România; 
 1998 – 2005: Senior lector, Catedra de Chimie Analitică, Universitatea din Pretoria, Africa 

de Sud; 
 2006 – Profesor asociat (Associate Professor), Catedra de Chimie, Universitatea din 

Pretoria, Africa de Sud; 
 2007 – CS I, Şef de Laborator, Institutul naţional de Cercetare pentru Electrochimie şi 

Materie Condensată, Timişoara. 
 
CONFERINŢE INVITATE PREZENTATE PÂNĂ ÎN PREZENT: 
 24 aprilie 1996: Societatea Română de Chimie Analitică, România; 
 7 mai 1998: Universitatea din Antwerpen, Belgia; 
 9 decembrie 1998: Societatea Română de Chimie Analitică, România; 
 18 iunie 1999: Institutul de Chimie Analitică, Universitatea din Viena, Austria; 
 19 iunie 1999: Universitatea Tehnică din Viena, Austria; 
 28 octombrie 1999: Catedra de Patologie Chimică, Universitatea din Pretoria, Africa de 

Sud; 
 23 februarie 2001: Centrul de Cercetare De Beers, Africa de Sud; 
 7 mai 2003: Universitatea WITS, Africa de Sud; 



 Decembrie 2004: Universitatea din Bucureşti, România; 
 21 septembrie 2005: Institutul de Biodinamică, Bucureşti, România; 
 Noiembrie 2005: Catedra de Chimie, Universitatea din Pretoria, Africa de Sud; 
 Martie 2009: Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, România. 

 
BURSE: 
 Martie 1996: Universitatea „Tor Vergata”, Roma, Italia, Tempus; 
 1998 – 1999: Universitatea din Pretoria, Postdoctoral Fellowship; 
 2000: Naţional Research Foundation Postdoctoral Fellowship for Research in the Fields of 

Science, Engineering and Technology, la Catedra de Chimie, Universitatea din Pretoria, 
Africa de Sud. 

 
PREMII: 
 1997: Wilhelm Simion aword – a six month Scholarship, by the ICSC – World Laboratory 

(Lausanne, Switzerland); 
 1999: IUPAC award for Young Scientist; 
 2001: Young Researcher Achiever from University of Pretoria; 
 2002: President Award from Naţional Research Foundation; 
 2002: Raikes Medal, from The South African Chemical Institute; 
 2004: one of the 5 finalist for the Women in Science award – Africa de Sud; 
 2008: Medalia de aur şi Diploma de Excelenţă pentru brevetul cu titlul: „Procedeu de 

realizare a senzorilor stocastici pe baza de porfirine şi pastă de diamant sau grafit pentru 
determinarea acidului ascorbic la nivelul molecular”, la cel de-al doilea Congres Naţional 
al Cercetătorilor şi Inventatorilor din România, cu participare internaţională, 11-12 
decembrie 2008, Bucureşti, România; 

 2009: Premiul II, Categoria Cercetătorul Anului, Gala Premiilor în Educaţie, organizată de 
Fundaţia Dinu Patriciu; 

 2009: Medalia Pro Invest şi Diploma de Excelenţă; Diploma de Excelenţă a Societăţii 
Inventatorilor din România, pentru brevetul cu titlul: „Procedeu de realizare a senzorilor 
stocastici pe baza de porfirine şi pastă de diamant sau grafit pentru determinarea acidului 
ascorbic la nivelul molecular”, la Pro Invest, 24-27 martie 2009, Cluj-Napoca, România; 

 2009: Medalia de aur şi Premiul Arca al Societăţii Inventatorilor din Croaţia, pentru 
brevetul: „Procedeu de realizare a senzorilor stocastici pe baza de porfirine şi pastă de 
diamant sau grafit pentru determinarea acidului ascorbic la nivelul molecular”, la 37eme 

Salon International des Inventation des Techniques et Produit Nouveaux, 1-5 aprilie, 
Geneva, Elveţia; 

