
 

 
 
 
 
 

 
 
CUVÂNT   ÎNAINTE 
 

De-a lungul timpului oamenii şi-au glorificat semenii aducându-le 
omagii şi numind în amintirea lor locuri, străzi, clădiri, considerând-le pentru 
excepţionalul faptelor lor ca semne de neşters în inimile contemporanilor. 

Aşa cum sfinţii în biserică sunt celebraţi pentru bunătatea şi voinţa de 
care au dat dovadă, voievozii şi suveranii sunt respectaţi şi consideraţi 
simboluri ale identităţii naţionale - intelectualii, iluştrii politicieni, oameni de 
ştiinţă, personalităţi ale culturii şi artei naţionale – ce reprezentă puncte de 
referinţă în istoria şi cultura unei ţări, cu  fiecare dintre ei suntem obişnuiţi 
să ne identificăm pe parcursul vieţii noastre profesionale.  

Concomitent cu transformările sociale, economice şi culturale pe care 
comunităţile umane le-au traversat în ultimele două decenii, cei mai atenţi 
observatori ai acestui fenomen au început să ţină cont de marile modele 
ale trecutului pentru definirea popularităţii unor oameni care s-au remarcat 
într-un moment de mare intensitate istorică, socială sau culturală şi care au 
ştiut, în cotidian, să împletească profesionalismul cu pasiunea. 

Dincolo de celebritate şi performanţă, Cetăţean de Onoare este titlul 
onorific acordat unei persoane a cărei existenţă şi activitate profesională 
este legată în mod deosebit de viaţa localităţii, este titlul onorific care se 
acordă personalităţilor, din diverse domenii ale vieţii sociale, care prin 
acţiunile lor au participat semnificativ la viaţa socială, economică şi 
culturală a oraşului.  

Conform Statutului oraşului Tîrgu Neamţ, în semne de supremă 
cinstire faţă de persoanele care au adus servicii deosebite comunităţii sau 
numelui acestei localităţi, Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ este 
împuternicit să acorde titlul de „Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” personalităţilor remarcabile ale oraşului nostru. 

În anul 1993 a fost deschisă  prima pagină din seria de titluri - 
„Cetăţeni de onoare ai oraşului Tîrgu Neamţ”  - acordate de edilii oraşului 
Tîrgu Neamţ: 



 

Anul 1993  
-   prof. BERNARD DELAGE –  fost primar al oraşului Panazol, Franţa  
-  ILIE ILAŞCU, ALEXANDRU LASCĂR, TUDOR PETROV-POPA, 
 ANDREI  IVANŢOC, PETRU GODEAC - patrioţi români din 
 Republica Moldova 
 
Anul 1994 
- ing. DIERICK MAURITS  – fost primar al oraşului Dendermonde, 
 Belgia 
- acad. CONSTANTIN CIOPRAGA –  Universitatea „Al.I.Cuza”,  Iaşi 
- prof. univ. dr. docent GAVRIL ISTRATE  – Universitatea „Al.I.Cuza”,  
 Iaşi 
- prof. univ. dr. ALEXANDRU HUSAR  - Univ. „Al. I. Cuza” – Iaşi 
 
Anul 1996 
- ec. HALIŢCHI CONSTANTIN –  fost director al U.F.E.T Tîrgu Neamţ  şi 
 consilier  local 
 
Anul 2003 
- ing. ALEXANDRU FILIOREANU – fost director al Regionalei C.F.R.  
 Iaşi  
- ing. RAUL CONSTANTIN BOBEANU – fost Preşedinte Consiliul 
 Judeţean Neamţ  
- ing. SERAFIM LUNGU – fost Primar al oraşului Tîrgu Neamţ, fost 
 consilier local 
- dr. CARP VLADIMIR - fost medic cardiolog la Spitalul orăşenesc 
 Tîrgu Neamţ 
 
Anul 2006 
- ALINA RÎPANU – sportivă, specializarea – atletism 
- pr. VASILE IGNĂTESCU – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – 
 Tîrgu Neamţ 
 
Anul 2007 
- ing. SILVIA CIORNEI - fost Senator Parlamentul României, fost 
 Ministru al I.M.M 
-  ing. AXINIA ŞT. CONSTANTIN – Director CFR  - Călători, Iaşi 
- ing. SULFINA BARBU – Deputat Parlamentul României, fost 

Ministru al Mediului 
- ing. MIRCEA NICU TOADER - Deputat Parlamentul României 
 
 



 

 
Anul 2008 
- pr. prof. dr. MIHAI VIZITIU – Consilier mitropolitan, Biserica 
 „Adormirea Maicii Domnului”- Tîrgu Neamţ 
 
Anul 2009 
- PreaFericitul Părinte dr. DANIEL CIOBOTEA – Patriarhul Bisericii 
 Ortodoxe  Române 
- Înalt Prea Sfinţitul Părinte TEOFAN SAVU – Mitropolit al  Moldovei 

şi Bucovinei 
- av. MIHAIL VLASOV – Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie 

a României 
- prof. CONSTANTIN FLORESCU - fost Director Colegiul Naţional 

„Ştefan cel Mare”, fost consilier local 
- ing. ANCA-DANIELA BOAGIU – Senator în Parlamentul României, 

fost Ministru al Transporturilor şi al Integrării Europene 
- ing. VLAD MARCOCI – fost  Preşedinte al Administraţiei Fondului 

pentru Mediu 
- prof. VASILE PRUTEANU – Preşedinte al Consiliului Judeţean 

Neamţ 
- prof. dr. MIRCEA MARIAN BURUIAN - medic specialist radiolog - 
 Clinica de  Radiologie şi Imagistică din Tîrgu Mureş 
 
2012 
- prof. Vasile VRÂCEANU – fost profesor al Şcolii nr. 2 „Grigore 

 Ghica-Vodă”, fost  consilier local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BERNARD DELAGE  - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 27/09.08.1993   

 
Date biografice: 
Nume şi prenume: DELAGE BERNARD  
Data şi locul naşterii: n.29.01.1948 – d.17.03.2010 
Stare civilă: căsătorit 
Domiciliul: Panazol, Departament Haute-Vienne, 
Franţa 
Naţionalitatea: franceză 
 

Activitatea profesională: 
- 1992 - 2009 - Vicepreşedinte al Consiliului 
General, cu responsabilităţi în turism, protecţia 
mediului, reciclarea deşeurilor, dezvoltare, 

economică, politici teritoriale 
- 2001 - 2008 - Vicepreşedinte Zona Metropolitană Limoge 
- 1989 - 2008 – Primar al localităţii Panazol - Franţa  
- 1997 - Consilier Municipal 
- 1995 - 2008 – Preşedinte - Sindicat Vienne Briance Gorre –  45 de 

comune 
- 1969 - 1995 – profesor de matematici-tehnologice la Colegiul şi Liceul 

Profesional 
- membru al Partidului Socialist  Francez 
- 1979 - Viceprimar – cu probleme de urbanism 

 
ILIE ILAŞCU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr. 27/09.08.1993   

 
Date biografice: 
Nume şi prenume: ILAŞCU ILIE 
Data şi locul naşterii: 30.07.1952 -Bălţi, Republica 
Moldova 
Domiciliul: România 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Experienţă de viaţă: 
- 1988 - 1992 - membru fondator al Mişcării de 

Eliberare Naţională din Basarabia, preşedinte al 
Frontului Popular din Republica Moldova - 
Filiala Tiraspol 



 

- 1992 - participant în conflictul pentru Independenţa Moldovei, în calitate 
de comandant al unor trupe militare cu destinaţie specială din cadrul 
Ministerului  Securităţii Naţionale din Republica Moldova 

- 1992 -  2001 - deţinut politic al regimului de la Tiraspol 
- 5.05.2001 - predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova ca  rezultat 

al presiunilor politice efectuate asupra autorităţilor Federaţiei Ruse 
- 1994 -  2000 - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în două 

legislaturi   
- 2000 -  2008  - membru PRM şi senator în Parlamentul României  
- 2001 -  2008 - membru al Adunării Parlamentare al CE, din partea 

 României 
- 2005 -  2006 - Secretar al Comisiei pentru Sănătatea publică  
- membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Statele Unite Mexicane 
- membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă 
- membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Mongolia 
- membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia 
 

ANDREI IVANŢOC - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 37/19.11.1993 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: IVANŢOC ANDREI 
Data şi locul naşterii: 9.03.1961,  Opaci, Raionul 
Căuşeni 
Domiciliul: Republica Moldova 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Experienţă de viaţă: 
- 1990 - 1992 - membru al rezistenţei din 

Tiraspol 
- 2.06.1992 - arestat de separatiştii transnistreni 
- 04.1993 - condamnat la moarte, pedeapsă 

comutată în 15 ani de temniţă grea 
- 2001 -  a devenit cetăţean român, deşi era închis 
- 2004 - Curtea Europeană decide să solicite luarea de măsuri  pentru  

asigurarea unor condiţii de detenţie corespunzătoare 
- 2005 - candidat independent(din închisoare) la alegerile parlamentare 

din Republica Moldova, nu a acumulat numărul necesar de voturi 
-  2005 - propus la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, nu 

întruneşte numărul semnături  
- 27.02.2006 - iniţiază greva foamei, pentru tratamentul abuziv din  

închisoare 
- 2.06.2007 - eliberat, considerat persona non-grata pe teritoriul 

Transnistriei 



 