 2009: Medalia de aur şi Premiul Federaţiei Asociaţiilor Inginerilor din Polonia – NOT, 
pentru brevetul cu titlul: „Procedeu de realizare a senzorilor stocastici pe baza de porfirine 
şi pastă de diamant sau grafit pentru determinarea acidului ascorbic la nivelul molecular”, 
la International Warsaw Invention Show, IWIS 2009, 1-3 iunie 2009, Varşovia, Polonia; 

 2009: Medalia de aur şi Premiul Teechnopol Moscova pentru brevetul cu titlul: „STOC-
µSENS-CMD”- diagnosticarea cancerului la nivel molecular înainte ca pacientul să fie 
bolnav clinic, la IX Moscow International Salon of Innovations and Investments, 26-29 
august 2009, Moscova, Federaţia Rusă; 



 2009: Placheta de argint pentru brevetul cu titlul „STOC-µSENS-CMD”- diagnosticarea 
cancerului la nivel molecular înainte ca pacientul să fie bolnav clinic”, la ARCA 2009, 15-
19 septembrie, Zagreb, Croaţia; 

 2009: Medalia de aur şi Premiul ARCA de Excelenţă pentru brevetul cu titlul „STOC-
µSENS-CMD”- diagnosticarea cancerului la nivel molecular înainte ca pacientul să fie 
bolnav clinic”, la Inventika, 28-31 septembrie 2009, Bucureşti, România; 

 2009: Medalia de aur, cu Felicitări din partea juriului şi Cupa AGEPI a Agenţiei de 
Proprietate Intelectuală din Moldova, pentru brevetul cu titlul: „STOC-µSENS-CMD”- 
diagnosticarea cancerului la nivel molecular înainte ca pacientul să fie bolnav clinic”, la 
EUREKA 2009, 19-21 noiembrie 2009, Bruxelles, Belgia; 

 2010: Medalia de Aur cu Felicitări din partea juriului şi Diploma de Excelenţă, pentru 
brevetul cu titlul: „STOC-µSENS-CMD”- diagnosticarea cancerului la nivel molecular 
înainte ca pacientul să fie bolnav clinic”, la Pro Invest, 16-19 martie 2010, Cluj-Napoca, 
România; 

 2010: Premiul (medalia de aur) Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală 
(OMPI) pentru cea mai bună femeie inventatoare, Medalia AGEPI şi Medalia de Aur cu 
Felicitări din partea juriului pentru brevetul cu titlul: „STOC-µSENS-CMD”- 
diagnosticarea cancerului la nivel molecular înainte ca pacientul să fie bolnav clinic”, la 38e 
Salon International des Inventions des Techniques et Produit Nouveaux, 21-25 aprilie 
2010, Geneva, Elveţia. 

 
DOMENII DE CERCETARE: 
 Electrozi cu membrane, ion-selectivi (o nouă teorie a generării potenţialului la interfaţa 

dintre membrane şi soluţie; aplicaţii în analiza clinică şi farmaceutică); 
 Senzori stocastici; 
 Porfirine, ftalocianine în designul senzorilor; 
 Enantioanaliza cu ajutorul electrozilor potenţiometrici enantioselectivi; 
 Imunosenzori; 
 Biosenzori; 
 Senzori electrochimici utilizaţi în analiza clinică, farmaceutică şi alimentară; 
 Screen-printed electrodes; 
 Analiza prin injecţie în flux (FIA), analiza prin injecţie secvenţială (SIA), 
 Miniaturizarea senzorilor electrochimici – micro – şi nanosenzori; 
 Nanomateriale; 
 Cromatografie; 
 Extracţie cu solvenţi; 
 Recunoaşterea structurii compuşilor organici (metode electrochimice, metode optice); 
 Recunoaşterea structurii enantiomerilor (metode electrochimice, polarimetrice şi discroism 

circular); 
 Modeling orientat, în special, pentru interacţia dintre enantiometri şi selectorii chirali şi 

structura compuşilor formaţi; 
 Sinteze organice în flux şi controlul acestora, utilizând tehnologia analitică de proces (în 

această direcţie există proiecte în derulare). 
 