TUDOR PETROV – POPA - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 37/19.11.1993 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: PETROV - POPA TUDOR 
Data şi locul naşterii: 1963, Republica Moldova 
Domiciliul: Republica Moldova 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Experienţă de viaţă: 
- 4.06.1992 - arestat de forţele separatiste 

transnistrene 
- iulie 2005 - devenit cetăţean român, deşi este 

închis 
- 4.06.2007 – este ultimul deţinut eliberat 
 

ALEXANDRU LEŞCO - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 37/19.11.1993 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: LEŞCO ALEXANDRU 
Data şi locul naşterii:21.02.1955, Coşerniţa - 
Floreşti 
Domiciliul: Republica Moldova 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Experienţă de viaţă: 
- 1992 – arestat si condamnat la 12 ani de 

închisoare 
- 2.06.2004 - este eliberat din închisoare 
- în timpul detenţiei a primit cetăţenia română 
 

PETRU GODIAC - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr. 37/19.11.1993 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: GODIAC PETRU 
Data şi locul naşterii: 01.10.1967, Talmaza – Ştefan Vodă, R. Moldova  
Domiciliul: Cluj – Napoca, România 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Experienţă de viaţă: 
-  aprilie 1992 - s-a alăturat şi ajutat membrii din grupul „Ilaşcu” 
- iunie 1992 - este arestat, condamnat la doi ani de detenţie 
- nu a făcut parte niciodată din membrii Grupului ,,Ilaşcu" 



 

- 12.06.1994 - este eliberat, după ce şi-a ispăşit condamnarea 
- s-a stabilit definitiv în România, la Cluj-Napoca 
  
DIERICK MAURITS - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 2/15.02.1994 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: MAURITS DIERICK 
Data şi locul naşterii: 15.02.1944 
Stare civilă: căsătorit 
Domiciliul: Dendermonde, Belgia 
Naţionalitatea: belgiană 
Activitatea profesională: 
- inginer, Institutul Tehnic de limbi şi comerţ  
-    secretar INTERCOM/ELECTRABEL/EANDIS 
- 1964 – membru activ al Partidului catolic 

CVP/CD&V 
- 1.01.1977 – viceprimar Dedermonde 
- 1986 – 1994 – Primar Dedermonde 

- 2000 – se retrage din activitatea politică 
- Leen Dierick, fiica sa, îi va continua activitatea politică în CD&V 

 

CONSTANTIN CIOPRAGA - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 51/02.12.1994 

 

Date biografice: 
Nume şi prenume: CIOPRAGA CONSTANTIN 
Data şi locul naşterii: 
12.05.1916(d.2.02.2009),Paşcani,Iaşi 
Starea civilă: căsătorit 
Domiciliul: Iaşi 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1923  - 1932 - clasele primare şi gimnaziale la 

Paşcani 
- 1933  - 1937 - Liceul „Nicu Gane“ din Fălticeni 
- 1937  - 1942 - Facultatea de Litere şi 

Filozofie, Iaşi 
Activitatea profesională: 
- 1947 - 1949 - Profesor la Seminarul Teologic „Veniamin Costache“ – Iaşi 
- 1947 - 1949 - Profesor la Liceul mixt din Paşcani 
- 1949 - Cadru didactic la Facultatea de Filologie a Universităţii – Iaşi  
- 1951 - Lector la Facultatea de Filologie a Universităţii – Iaşi 
- 1957 - Conferenţiar la Facultatea de Filologie a Universităţii - Iaşi  



 

- 1962 - Profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii - Iaşi  
- 1963 - 1983 - Şeful Catedrei de literatură română şi comparată 
- 1959 - 1962 - Lector de limba română - Paris 
- 1962 - 1965 - Rector al Institutului Pedagogic - Suceava 
- 1956  - Doctor al Universităţii din Bucureşti  
- 1968  - Doctor docent al Universităţii „Al. I. Cuza“ - Iaşi  
- 1966  - 1970 - Director al revistei „Cronica“  
Volume: 
- 1960 - „Calistrat Hogaş“, Bucureşti  
- 1966 - „George Topârceanu“, „Mihail Sadoveanu“, Bucureşti  
- 1967 - „Portrete şi reflecţii literare“, Bucureşti 
- 1970 - „Literatura română între 1900-1918“, Iaşi 
- 1973- „Hortensia Papadat-Bengescu“, „Personalitatea literaturii române“, 

Iaşi  
- 1975 - „Ecran interior“, versuri, Iaşi 
- 1978 - „Între Ulysse şi Don Quijote“, Iaşi  
- 1981 - „Mihail Sadoveanu. Fascinaţia tiparelor originale“, Bucureşti  
- 1984 - „Propilee. Cărţi şi destine“, Iaşi  
- 1989 - „Nisipul“, roman, Bucureşti  
- 1990 - „Poezia lui Eminescu. Arhetipuri şi metafore fundamentale“, Iaşi  
- 1995 - „Amfiteatru cu poeţi“, Iaşi 1995 (ed. II revăzută, 2001) 
- 2001 - „Caietele privitorului tăcut“, memorii, „Perspective“, studii critice, 

Iaşi  
- 2002 - „Baltagul. Privire critică“, Cluj-Napoca 

 

GAVRIL ISTRATE - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr. 52/02.12.1994  
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: ISTRATE  GAVRIL  
Data naşterii: 23.02.1914, d. 30.01.2014 
Locul naşterii: Nepos, Bistriţa-Năsăud 
Domiciliul: Iaşi 
Naţionalitate: română 
Studii: 
- şcoala primară – Nepos, Bistriţa Năsăud 
- 1929–1933 - Liceul „George Coşbuc" din 

Năsăud  
- 1933–1938 – Facultatea de Litere şi Filozofie 

– Universitatea Iaşi, secţia limba română  
 

Activitatea profesională: 
- 1948 - profesor secundar de limba română la Liceul Naţional, la 

Seminarul „Veniamin Costache", Liceul „Mihail Kogălniceanu" şi Liceul 



 

Militar din Iaşi  
- 1943 - bibliotecar la Institutului de Filologie Română „Alexandru 

Philippide" 
- 1945 - asistent la Catedra de Filologie Romanică şi de Limba Română 
- 27.06.1949 - susţine Teza de doctorat, sub conducerea acad. lorgu 

Iordan,  subiectul tezei - Limba poeziei lui Coşbuc 
- 1949 - promovat pe un post de conferenţiar 
- 1949 - 1958 - Decan al Facultăţii de Filologie, Universitatea Iaşi 
- 1950 - 1978 - Şeful Catedrei de Limba Română, responsabil al 

colectivului de lingvistică de la Filiala Iaşi a Academiei Române 
Colaborări: 
- 1937 - publică în „Buletinul Philippide" primul studiu - Graiul satului 

Nepos (50 de pagini de tipar) şi devine colaborator permanent al revistei 
respective  

- aprilie-martie 1937 - în revista „Viaţa românească", îl evocă pe Garabet 
Ibrăileanu  

- 50 de ani prezent în toate periodicele literare, de la „laşul literar" şi 
„Convorbiri literare", la „Contemporanul" şi „Luceafărul", la „România 
literară" din Bucureşti, în „Steaua" şi „Tribuna"  din Cluj, în „Telegraful 
Român" din Sibiu, ş.a 

- colaborator la revistele din Iaşi şi majoritatea ziarelor din capitala 
Moldovei 

- a făcut parte din redacţia revistelor „Cum vorbim", „Limba română", 
„Analele Universităţii din Iaşi", „Studii şi cercetări ştiinţifice”, „Cronica"t 

- colaborator al publicaţiilor locale "Răsunetul", "Mesagerul", "Mişcarea 
literară",  ctitor şi autor de materiale în Anuarul Muzeului "Studii şi 
cercetări etnoculturale" 

Apariţii şi publicaţii editoriale: 
- 1970 -  „Limba română literară. Studii şi articole", Editura Minerva, 

Bucureşti 
- 1981 -  „Originea limbii române literare",  „Studii eminesciene”, Iaşi 
- 1990 - scrie postfaţa unei ediţii din Istoria pentru începutul românilor în 

Dacia, de Petru Maior 
- 1999 -  „Transilvania în opera lui Sadoveanu „ 
- 2001 -  „George Coşbuc în ultimii 50 de ani „ şi  „Studii şi portrete” 
- 2002 -  „Portrete, cronici, autografe” 
- 2005 -  „Studii şi portrete” 
- prefaţează două cărţi ale lui Sextil Puşcariu (Cercetări şi studii – 1974, 

Limba română - 1976)  precum şi primul volum din Opere, de Timotei 
Cipariu (1987) 

- a semnalat patru ediţii necunoscute din opera lui Mihai Eminescu şi 
două din Poveştile lui Ion Creangă 

 



 

ALEXANDRU HUSAR - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 53/02.12.1994  

 

Date biografice: 
Nume: HUSAR ALEXANDRU  
Data naşterii:n.26.04.1920(d.17.05.2009) 
Locul naşterii: Ilva Mare, Bistriţa - Năsăud 
Domiciliul: Iaşi 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1939  - Liceul „George Coşbuc”  - Bistriţa  
- 1945 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de 

Filozofie şi Litere, licenţă în estetică şi critică 
literară 

- 1973 - doctor în filozofie  
Activitatea profesională: 
- 1945 -1950 - profesor de limba română şi filozofie la Liceu din Năsăud, 

apoi arhivist la Arhivele Statului din acelaşi oraş 
- 1951 - lucrează în învăţământul universitar, fiind numit asistent la 

catedra de filozofie, iar apoi la cea de istorie, a Universităţii „Victor 
Babeş” din Cluj 

- 1959 – profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
- 1960 – 1961- predă estetică la Universitatea din Iasi 
- 1976 – devine conducătorul catedrei de literatură universală 
- 1975 - 1976 prof. asociat la Universitatea de Stat „San Marcos” din 