CĂRŢI ŞI CAPITOLE ÎN CĂRŢI: 11materiale. 
 



LUCRĂRI PUBLICATE: 163 lucrări. 
 
LUCRĂRI PREZENTATE ÎN CONFERINŢE: 
 Lucrări invitate: 11; 
 Comunicări orare: 49; 
 Postere: 107. 

 
CERERI DE BREVETE: 
 Procedeu de realizare a senzorilor stocastici pe baza de porfirine şi pastă de diamant sau 

grafit pentru determinarea acidului ascorbic la nivelul molecular”, Raluca-Ioana van 
Staden, Eugenia Lenuşa Fagadar-Cozma; 

 STOC-µSENS-CMD, Raluca-Ioana van Staden, Jacobus Frederick van Staden. 
 
 



 
 

VASILACHE ION, ION 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: locuitor al judeţului Argeş din anul 1967; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 20.11.1921, comuna Burdusaci, judeţul Bacău. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Diploma „Apărarea sanitară”, emisă de Crucea Roşie; 
 Diplomă de fidelitate pentru 20 de ani în domeniul de activitate. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Implicarea în domeniul artistic: coruri, în domeniul public şi religios; 
 Contribuţii la dezvoltarea domeniilor publice de specialitate; 
 Modernizări de interes public, construcţii publice, spaţii verzi etc.; 
 Implicarea în protecţia mediului; 
 Participarea la simpozioane de specialitate de interes naţional; 
 Iniţiative pentru protecţii sociale, vârsta a III-a. 



 
 

VIDEA, ILIE ALEXANDRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Ştefăneşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data naşterii: 11.06.1948; 
 Starea civilă: căsătorit, o fiică. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 Prezent: pensionar şi membru al Asociaţiei Diplomaţilor Militari în rezervă şi în retragere; 
 Din 1980: Ataşat al Apărării, militar, aero şi naval al României, în Grecia; 
 După terminarea Şcolii de Ofiţeri de Transmisiuni Sibiu, am fost repartizat la UM 01714 

Piteşti, unde m-am format ca specialist în domeniul comunicaţiilor şi informaticii; 
 Evoluţia în carieră: locotenent, locotenent major, maior, căpitan, maior, locotenent colonel, 

colonel. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Cursuri de ataşat militar, de limbi străine, cursuri postacademice; 
 Academia Naţională de Apărare; 
 Şcoala Militară de Ofiţeri de Transmisiuni, Sibiu; 
 Liceu cu diplomă de bacalaureat. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasele I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasele I. a II-a şi a III-a. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

 Am elaborat, împreună cu un grup de diplomaţi militari, o serie de lucrări referitoare la 
istoria relaţiilor internaţionale ale României în domeniul militar; 

 Am elaborat studii şi am contribuit la editarea unor manuale destinate pregătirii şi 
formării specialiştilor de transmisiuni. 

 



 
 

VLAD, ION FLOREA 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 25.09.1949, comuna Albota, judeţul Argeş. 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – prezent: pensionar; 
 1996 – 2008: şef Poligon tragere al Garnizoanei Piteşti; 
 1968: şef secţie Poligon de tragere cu armamentul de infanterie. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 Studii liceale, în Piteşti; 
 Studii primare şi gimnaziale în comuna Albota. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Medalia “Meritul Militar” clasele I şi a II-a; 
 Ordinul “Meritul Militar” clasele I, a II-a şi a III-a.  