Lima (Peru)  
Medalii şi distincţii: 
- 1.12. 2000 - Preşedinţia României îi conferă Ordinul Naţional „Pentru 

Merit”, în grad de ofiţer, pentru realizări artistice şi pentru promovarea 
culturii 

- 2002 – Membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din România 
- 2002 - „Cetăţean de onoare” al municipiului Iaşi şi oraşul Năsăud 
- 1994  - „Cetăţean de onoare” al oraşului Tîrgu Neamţ 
Cărţi publicate: 
- „Dincolo de ruine” (Cetăţi medievale) – Ed. Tineretului, 1980, Bucureşti 
- „Întoarcerea la literatură” (Printre clasici) – Ed. Junimea, 1978, Iaşi 
- „Ars Longa” (Probleme fundamentale ale artei) - Ed. Univers, 1980, 

Buc. 
- „Metapoetica: Prolegomene” – Ed. Univers, 1983, Bucureşti 
- „Izvoarele artei: Ad fontes” – Ed. Meridiane, 1988, Bucureşti 
- „Irenicon” (Versuri) – Ed. Dacia, 1990, Cluj-Napoca 
- „Ideea europeană(istorie, cultură, civilizaţie)”– Ed.Institutul European, 

1993, Iaşi 



 

- „Lecţiile istoriei: (O, tempora!)” – Ed. Institutul European, 1993, Iaşi 
- „Anti-Gog” (Replică la Gog de Giovanni Papini) – Ed. Agora, 1996, Iaşi 
- „Periplu prin memorie:(O, tempora!)”– Ed.Institutul European,1998, Iaşi 
- „Cetăţi de pe Nistru” – în colaborare cu Gh. Gomţa şi S. Chicu, 

Asociaţia culturală - „Grai şi suflet”, Cultura naţională „Limba română”, 
1998, Iaşi  

- „Mioriţa” (De al motiv la mit), – Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 1999, Iaşi 
- „Întoarcerea la literatură” (Aplicaţii) – Ed. Spiru Haret, 2000, Iaşi 
- „Poeme de odinioară” – Ed. Augusta, 2000, Timişoara  
- „Pro Eminescu” – Ed. Junimea, 2001, Iaşi 
- „Tradiţii naţionale:(în estetică şi filosofia artei)”– Ed. Cronica, 2001, Iaşi 
- „Vremea de apoi”, Ed. Alfa, 2004, Iaşi  
 
CONSTANTIN HALIŢCHI  - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 39/15.11.1996 

 
Date biografice: 
Nume şi prenume: HALIŢCHI CONSTANTIN 
Data naşterii: n.23.05.1937(d.17.10.1996) 
Locul naşterii:Mitocul Dragomirnei, Suceava 
Starea civilă: căsătorit 
Domiciliul: Tîrgu Neamţ 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- şcoala primară şi gimnazială – Mitocul 

Dragomirnei 
- absolvent al Şcolii Tehnice Industrializarea 

Lemnului, Câmpulung Moldovenesc 
- absolvent al Şcolii Tehnice de Maiştri 
- absolvent al Academiei de Ştiinţe Social Politice - specializarea 

Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor 
Experienţă profesională: 
- 1966 – 1991 - Şef Sector Exploatare şi Transport; Director UFET – Tîrgu 

Neamţ 
- 1963 - Director – Întreprinderea Forestieră Bicaz 
- 1962 - Director – Întreprinderea Forestieră Borca – la vârsta de 25 ani 
- pânâ în 1962 – maistru - Întreprinderea Forestieră Tazlău – Neamţ 

 
 
 
 
 
 



 

ALEXANDRU FILIOREANU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 31/30.05.2003 

 

Date biografice: 
Nume şi prenume: FILIOREANU ALEXANDRU 
Data: n. 16.01.1926 (d. 22.04.2009) 
Locul naşterii: Iaşi 
Domiciliul: Iaşi  
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- patru ani la Liceul „Negruzzi“ si Liceul Nicolina  
- absolvent al Institutul Politehnic Iaşi – 

Facultatea de Construcţii Feroviare 
- asistent Institutului Politehnic – Iaşi,  
- doctoratul la Institutul Politehnic - Iaşi 
Activitatea profesională: 
- Director general şi Şef de serviciu - Regionala Căi Ferate - Iaşi 
- Director general al Regionalei Căi Ferate – Cluj 
- 1967 – Ministru adj. al CFR - în guvernul Gheorghe Maurer 
- artizan al electrificării liniilor ferate din Moldova, 750 km si construirea 

liniei noi de cale ferată Paşcani – Tîrgu Neamţ, aprobată din anul 1915  
- 1986 – este dată în exploatare linia ferată Paşcani – Tîrgu Neamţ 
- construieşte: linia nouă Dorneşti – Siret, două tuneluri la Mestecăniş, de 

2000 m, tunelul de la Vatra Dornei care face posibilă trecerea spre Cluj 
- la Suceava, a înfiinţat cel mai mare Triaj din nordul Moldovei cu 58 de 

linii, pune bazele construirii liniei ferate de 80 km, spre Botoşani,  
- a realizat 580 km de linii duble (plecând de la doar 20 km) şi 80 de noi 

staţii CFR electrodinamice, care oferă siguranţa circulaţiei trenurilor 
    

RAUL CONSTANTIN BOBEANU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 64/31.07.2003 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: BOBEANU RAUL 
CONSTANTIN 
Data naşterii: n. 01.11.1948(d. 10.09.2005) 
Locul naşterii: Caragele,  Buzău 
Starea civilă: căsătorit 
Domiciliul: Piatra Neamţ 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- gimnaziul – comuna Bozioru, Buzău 
- studiile liceale - Liceul „B.P. Haşdeu”  - Buzău 



 

- 1973 – inginer, Institutul Agronomic „I.I. de la Brad” – Iaşi 
- cursuri post univ. în managementul administraţiei publice 
Activitatea profesională: 
- inginer şef - C.U.A.S.C 
- director - O.C.O.T, D.G.A.A, membru Colegiul Ministerului Agriculturii 
- 1996 – 2004 - Preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ 
- vizite şi schimburi de experienţă în ţară şi străinătate 
A contribuit la: 
- înfiinţarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est 
- modernizarea sistemului de protecţie a copilului 
- construirea unor sedii de primării la: Agapia, Dămuc, Pipirig, etc 
- a militat pentru autonomia financiară, prin descentralizare 
- îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă a localităţilor din mediul rural 
- extinderea reţelelor de canalizare şi de alimentare cu gaze naturale 
- 1000 km de drumuri judeţene modernizate 
- înfiinţare Parc Naţional Ceahlău, cu Ministerul Mediului din Danemarca 
Activitatea politică: 
- reabilitat politic prin Decretul - Lege nr.118/30.03.1990 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945 - reabilitat moral 

- membru PDAR 
- 2002 – membru PSD – vicepreşedinte şi Preşedinte  
Distincţii şi medalii: 
- Diploma şi Placheta „Proschola” – pentru dezvoltare învăţământ 

universitar, a artei şi culturii nemţene 
- Diploma de Excelenţă – „omul anului în politică” - 2002 şi 2003 
- „Cetăţean de Onoare”- Pipirig(1998), Răuceşti(1998), Roznov(2002), 

Agapia(2002), Doljeşti(2002), Ion Creangă(2003), Girov(2003), Tîrgu 
Neamţ(2003), Piatra Neamţ(2003) 
 

SERAFIM  LUNGU  - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr.110/19.12.2003 

 

Date biografice: 
Nume şi prenume: LUNGU SERAFIM  
Data naşterii: n. 18.07.1935(d. 2012) 
Locul naşterii: Ştefăneşti, Botoşani 
Domiciliul: Tîrgu Neamţ 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Educaţie, formare, aptitudini: 
- 1954 – 1959 - Universitatea „Al.I.Cuza”, 

Facultatea de Industrie Uşoară - Iaşi 
- limbi străine - limba franceză, limba rusă  



 

-    mediator grupuri sociale, iniţiator promovare 
Activitatea şi experinţa profesională: 
- 2003  –  2009 – Manager – Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni 
- 2000  – 2012 – Consilier local – Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
- 2000  –  2004 – Director – Casa Culturii „Ion Creangă”, Tirgu Neamţ 
- 1996  –  2009 – Preşedinte, Fundaţia de Dezvoltare Locală „Speranţa”  
- 1994  –  2001 – Preşedinte onorific, Fundaţia Filantrofică „Omenia”  
- 1992  –  2000 – Primar al oraşului Tîrgu Neamţ 
- 1991  –  1992 – Viceprimar – Primăria oraşului Tîrgu Neamţ 
- 1971  –  1991 – Director - Fabrica de Volvatir – Tîrgu Neamţ 
- 1964  –  1971 – Inginer Sef – Integrata de Lână – Constanţa 
- 1960  –  1964 – Inginer tehnolog - Fabrica de Postav – Buhuşi 
- 1957  –  1960 – Inginer stagiar - Fabrica de Postav – Buhuşi 
Apartenenţă la organisme profesionale: 
- 2000 – membru în AG - S.C Civitas Com S.R.L, Tîrgu Neamţ 
- Preşedintele Sindicatului Liber al Pensionarilor - Tîrgu Neamţ 
- Membru – Cons. Adm.al Colegiului Tehnic „Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ 
Calificări, perfecţionare: 
- Curs „Dezvoltare organizaţională şi planificare strategică pentru BCC” 
- Curs „Managementul în cadrul Birourilor de Consiliere pentru cetăţeni” 
- Curs „Consilierea în cadrul Birourilor de Consiliere pentru cetăţeni” 
- Curs primari pentru Administraţia Publică Locală (1994,1995,1997) 
- 1997 – „Management of services and projects” - GOPA & FIMAN, FIDEL 
- 1998 – Curs „Management în Administraţia Publică Locală” - FDL 

„Speranţa”  
- 1998 - Study tour – Curs „Implicarea autorităţilor locale în asistenţă 

socială” , organizat de UNICEF si Universitatea East Anglia – Norwich  
- 1999 – seminar Dezvoltare Economică Locală - USDOL/USAID 
- 2000 - Ateliere de Planificare pentru Elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

locală organizate de FPDL, în cadrul unui program finanţat de USAID 
- 2003 - Curs BCC, Agenţia pentru Integrare Europeană – Praga 
 

VLADIMIR CARP - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr.111/19.12.2003 

                                         

 Date biografice: 
 Nume: VLADIMIR CARP 
 Data naşterii: n.16.05.1921(d.2013) 
 Locul naşterii: , Vancicăuţi, Ucraina 
 Starea civilă: căsătorit 
 Domiciliul: Tîrgu Neamţ 
 Naţionalitatea: română 
 Studii: 
-  şcoala primară în satul natal Vancicăuţi, Ucraina 



 

- 1942 - Liceul „Aron Pumnul”, Cernăuţi 
- 1942 – stagiul militar, la Şcoala militară din Bacău 
-    1945 – 1951 – Facultatea de Medicină din Iaşi  
Activitatea profesională: 
- 1951  –  medic stagiar în judeţul Neamţ, la Dochia şi Tarcău 
- 1954  –  numit medic şef de Raion în Tîrgu Neamţ 
- 1964 – 1965 –  primul medic specializat pe probleme cardio – vasculare 

din oraşul Tîrgu Neamţ 
- va fi lector pentru cadrele medicale medii din zona Tîrgu Neamţ 
- a făcut parte din Comisia medicală a Comisariatul Piatra Neamţ 
Experienţă de viaţă: 
- 1944 – participă la luptele din Nord - Vestul României 
- 1959 – este arestat de securitate şi judecat de Tribunalul Militar Iaşi 
- 8 ani de închisoare, pentru acţiuni de „uneltire şi acţiuni duşmănoase 

împotriva orânduirii sociale” 
- 1964 – pus în libertate şi reabilitat politic prin Hotărâre  Judecătorească 
- din 1995 - deţine Legitimaţia de Veteran de război, seria NT nr. 317613  

 

ALINA RÎPANU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr. 83/31.08.2006 

Date biografice: 
Nume şi prenume: RÎPANU ALINA 
Data şi locul naşterii: 29.10.1981, Tîrgu Neamţ 
Domiciliul: Constanţa 
Starea civilă: necăsătorită 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1996 –  Şcoala Generală Nr. 2  – Tîrgu Neamţ 
- 2000 – Grupul Şcolar Agricol “Ion Creangă”, 

Tîrgu Neamţ 
- 2004 – Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 

Bacău 
- 2008 - Master “Management şi Marketing în 

Sport” –  Facultatea de Ed. Fizică şi Sport – Univ. “Al.I. Cuza” – Iaşi 
Activitatea profesională: 
- 2008 - subofiţer la Unitatea Dinamo, Bucureşti 
- 2009 - agent de poliţie în cadrul Secţiei nr.1, Constanţa  
Medalii şi distincţii sportive: 
- 2009 – medalia de aur la 800 m – Concurs Naţional al MAI - Craiova 
- 2008 - in lotul olimpic de atletism - Jocurile Olimpice de la Bejing  
- 2004 - medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Atletism – 

Budapesta  
- 2004 - locul 6 cu ştafeta de 4x400 m, Jocurile Olimpice – Atena 



 

- 2004- medalia “Meritul sportiv” Clasa I, prin Decret Prezidenţial 
- 2001 - medalia de bronz la Campionatele Europene de Atletism – Gent  
- Diploma de “Maestru emerit al sportului” 
- 3 recorduri naţionale în vigoare 
- 75 medalii de aur, argint, bronz – Campionatele Naţionale ale României 
- 10 medalii de aur, argint şi bronz - Campionatele Balcanice 
 

Pr. VASILE IGNĂTESCU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 123/04.12.2006 
        
       Nume şi prenume: IGNĂTESCU VASILE 
       Data naşterii: n.1927(d. 26.11.2012) 
  Locul naşterii: Pârhăuţi, Moldova de Sus 
       Domiciliul: Nemţişor, comuna Vînători – Neamţ 
       Naţionalitatea: română 
  Studii: 
       -  4 clase primare, în satul natal 
       - 1938–1946 - Liceul „Ştefan cel Mare” - Suceava 
             - 1946 – absolvent de liceul, cu note maxime 
       - 1946 – Facultatea de Teologie Cernăuţi  

- 1948 – facultatea de Teologie Ortodoxă, Buc. 
 - 1950 – diplomă de excelenţă, Facultatea de 
Teologie Bucureşti 
- 1950 – hirotonit preot la Episcopia Clujului, la propunerea părintelui prof. 

Dumitru Stăniloae şi a ÎPS Mitropolit al Ardealului - Iustin Moisescu 
Activitatea misionară, didactică: 
- 1953 -  reface biserica din satul Urca de Câmpie 
- 1956 -  reface biserica din satul Silvaşul de Câmpie 
- 1956 – reface biserica din satul Vlădeni, de lângă Codlea  
- 1959 – se sfinţeşte Biserica din Vlădeni – Codlea 
- 1959 – profesor dogmatică şi limba franceză Seminarul Teologic  Neamţ 
- 1959 – reface Biserica „Sf. Ioan” din Vânători-Neamţ, cu pictură nouă în 

frescă şi  o înzestrează cu o nouă Catapeteasmă 
- restaurează Biserica „Sf. Gheorghe” din Tîrgu Neamţ 
- lucrări de întreţinere la Biserica „Sf. Ilie” din Tîrgu Neamţ 
- 1964 – conduce Seminarul Teologic de la M-rea Neamţ 
- 1970 – sfinţirea Bisericii din Nemţişor, Mitropolia Moldovei stabileşte 

parohia unde va sluji părintele Vasile  
- reface Seminarul de la Mănăstirea Neamţ, îl extinde cu un corp nou de 

clădire şi anexe, va asigura încălzirea centrală şi mobilier şcolar nou 
- 1974 – pleacă misionar în Canada, va construi o bisericuţă pentru 

comunitatea de români bucovineni stabiliţi pe pământ canadian 
- 1977 – profesor la Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ 



 

- 16 ani va trăi în Los Angeles, la solicitarea românilor va ridica o biserică  
lucrând în paralel si la celebra firmă Teledy Relace  

- revine de două ori în ţară şi slujeşte în satul Ocea şi Săcăluşeşti, va 
ajuta la refacerea celor două biserici şi la pictarea lor 

- contribuie la refacerea Bisericii din satul Humuleştii Noi 
- activitatea părintelui în Los Angeles a avut o rezonanţă refractară, 

Mitropolia Moldovei ii respinge cererea de  încredinţare a unei parohii pe 
durata ultimului concediu din ţară 

- PS Eftimie al Romanului îi încredinţează refacerea Biserici din Trifeşti 
- 1994 – părintele se repatriază, îi este încredinţată spre refacere biserica 

„Adormirea Maicii Domnului” din Tîrgu Neamţ, de către ÎPS Daniel – 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei 

- 1998 – este sfinţită Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” 
Titluri şi onoruri: 
- i-a fost acordată de trei ori Crucea Patriarhală, pentru merite deosebite în 
Slujba Bisericii Ortodoxe Române şi pentru vocaţia sa binecuvântată de 
ziditor de biserici 
 

SILVIA CIORNEI - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L. nr. 110/31.08.2007 

Date biografice: 
Nume şi prenume: CIORNEI SILVIA 
Data si locul naşterii: 27.08 1970, Ploieşti 
Starea civilă: căsătorită 
Domiciliul: Bucureşti 
Naţionalitatea: română  
Studii şi specializări: 
- doctorat - ASE, Bucureşti 
- master Administrarea Afacerilor, ASE, 

Bucureşti 
- 1993 – inginer, Facultatea Mecanică, Univ. 