VOICULESCU, DUMITRU 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Mioveni, bd. Dacia, nr. 4A, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 02.08.1952, comuna Ştefăneşti – Valea Mare, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, 2 copii, 4 nepoţi; 
 Telefon: 0744653785. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 12.2004 – 08.2007: prim adjunct al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului 

Argeş; 
 08.1992 – 12.1004: şef al Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă, Argeş;  
 01.1991 – 08.1992: locţiitor al Şefului Statului Major de Apărare Civilă a judeţului Argeş; 
 12.1989 – 01.1991: Şeful Statului Major de Apărare Civilă a judeţului Bistriţa- Năsăud; 
 1988 – 1989: comandant al UM 01864 Corlăţel, judeţul Mehedinţi; 
 1986 – 1988: ofiţer student la Cursurile Academiei de Înalte Studii Militare; 
 1974 – 1986: ofiţer tehnic de staţie de radiolocaţie şi şef de tură în punctul de comandă la 

UM 01864, Morăreşti şi UM 01864, Gruiu. 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1999: Curs postuniversitar în conducerea asigurării psihologice a acţiunilor militare – şef 

de promoţie; 
 1990: Curs perfecţionare ofiţeri pentru Apărarea Civilă; 
 1988: Academia de Înalte Studii Militare, Secţia Aviaţie şi Apărare Antiaeriană, 

Specializarea Radiolocaţie; 
 1980: Curs perfecţionare Comandant Companie Radio-Tehnică; 
 1971-  1974: Şcoala de Ofiţeri Activi „Leontin Sălăjan” Braşov, arma radiolocaţie; 
 1968 – 1971: Liceul militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Limba franceză şi engleză – nivel mediu; 
 Capacitate deosebită de organizare a unor acţiuni de mare amploare; 
 Spirit de echipă foarte bine dezvoltat; 
 Capacitate foarte bună de analiză, sinteză şi concepţie; 
 Analist bun al capacităţilor de răspuns psihologic individual şi colectiv în situaţii de 

urgenţă; 
 Fire altruistă. 

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Am fost onorat cu toate distincţiile şi ordinele acordate în mod legal cadrelor militare în 

decursul activităţii; 
 Am obţinut calificative de foarte bine şi două calificative de excepţional. 

 
 



INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 2005: Întâlniri cu administraţiile locale pe linie de dezastre – Londra, Liverpool, Glasgow 

şi Edinburgh; 
 2002: Acţiuni de salvare la incendiul de mari proporţii în teren muntos împădurit, în cadrul 

exerciţiului condus de NATO – Dalmaţia 2002 – Makarska, Croaţia; 
 2000: Întâlniri cu administraţiile locale pe linie de dezastre – Madrid, Toledo, Zaragoza, 

Barcelona, Spania; 
 1998: Convocare refolosire Deşeuri – Şcoala Sophie Antipolis – Cannes, Franţa; 
 1996: Curs NATO – Cooperarea militaro-civilă la dezastre – Oberamergau, Germania; 
 1995 – 1998: 4 cursuri internaţionale pe linie de amenajare ecologică a cursurilor de apă şi 

implementare a acquisului comunitar, organizate în România de către Universitatea din 
Minnesota, S.U.A.; 

 1994: Convocare Intervenţie la Accidente Nucleare – Praga, Cehia. 
 
 
 



VUŢESCU - CÎRSTEA, ION 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Brădet, nr. 6, bl. B20, sc. D, ap. 6, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Data şi locul naşterii: 04.09.1946, comuna Leiceşti, judeţul Argeş; 
 Starea civilă: căsătorit, doi copii majori. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2008 – prezent: pensionar; 
 2006 – 2007: procuror, şef secţie, la parchetul de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.10.2006 – prezent: procuror, şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea 

de Apel Piteşti, cu atribuţii în judeţele Argeş şi Vâlcea; 
 01.09.2005 – 31.12.2005: procuror, Secţia de urmărire penală din cadrul parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.09.2004 – 01.09.2005: procuror, şef Secţie urmărire penală (delegat) la Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.11.2003 – 01.09.2004: procuror, Serviciul de combatere a crimei organizate şi antidrog 

din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel, Piteşti; 
 01.10.2002 – 01.11.2003: procuror delegat la P.N.A. – Structura centrală; 
 2000 – 2002: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, serviciul de 

combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate; 
 1993 – 2000: procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, Secţia de 