Politehnică Bucureşti 
Experienţă profesională: 

- 2003 - 2004 – Preşedinte Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru IMM  

- 2003  - 2003 – Preşedinte Agenţia Naţională pentru IMM şi Cooperaţie 
- 2000 -  2003 - Ministrul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţiei 
- 1996 - 2000 - Consilier dezvoltarea afacerilor, GRIVCO, Bucureşti 
- 1994 - 1995 - Consultant, Programul pentru Dezvoltare Industrială 

finanţat de Banca Mondială pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Bucureşti 
Activitatea parlamentară 2004 - 2008: 
- 2008 - Vicepreşedinte - Comisia economică, industrii şi servicii 
- 2008 - Preşedinte - Comisia economică, industrii şi servicii 



 

- 2007 - Vicelider - Grupul parlamentar al Partidului Conservator 
- 2007 - Membru în Comisia pentru Egalitatea de şanse,  
- 2007 - Membru în Comisia pentru administraţie publică 
- 2007 - Membru al Parlamentului European 
- 2006 - Observator la Parlamentul European 
- 2006 - Vicepreşedinte în Comisia pentru Integrare Europeană  
- 2006 - Secretar al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară 
- 2005 - Membru al Partidului Umanist din România(Partidul Conservator) 
- 2000 -  2004 - Senator în Parlamentul României - Uniunea Naţională 

PSD+PU 
- Secretar - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine;  
- Secretar - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait 
- 2002  - este decorată cu  „Steaua României” - în Grad de Comandor 
 

CONSTANTIN ŞT. AXINIA - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 105/31.08.2007 
  

Date biografice: 
Nume şi prenume: AXINIA ŞT. CONSTANTIN   
Data naşterii: 20.01.1961 
Domiciliul: Iaşi 
Starea civilă: căsătorit  
Naţionalitate: româna 
Studii: 
- 1987 - Facultatea Electrotehnică – Politehnica 

”Gh. Asachi”, Iaşi 
- 2007 - Master „Management economico - 

financiar european”, Univ. „Petre Andrei”, Iaşi 
- 2007 - Doctorand – Univ.„Petre Andrei”, Iaşi  

Experienţa profesională: 
- 2008 - 2009 - Subsecretar la Ministerul Transporturilor 
- 2007 - 2008 - Director SNTFC “CFR Călători” S.A, Iaşi 
- 2006 - 2007 - Preşedinte al CA al CNCFR S.A. 
- 2006 - 2007 - Administrator al CER. pt. Europa de Est 
- 2005 - 2006 - Director “CFR Călători” S.A. – Iaşi 
- 2003-2005-Şef Serviciu Siguranţa Circulaţiei–SNTFC “CFR Călători” S.A 

- Iaşi 
- 2001-2003-Revizor Siguranţa Circulaţiei SNTFC “CFR Călători” S.A- Iaşi 
- 2000-2001-Şef Serviciu Control Trenuri SNTFC-Centrul  Comercial, Iaşi 
- 1999-2000-Şef Birou Prestaţii Intersectoriale SNTFC-Centrul Comercial, 

Iaşi 
- 1993 - 1999 - Instructor Regional – SNCFR - Regionala CFR - Iaşi 
- 1987 – 1992 - Instructor Tehnic – SNCFR - Regionala C.F.R Iaşi  
 



 

Educaţie şi formare: 
- 2004 - 2005  - Lector - Centrul de Calificare, Iaşi 
- 2004 - Curs „Management şi Marketing interactiv”, Rumanisch - 

Deutsche Kulturgesellschaft Goethe, Iaşi  
- 2000 - Curs „Asigurarea calităţii” - Autoritatea Feroviară Română  
- 1999 - Curs „Mentenanţă la vagoanele de călători” – Paris, Franţa 
- 1993 - 1999  - Lector - Liceul de Transporturi, Iaşi 
- 1990 - 1994 - Facultatea de Energetică - Institutul Politehnic ” Gh. 

Asachi” Iaşi 
- 1989 - Curs de Perfecţionare Pedagogică - M.T.Tc. Bucuresti 
- 1988 - Curs „Instalaţii şi echipamente electrice” – MTTc Bucureşti  
- 1987 - Curs de inventică - Academia Română, filiala Iaşi 
Activitatea de cercetare: 
- 1989 - Brevet de inovaţie, eliberat de O.S.I.M cu lucrarea „Stand de 

verificare dinamică a regulatoarelor de tensiune” 
- 1994 - Participare în colectivul de cercetare al S.C Tehnoton S.A Iaşi 

pentru realizarea “Regulatoarelor electronice de temperatura la 
vagoanele de călători” 

- 1995 - Participare în colectivul de cercetare al S.C Tehnoton S.A Iaşi 
pentru realizarea “Dispozitivului de depistare a scurtcircuitelor la 
vagoanele de călători “ 

Aptitudini şi competenţe: 
- Limbi străine cunoscute - engleză, germană, franceză 
- abilităţi foarte bune PC-ul, aplicaţiile Office  
- persoană dinamică,  capacitate de concentrare, putere şi dorinţă de 

muncă 
 
SULFINA  BARBU  - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr. 106/31.08.2007 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: BARBU SULFINA 
Data şi locul naşterii: 9.03.1967, Tîrpeşti, judeţul 
Neamţ 
Starea civilă: căsătorită 
Domiciliul: Bucureşti 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1986–1990 – inginer, Univ. Bucureşti, 

Facultatea de Geologie şi Geofizică 
- 2007 – doctorand, Univ. Tehnică de 

Construcţii, Bucureşti 
- 2007– auditor de mediu–Univ.Ecologică 

Bucureşti 



 

- 2006 – Diplomă postuniversitară în „Securitate şi apărare naţională – 
Securitate şi bună guvernare” – Univ. Naţională de Apărare „Carol I” 

- 2003 - 2004 – Curs postuniversitar „Managementul Administraţiei 
Publice Locale”, ASE, Bucureşti 

- 2004 – Certificat expert „Managementul deşeurilor pentru ţările din 
Europa de Sud-Est”, Agenţia pentru Cooperare Internaţională – Japonia 

- 2004 – Certificat „Parteneriat public – privat în domeniul dezvoltării 
locale”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, INA 

- 2003 – Certificat expert „Implementarea Sistemelor de Management de 
Mediu conform standardului ISO 14001 în organizaţiile din România” – 
AUDITECO 

- 2003 – Curs „Standard SR EN ISO 9000:2001 şi SR EN ISO 9001:2001 
– INTRAROM 

- 2003 – Curs utilizare echipamente şi soft: 7810 „PREDICTOR”, 7815 
„NOISE EXPLORER”, 7820 „EVALUATOR”, 7825 „PROTECTOR” – 
Bruel & Kjaer 

- 2001 – Certificat ”Tehnologii de mediu, prescripţii europene de mediu şi 
proprietate intelectuală” – DISINFO SC ICPET CERCETARE SA 

- 2002 – Certificat „Protecţia Mediului, condiţie a dezvoltării durabile” – 
Centrul Naţional de Formare continuă pentru APL 

Aptitudini: 
- utilizare PC (MS, Office), aptitudini de negociator, comunicare excelentă, 

aptitudini de organizare şi manageriale 
- limbi străine: engleză, franceză 
Activitatea profesională: 
- Director Compania KVB Economic SRL – companie de consultanţă, 

asistenţă tehnică şi cercetare în domeniul protecţiei mediului 
- 2008 - Deputat PD-L de Bucureşti si Preşedintele Comisiei pentru 

Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic din 
Camera Deputaţilor 

- 2005 - 2007 – Vicepreşedinte Biroul Consiliul de Administraţie al UNEP  
- 2004 - 2007 – Ministru – Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  
- 2004 - participant la misiunea economică „Infrastructura de mediu şi 

transport – organizator BCE NETWORK, Belgia şi CCI a României 
- 2004  – lector la Forumul de investiţii în Regiunea  Bucureşti – Ilfov 
- 2001 - 2004 - Director executiv adj. - Direcţia de Protecţie a Mediului şi 

Educaţie  Ecocivică, Primăria Municipiului Bucureşti 
- 1997 - 2001 - Director Comercial -  S.C. Industrial Construct S.A 
- 1991- 1997 - inginer -  S.C. Prospecţiuni S.A. 
Calificări caracteristice: 
- 2004 – 2007 – Ministrul Mediului şi Gospodăriri Apelor 
- Manager proiect LIFE02 ENV / RO / 000462 ECOMARKET 



 

- Expert în sisteme de management de mediu – Reprezentant cu 
Managementul Mediului în cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti 

- Expert în negociere şi implementare contracte – membru în diverse 
comisii de evaluare a serviciilor oferite de diverşi furnizori 

- Membru Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a 
Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru studiul „Banca de date şi politici 
urbane” 

- Expert în utilizarea fondurilor pre-aderare PHARE, ISPA, LIFE şi 
fondurilor structurale 

Experienţă profesională: 
Pentru Aderarea României la UE: 
- a eliminat 9 steguleţe roşii de la capitolul Mediu, contribuind direct la 

aderarea României la UE şi a a adoptat, în procent de 100%, legislaţia 
comunitară referitoare la mediu, oferind astfel baza pentru demararea 
proiectelor de mediu după aderare 

Pentru atragerea fondurilor europene: 
- a asigurat 4,5 miliarde euro fonduri europene pentru investiţii în 

infrastructura de mediu şi a oferit 323 milioane euro din bugetul 
Ministerului Mediului, prima dată în România, pentru finanţări 
nerambursabile pentru proiecte locale prioritare de mediu, în perioada 
2007 - 2013 

Pentru prevenirea şi controlul efectelor inundaţiilor: 
- a elaborat Strategia Naţională de Management al Riscului la inundaţii 
- 2005 –  2007 - a investit 989.906.000 lei în domeniul gospodăririi apelor, 

a investit 450 miliarde lei în materiale şi echipamente pentru sistemul de 
prevenire şi reducere a efectelor inundaţiilor, a obţinut 346 milioane lei 
pentru refacerea structurilor de apărare afectate de inundaţiile  

- 2006 - a obţinut 216 milioane lei pentru lucrări de prevenire a inundaţiilor 
Pentru reducerea poluării şi protejarea sănătăţii: 
- a scos din trafic 29.717 maşini uzate, prin Programul de Înnoire a 

Parcului Auto Naţional  
- a demarat procesul de reciclare selectivă a deşeurilor electrice şi 

electrocasnice; 
- a înfiinţat 91 staţii de monitorizare a calităţii aerului şi a reorganizat 

sistemul de evaluare a calităţii apelor, a dotat laboratoarele regionale de 
cercetare a apelor  

- a început implementarea normelor europene în managementul 
zgomotului ambiental şi a înăsprit legislaţia privind producerea şi 
comercializarea Organismelor Modificate Genetic  

Ca specialist în mediu, în administraţia Bucureşti: 
- fonduri nerambursabile de 70 mil. euro pentru canalizare în Bucureşti 
- a asigurat înfiinţarea, în sectorul 3, a două staţii de monitorizare a 

calităţii aerului(zona Dristor şi zona Pieţei Universităţii) 



 

- a asigurat implementare proiect staţia de epurare de la Glina, din fonduri 
structurale 

Publicaţii: 
- 29.09.– 01.10.1993 - coautor la „Măsurări radiometrice şi spectrometrice 

în lucrări miniere pentru substanţe neradioactive”, Băile Felix (Bihor) 
- a creat Manualul Prefectului şi Manualul Primarului pentru urgenţe în 

caz de inundaţii  
Activitatea politică:  
- decembrie 2008 - Deputat PD-L de Bucureşti, Preşedinte Comisia de 

Administraţie Publică, Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic - 
Camera Deputaţilor 

- 2006 - Preşedinte al Organizaţiei de Femei a PD (devenit ulterior PD-L) 
- 2004 - 2007 - Ministru al Mediului, Vicepreşedinte Organizaţia Naţională 

de Femei a PD 
- din 2004 -  membru al Biroului Permanent Naţional al PD. 
- 2002 - 2006 - Preşedinte Organizaţia de Femei PD - Sector 3, Bucureşti 
- 2000 - 2001 - Vicepreşedinte Organizaţia de Femei a PD, Sector 4. 

Bucureşti  
- 1997 - a intrat în Partidul Democrat (devenit ulterior PD-L) 
 

MIRCEA - NICU TOADER - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L. nr.107/31.08.2007 

  
Date biografice: 
Nume şi prenume: TOADER MIRCEA – NICU 
Data şi locul naşterii: 23.01.1948 
Starea civilă: căsătorit  
Domiciliul: Galaţi 
Naţionalitatea: română 
Studii şi specializări: 
- 1969 - Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân", 

Şef promoţie 
- Master „Dreptul Informaţiilor şi Securităţii 

Private”  
- 2006 - Colegiul Naţional de Apărare  
- Cursuri de perfecţionare în specialitate şi în management  
Activitatea publicistică, ştiinţifică, în foruri academice  
- 1978 - Maşini Termice şi Instalaţii navale, Ed. Didactică şi Pedagogică 
- 1980 - Motoare, Maşini şi Instalaţii navale, Ed. Didactică şi Pedagogică 
- 1982 - Maşini, Instalaţii navale şi portuare, Ed. Didactică şi Pedagogică 
- 16 lucrări şi comunicări ştiinţifice 
Activitatea profesională: 
-   1969 - 1976 –  NAVROM, Constanta   



 

- 1976 - 1990 – Director Centrul de Calificare a Navigaţiei Fluviale, Galaţi 
- 1990 - 1991 - Director general, Întreprinderea Fluvială NAVROM, Galaţi 
- 1991 - 1992 - Director Grup Nave Fluviale PETROMIN SA, Constanţa 
- 1992 - 2000 - Director General, S.C. TRANS EUROPA S.A, Galaţi 
- 2000 - 2004 - Deputat în Parlamentul României 
- 2004 - 2005 - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 
- 2005 - 2007 - Secretar de Stat Ministerul Administraţiei şi Internelor 
- 2006 - Colegiul Naţional de Apărare 
- 2007 - Preşedinte Grup Parlamentar PD-L, Camera Deputaţilor 
Funcţii, activităţi politice şi civice: 
- 2007 - Secretar executiv în Biroul Permanent Naţional PD 
- 2004 - Membru în Comisia de Integrare Europeană 
- 2001-  2006 - Preşedinte al Biroului Permanent Judeţean Galaţi 
- 2001 - Membru al Grupului parlamentar de prietenie româno-german 
- 2000 - 2004 - Deputat în Circumscripţia Electorală 18 Galaţi 
- 2000 - membru în Colegiul Director al PD şi preşedintele Comitetului 

Interimar al Organizaţiei Judeţene Galaţi 
- 2001 - 2002 - Preşedinte A.A.O.F.P.R 
- 1993 - 2000 – Preşedinte – Asociatia Armatorilor Fluviali din România  

 

Pr. MIHAI VIZITIU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L nr.101/31.08.2007 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: VIZITIU MIHAI 
Data şi locul naşterii: 9.10.1938, Buzeni, Botoşani 
Domiciliul: Tîrgu Neamţ 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1957 – Seminarul Teologic Mănăstirea Neamţ 
- 1961 – Institutul Teologic Ortodox  – Bucureşti 
- 2002 – Doctor în Teologie biblică – Univ. 

Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu 
lucrarea Filantropia  divină şi filantropia bisericii 
după Noul Testament 

Activitatea didactică: 
- 1961 – 1966 – profesor Şcoala generală din localitatea Buzeni, Botoşani 
- 1971 – 1990 – profesor Seminarul Teologic Ortodox – M-rea Neamţ 
- 1990 – lector Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al.I.Cuza” 

– Iaşi, titular la disciplina Noul Testament 
Funcţii administrative şi onorifice: 
- 1963 – 1966 – Director Şcoala generală - Buzeni, judeţul Botoşani 
- 1977 – 1990 – Director - Seminarului Teologic Ortodox – M-rea Neamţ 



 

- 1993 – 2003 – Şef catedră Teologie Ortodoxă, Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea „Al.I.Cuza” – Iaşi 

- 1993 – 2004 – Conducător Ştiinţific - cursuri pastorale şi metodologie 
didactică cu preoţii din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei 

- 1993 – 2004 - Preşedintele Comisiei liturgice - Mitropolia Moldovei şi 
Bucovinei 

- 1998 – prezent – Membru - Comisia naţională de specialitate, disciplina 
religie şi disciplina teologică, MEC; Membru - Comisia de evaluare a 
programelor şcolare pentru disciplina religie, clasele IX – XII şi pentru 
disciplinele teologice de la Seminarele Teologice Ortodoxe; Membru - 
Comisia pentru evaluarea Manualelor  de religie; Membru fondator al 
Societăţii culturale „Ion Creangă” – Tîrgu Neamţ;  

- 2004 - Preşedinte Comisia Naţională - Olimpiada Naţională de Religie, 
desfăşurată la Botoşani – 16 - 17 aprilie 

Activitate ştiinţifică, lucrări publicate: 
Volume de autor: 
- Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul testament,Ed. Trinitas, 

Iaşi, 2002 
Volume coordonate: 
- Două secole de învăţământ teologic seminarial (1803-2003) – volum 

universitar, colaboratori: Pr. Dragoş Bahrin, Prof. Adrian Timofti, Ed. 
Trinitas, Iaşi, 2003 

- Slujbele Sfinţilor români din Moldova, elaborate în cadrul Comisiei 
liturgice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: Sf. Voievod Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, Cuviosul Onufrie de la Vorona, Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul 
Moldovei etc., Ed. Trinitas, 2004 şi 2005 

Volume în colaborare 
- Istoria învăţământului teologic superior din Moldova şi Bucovina, în 

colaborare cu Virginia Popa, Ed. Trinitas, 2007 
Studii şi articole: 
- a) în volume colective 
- Cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura(I Timotei 5,17), în 

volumul „Cu timp şi fără timp”, Ed. Trinitas, Iaşi, 2005 
- Dascăl de vocaţie şi ctitor de şcoli teologice, în volum „Priveghind şi 

lucrând pentru mântuire”, Ed. Trinitas, Iaşi, 2000 
- Cuvânt înainte la vol. „Seminarul Monahal Neamţu”, de arhim. Dionisie 

Udişteanu, Ed. Muşatinii, Suceava, 2005 
- Demnitate, sensibilitate şi bunătate ascunse sub o privire suverană şi 

pătrunzătoare, în vol. „Un stâlp puternic în vremuri de furtună” – Dr. 
Iustin Moisescu Mitropolitul Moldovei şi Sucevei (1957-1977), în 
memoriam, revista „Teologie şi viaţă”, nr. omagial 1-4, 2006 

- Sfântul Ioan Gură de Aur, exeget al Noului Testament, în vol. „Sfântul 
Ioan Gură de Aur - mare  dascăl al lumii şi ierarh”, Trinitas, 2007 



 

- b)în reviste de specialitate 
- Faptele bune şi importanţa lor pentru mântuire, în „Mitropolia Moldovei şi 

Sucevei”, nr.5-6, 1976 
- Chemarea la mântuire, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr. 3-4, 1978 
- Învăţătură despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură, în „Studii 

Teologice”, nr.3-4, 1978 
- Păstrarea şi trăirea dreptei credinţe, îndatorire a fiecărui slujitor şi 

credincios creştin, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr.7-9, 1981 
- Iisus Hristos – viaţa lumii , în „Ortodoxia”, nr.1, 1983 
- Mântuitorul Iisus Hristos – Domnul păcii şi al înfrăţirii între oameni, în 

„Ortodoxia”, în nr.2, 1983 
- Cine citeşte şi cine interpretează Sfânta Scriptură în Biserica Ortodoxă, 

în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, nr.1-3, 1985 
- Poate oricine explica Sfânta ScripturăI, în „Îndrumător bisericesc”, nr.2, 

1986, Episcopia Romanului şi Huşilor 
- Adevarutul sens al postului, în „Îndrumător Bisericesc”, nr.3, 1987, 

Episcopia Romanului şi Huşilor 
- Ecumenismul practic, local, în „Îndrumător misionar şi patriotic”, 1987, 

Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
- Cunoaştem data venirii a două a Domnului, în „Îndrumător Bisericesc”, 

nr.4, 1988, Episcopia Romanului şi Huşilor 
- Îndatorirea preotului de a locui în parohie, în „Îndrumător Bisericesc”, 

nr.4, 1988, Episcopia Romanului şi Huşilor 
- Dreapta interpretare a Sfintei Scripturi, chezăşia unităţii de credinţă, în 