urmărire penală şi criminalistică; 
 1988 – 1992: procuror la Procuratura judeţeană Argeş, Compartiment urmărire penală 

obligatorie; 
 1973 – 1987: procuror la Procuratura locală Piteşti, Compartiment urmărire penală 

obligatorie. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1973: Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept, curs de zi, cu repartiţie 

guvernamentală; 
 1966-1969: Şcoala tehnică de construcţii civile şi industriale Piteşti, 3 ani; 
 1961-1965: şcoala medie tehnică de contabilitate Câmpulung-Muscel, 4 ani. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participări la cursuri şi seminare şi la specializări pe tema diferitelor genuri de infracţiuni. 
 

DISTINCŢII ACORDATE: 
 Meritul judiciar clasa I, pentru 25 de ani vechime în magistratură, precum şi pentru 

rezultate meritorii obţinute în activitate, respectarea îndatoririlor prevăzute de lege – prin 
Decretul Preşedintelui României, nr. 602, din 28 iunie 2002; 

 Calificativul anual Foarte bine, anul 2002. 
 



ZÂRNĂ, AUREL 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Adresa: Piteşti, str. Craiovei, bl. 29, sc. A, ap.11, jud. Argeş; 
 Naţionalitate: română; 
 Telefon: 0348413777, 0744682286; 
 Data naşterii: 26.05.1947; 
 Starea civilă: căsătorit, un fiu. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 1995 – 2001: comandant al Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Trupelor de 

Uscat „Basarab I”; 
 1968 – 1995: ofiţer la Şcoala de Aplicaţii pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul”; 
 De-a lungul  celor 33 de ani, am îndeplinit funcţii pe linie de comandă: comandant pluton 

elevi tancuri, comandant companie elevi tancuri, comandant batalion elevi tancuri, şef de 
stat major al Şcolii „Mihai Viteazul”; 

 Pe linie de învăţământ, am fost lector şef de catedră de instrucţie tactică şi şef secţie de 
învăţământ. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 1992: Curs postacademic de Strategie şi Artă Militară; 
 1978: Universitatea Naţională de Apărare - Bucureşti; 
 1968: Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri Tancuri - Piteşti; 
 1964: Liceul militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza. 

 
COMPETENŢE ŞI APTITUDINI: 
 Pasiuni: fotbalul, handbalul, tenisul de câmp şi de masă, pescuitul sportiv şi şahul.  

 
DIPLOME ŞI MEDALII: 
 Medalia „Meritul Militar”, clasa I şi a II-a; 
 Ordinul „Meritul Militar”, clasa I, a II-a şi a III-a; 
 Distincţii acordate de M.Ap.N. şi de alte structuri subordonate, cu prilejul unor evenimente 

din învăţământul militar. 
 
 INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Participarea cu numeroase comunicări ştiinţifice referitoare la pregătirea cadrelor militare 

de tancuri şi auto; 
 Am făcut numeroase propuneri pentru perfecţionarea regulamentelor şi instrucţiunilor de 

specialitate; 
 Publicarea de studii şi articole în reviste de specialitate. 

 



ZIEDONIS, CAUNE  
 
 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 Naţionalitate: letonă; 
 Data naşterii: 10.01.1956; 
 Telefon: +37129254018; 
 E-mail: ziedonis.caune@jelgavanasnovads.lv 
 Starea civilă: căsătorit. 

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 2009 – prezent: Preşedinte al Municipalităţii Locale, Jelgava; 
 1992 – 2009: Preşedinte al Autorităţii Locale, Jelgava; 
 1984 – 1992: Preşedinte al Gospodăriei Colective, „Rosme”. 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 2006: Diploma de master în Ştiinţe Sociale, Universitatea de Agricultură; 
 1984 : licenţiat în agricultură, Facultatea de Agricultură. 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 Membru al partidului de centru “Green Farmers Union”. 
 

HOBBIURI: 
 Călătoriile, vânătoarea. 

 
 

mailto:ziedonis.caune@jelgavanasnovads.lv
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