„Îndrumător Bisericesc”, 1988, Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
- Învăţătură creştină despre muncă, Episcopia Romanului şi Huşilor, 1989 
- Profet şi profeţie după Sfânta Scriptură, „Cronica Episcopia Romanului 

şi Huşilor”, II, 1990 
- Cine este fără de păcat şi care sunt mijloacele de curăţire de păcat,  

după Sfânta Scriptură?, „Cronica Episcopia Romanului şi Huşilor”, III, 
1991 

- Lucrarea şi darurile Sfântului Duh după epistolele I şi II-a Corinteni, în 
„Teologie şi Viaţă”, serie nouă, anul I, nr.9-12, sept-dec., 1991 

- Sfânt şi sfinţenie după Noul Testament, în „Teologie şi Viaţă”, nr.11-12, 
1992 

- Forme ale filantropiei în epoca apostolic, în „Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, Teologie, 1992/1995 

- Convorbire academică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, în 
„Teologie şi Viaţă”, nr.10-12,1995 

- Paştele în Noul Testament şi Biserica Primară, în „Analele Universităţii 
„Al.I.Cuza”, Iaşi, Teologie, tom IV, 197-1998 

- Întâlnirea intercreştină de la Genova-Italia, în „Candela Moldovei”, nr.11, 
noiembrie 1999 



 

- Vizita Înalt Preasfinţitului Mitropolit Daniel în Franţa, (16-19 nov. 1999), 
în „Candela Moldovei”, nr.11, noiembrie 1999 

- Dascăl de vocaţie şi ctitor de noi şcoli teologice, în „Candela Moldovei”, 
nr.7-8 iulie-august, 2000 

- Combaterea sectarismului în Noul Testament, în „Analele Ştinţifice ale 
Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, tom VI, Teologie, 2001, pp 59-74 

- Emoţie şi bucurie, în „Candela Moldovei”, nr.3-4, martie-aprilie 2002 
- Consfătuirea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

din Iaşi şi de la Seminariile Teologice Ortodoxă din Iaşi şi de la 
Seminariile Teologice  din Arhiepiscopia Iaşilor,  în „Candela Moldovei”, 
nr.12, martie-aprilie, 2002 

- Pe urmele Sfântului Apostol Pavel în Asia Mică, , în „Candela Moldovei”, 
nr.3-4 martie-aprilie, 2003 

- Seminariile Teologice din Arhiepiscopia Iaşilor şi binefăcătorii lor, , în 
„Candela Moldovei”, nr. 4 aprilie, 2004 

- Credinţă mare într-un oraş mic, în „Candela Moldovei”,  nr.1-3 ianuarie-
martie, 2004 

- Concurs coral consacrat Sfântului Ştefan cel Mare, în „Teologie şi 
Viaţă”, „Candela Moldovei”, nr.10 octombrie, 2004 

- Duhovnicia: o lucrare sfântă şi o sarcină grea, în „Candela Moldovei”, 
nr.3-4 martie-aprilie, 2005 

- sfântul Pavel–Apostol neamurilor, în „Candela Moldovei”, nr.7-9 iulie-
septembrie, 2005 

- Activităţile Sectorului învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor cu prilejul 
sărătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, 10-17 oct. 2005, , în „Candela 
Moldovei”, nr. 10-17 oct.-nov, 2005 

- Biserica binecuvintează artele luminate de credinţă, în „Candela 
Moldovei”, decembrie, 2005 

- Dări de seamă anuale ale Sectorului învăţământ forme ample, în 
„Candela Moldovei”, din perioada 1996-2005 

- Recenzii, predici, editoriale, reportaj în revistele, în Mitropolia Moldovei 
şi Sucevei, „Teologie şi Viaţă”, „Candela Moldovei”, „Îndrumătorul 
Bisericesc” al Arhiepiscopia Iaşilor, „Îndrumătorul Bisericesc” al 
Episcopiei Romanului 

Comunicate ştiinţifice, conferinţe, simpozioane: 
- participă la simpozionul internaţional „Limba noastră”, Chişinău, 30 

aug.1990 
- membru delegaţie al Bisericii Ortodoxe Române, conduse de ÎPS Nifon, 

Mitropolitul Olteniei, la înfiinţarea Societăţii cultural - religioase 
„Mitropolitul Silviu Morariu Andrievici”, Cernăuţi, 5 feb.1991 

- membru al delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Înalt 
Preasfinţitul Daniel Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la întâlnirea 
intercreştină de la Genova-Italia, nov.1999  



 

- efectuarea unei vizite în Franţa, împreună cu Înalt Preasfinţitul Daniel, 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, în perioada 15-18 nov.1999, la 
invitaţia Universităţii din Lyon şi al Centrului de Unitate Creştină 

- participare Colocviul Ştiinţific jubiliar „Mitropolia Moldovei 600”, Iaşi, 
2001 

- Spaţiul geografic al misiunii creştine în veacul apostolic menţionat în 
scrierile Noului Testament I comunicare ştiinţifică la Simpozionul 
„Geografie şi Religie în învăţământul preuniversitar”, Seminarul teologic 
„Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ, 2002 

- evaluare a învăţământului religios în Arhiepiscopia Iaşilor, comunicare 
prezentată la Simpozionul Internaţional „Biserica şi şcoala în slujba 
comunităţii locale”, organizat de Inspectoratul Şcolar Iaşi, iunie 2003, 
Teatrul Naţional din Iaşi; Congresul Naţional al Facultăţilor de Teologie 
Ortodoxă din România, 2003 

- Simpozionul „Părintele Dumitru Stăniloae, teolog al Ortodoxiei 
ecumenice”, Iaşi, 2003 

Distincţii: 
- Crucea Patriarhală Ecumenică oferită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, 

Patriarhul Ecumenic, în anul 2000 
- Crucea Patriarhală, oferită de Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, 2005 
- Crucea Moldavă, oferită de Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române şi locţiitor de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, 2007 
 
PreaFericitul Patriarh DANIEL CIOBOTEA - conferit titlul de “Cetăţean de 
Onoare al oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L nr.72/26.06.2009 

 
Date biografice: 
Data şi locul naşterii: 22 iulie 1951, comuna 
Bara, judeţul Timiş, al treilea copil al 
învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea 
Studii: 
- 1958 - 1962 -  şcoala primară Dobreşti 
- 1962 - 1966 – gimnaziul în Lăpuşnic, Timiş 
- 1966 - cursurile liceale în oraşul Buziaş 
- 1967 - 1970 - Liceul „Coriolan Brediceanu”, 

Lugoj 
- 1970 - 1974 - Institutul Teologic Ortodox din 

Sibiu, Teza de licenţă - Noul Testament 
- 1974 – 1976 – doctorand Institutul Teologic 

Universitar Ortodox - Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. 
Prof. Dr. Dumitru Stăniloae 

- doi ani studii la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de 
Ştiinţe Umane din Strasbourg – Franţa 



 

- doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, 
Facultatea de Teologie Catolică – Germania 

- 15.06.1979 – susţine Teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, 
intitulată „Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport 
entre la  théologie et la spiritualite. Teza a fost pregătită sub îndrumarea  
a doi reputaţi profesori francezi : Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a 
primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din 
Strasbourg. 

- 31.10.1980 – o versiune extinsă a tezei de doctorat pregătită sub 
îndrumarea mentorului său Prof. Dr. Dumitu Stăniloae, la Institutul 
Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, sub titlul: „Teologie şi 
spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală”. 

- în urma examenului oral şi al susţinerii tezei, doctorandul Dan – Ilie 
Ciobotea, este declarat Doctor în teologie ortodoxă, cu calificativul 
maxim 

- 1987 - intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamţ, cu 
numele Daniel, avându-l ca naş la călugărie pe Preacuviosul Părinte 
Arhimandrit Cleopa Ilie 

- 14.08.1987 – este hirotonit  ierodiacon  
- 15.09.1987 – este hirotonit ieromonah 
- 1988 – hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director al 

Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic” 
- 1988 - Conferenţiar la Catedra Misiune Creştină a Institutului Teologic 

Universitar Ortodox din Bucureşti 
- 4.03.1990 – ales Episcop-vicar al Arhiepscopiei Timişoarei, cu titlul de 

Lugojanul  
- 4.03.1990 - este hirotonit arhiereu  
- 7.06.1990 – este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 

Bucovinei 
- 1.07.1990 – întronizarea pe Scaunul mitropolitan 
- 1990 – 2008 – a desfăşurat o activitate pastoral-misionară, culturală şi 

social filantropică 
- 12.09.2007 – ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al 

Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor 
al Tronului Cezareei Capadociei, de către Colegiul Electoral Bisericesc 

- 30.09.2007 – întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel, la Catedrala 
Patriarhală, Bucureşti 

Funcţii şi onoruri: 
- 1980 – 1988 – Lector - Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva, Elveţia 

şi profesor asociat la Geneva şi Freibourg, Elveţia 
- 1988 – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie 

Contemporană şi Dialog Ecumenic” 



 

- 1988 – Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institului Teologic 
Universitar Ortodox, Bucureşti 

- martie 1990 – ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei 
- iunie 1990 – ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi 

Bucovinei 
- 1992 – 2007 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

„Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi 
- Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţie Religioasă, 

Bucureşti 
- Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sântului Sinod al B.O.R 
- 1991 – 1998 - Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului 

Ecumenic al Bisericilor, Geneva 
- 1997 – Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei 

Bisericilor Europene, Gratz 
- 2000 – Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase 

de la Bruxelles, Preşedinte al Fundaţiei Internaţionale „Omenia” 
- 2007 – Profesor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Bucureşti 
Distincţii şi titluri: 
- 2000 - Ordinul Serviciul Credincios în Rang de Mare Cruce, acordat de 

către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti 
- Premiul „Pro Humanitate” - Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro 

Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania 
- 2003 – Doctor Honoris Causa - Universitatea Catolică „Sacred Heart”, 

Fairfield, Connecticut – S.U.A 
- 2003 – Senator de onoare – Universitatea  „Dunărea de Jos”, Galaţi 
- 2006 – Doctor Honoris Causa, Univ. de Arte „George Enescu”, Iaşi 
- 2007 – Ordinul Naţional al României în Grad de Mare Cruce, acordat de 

Preşedintele României, Traian Băsescu, Bucureşti 
- 2007 – Membru de onoare al Academiei Române 
- 2008 – Doctor Honoris Causa Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu 
- 2008 - Doctor Honoris Causa Univ. „1Decembrie 1918”, Alba Iulia 
- 2008 – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad 
- 2008 - Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
Activităţi educaţionale şi culturale: 
Fondator de instituţii: 
- 1990 - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Iaşi 
- 1991 – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Agapia 
- 1992 – Seminarul Teologic Ortodox  „Sf. Gheorghe”, Botoşani 
- 1993 – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi 
- 1993 – Şcoala Teologico - Sanitară Postliceală, Piatra Neamţ 
- 1993 – Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ 
- 1994 – Şcoala Teologico - Sanitară Postliceală „Sf. Cuv. Parascheva”, 

Iaşi 



 

- 1994 - Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R 
- 1995 – Centrul Cultural - Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău 
- 1995 – Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”, Iaşi 
- 1995 – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi 
- 1996 – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, 

Piatra Neamţ 
- 1997 – Institutul Ecumenic şi Social - Pastoral „Sf. Nicolae”, Iaşi 
- 1997 – Institutul Cultural - Misionar TRINITAS (Ed. Trinitas, tipografie şi 

Radio Trinitas), Iaşi 
- 1998 – Centru de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios 

„Resurrectio” 
- 2007 – Trinitas TV (post de televiziune), Iaşi 
- Centrul de presă „Basilica”: Radio Trinitas, Tv Trinitas, Ziarul „Lumina” 
- 2008 – Agenţia de ştiri „Basilica” şi Biroul de Presă al Patriarhiei 

Române, Bucureşti 
- Înfiinţarea Editurii „Cuvântul Vieţii” al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei 
Fondator de publicaţii: 
- 1990 - „Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaţie bisericească, 

teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române 
- „Candela Moldovei”, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 
- „Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate, Iaşi 
- „Lumina” – primul cotidian creştin din România 
- 2008 – „Vestitorul Ortodoxiei”, revistă de informaţie bisericească, 

Bucureşti 
- Organizator a 27 de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii 
- Iniţiator, sprijinitor şi coordonator a 14 programe sociale, culturale şi 

educative 
Activităţi social-caritative: 
Fondator de instituţii şi susţinător activ al acestora: 
- 1993 - Cabinet stomatologic „Sf. Pantelimon”, Iaşi  
- 1993 – Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi 
- 1994 – Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi 
- 1993 -1995 – Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău 
- 1998 – Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi 
- 2000 -  Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi 
- 2002 – Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi 
- 2002 – Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi 
- 2003 – Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi 
- 2004 – Centrul Social - Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, M-rea 

Neamţ 
- 2005 – Centrul Social - Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăşeni 
Prin sprijinul şi îndrumările Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, au fost 
înfiinţate Centre de studii şi pelerinaje:  



 

- Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob”, în cadrul 
Aşezământului Românesc, Ierihon 

- Centrul de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” , Centrul „Sfântul 
Dionisie Exiguul”, Calabria - Episcopia Ortodoxă Română a Italiei 

- Centrul pastoral-misionar şi de asistenţă socială, în cadrul Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române de la Paris 

- în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române, Ungaria - la Gyula, 
Activităţi liturgice şi misionare: 
Aducerea  moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve la Iaşi şi în eparhiile 
sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: 
- 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci care se păstrează la 

Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos – Grecia 
- 1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei  din Patras – Grecia 
- 2000 – moaştele Sf. M.Mc. Gheorghe din Livadia – Grecia 
- moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul din Bucureşti 
- 2001 – Brâul Maicii Domnului din Volos – Grecia 
- 2002 – moaştele Sf. Ioan Casian din Marsilia – Franţa 
- 2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic – Grecia 
- 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea 

Panaghia Soumela, Veria – Grecia 
- 2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – Grecia 
Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte Bucureşti: 
- 2007 – aducerea moaştelor Sf. Ioan Gura de Aur 
- 2008 – „Pelerinajul de Flori” - a reînnodat tradiţia pelerinajului, 

organizându-se în oraşele mari din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor 
- 2008 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – Grecia 
- 2008 – moaştele Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului 
- a pus piatra de temelie pentru catedrala Mântuirii Neamului cu hramurile 

Sfântul Apostol Andrei şi Înălţarea Domnului  
- a iniţiat programul „Nici un sat fără biserică şi casă parohială” a înfiinţat 

peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 Protopopiate(Iaşi I, 
Darabani, Săveni,Roznov şi Ceahlău), a iniţiat construirea a peste 25 de 
biserici noi 

- a iniţiat trecerea în rândul sfinţilor a mitropolitului Iachint de Vicina, 
Cuviosului Dionisie Exiguul şi a domnitorului Neagoe Basarab 

- a canonizat a 9 cuvioşi români nemţeni: Cuvioşii Ioan de la Râşca şi 
Secu, Simion şi Amfilohie de la Pângăra�i, Rafael �i Partenie de la 
Agapia Veche, Iosif �i Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif 
de la Văratec, precum �i înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe 
Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, patriarhul 
Constantinopolului trecerea în rândul sfin�ilor a Martirilor Năsăudeni 
Atanasie Todoran, Vasile din Zagra, Grigorie din Telciu �i Vasile din 
Mocod, cu ziua de pomenire la 12 noiembrie  



 

- a organizat 15 aniversări, comemorări �i proclamări de canonizare în 
Mitropolia Moldovei �i Bucovinei  

- a participat la 120 simpozioane, congrese, conferin�e, colocvii sau 
întruniri na�ionale �i interna�ionale   

Activitatea ştiinţifică şi publicistică: 
- Lucrări în volum:  
A. Publicate:  
- „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. - 12 Scrisori pastorale de 

Crăciun �i Pa�ti, Ia�i, Trinitas, 1996, 97 p.  
- „Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission 

and Unity”, Ia�i, Trinitas, 2001, 258 p.  
- „Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Pa�ti”, Ia�i,Trinitas,2005,183 p.  
- „Dăruire �i dăinuire. Raze �i chipuri de lumină din istoria �i spiritualitatea 

românilor”, Ia�i, Trinitas, 2005, 439 p.  
- „Daruri de Crăciun – în�elesuri ale sărbătorii Na�terii Domnului”, 

Ia�i,Trinitas,2005,138 p.  
- „Brâncu�i. Sculptor cre�tin ortodox”, Ia�i, Trinitas, 2007, 88 p.  
- „Comori ale Ortodoxiei. Explorări în spiritualitatea liturgică �i filocalică”, 

Trinitas, Ia�i, 2007, 450 p.  
- „Făclii de Înviere – În�elesuri ale Sfintelor Pa�ti”, Basilica, Bucure�ti, 2008, 

184 p.  
- “Foame �i sete după Dumnezeu. În�elesul �i folosul postului”, Bucure�ti, 

Basilica, 2008, 220 p.  
B. În curs de apari�ie:  
- «�tiin�a mântuiri » (Studii de teologie socială �i misionară, 350 pagini);  
- “Teologie �i Spiritualitate” (teza de doctorat, 372 pagini);  
- “Păstorul Cel Bun” (Cateheze �i omilii, 450 pagini);  
- “Fais l’oeuvre de l’Evangeliste” (studii de spiritualitate ortodoxă �i misiune 

cre�tină în limba franceza, 215 pagini) 
Traduceri:  
- Stăniloae Dumitru – « Le génie de l’Orthodoxie Introduction », Edit. 

Desclée de Brouwer, Paris, 1985, col. Théophanie, 144 p.  
Alte lucrări:  
- 52 de bro�uri;  
- 900 de articole, studii, cuvântari, prefe�e în limba româna;  
- 45 de studii �i articole scrise în limba franceză;  
- 35 de studii �i articole scrise în limba engleză;  
- 19 studii �i articole scrise în limba germană;  
- 14 studii �i articole aparute în alte limbi.  
   
                                       
 
                                                                                                                                    



 

Înalt Prea Sfinţitul TEOFAN SAVU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare 
al oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L nr.73/26.06.2009 

 

Date biografice: 
Data şi locul naşterii: n. 19.10.1959, comuna 
Corbi, jud. Argeş, într-o familie cu şapte copii, 
dintre care patru au intrat în monahism. 
Studii: 
- şcoala generală în comuna natală Corbi 
- 1974 - 1979 - Seminarul Teologic din Craiova  
- 1980 - 1984 – Institutul Teologic de Grad 

Universitar din Bucureşti, cu teza de licenţă 
"Voturile monahale în lumina desăvârşirii 
creştine" 

- 1986 – 1990 - a studiat la Institutul Teologic 
„Saint Serge” - Paris, obţinând titlul de doctor 
în Teologie, cu lucrarea "Divino-umanitatea 

lui Hristos şi îndumnezeirea omului în opera Sfântului Maxim 
Mărturisitorul". 

- 1984  - monah la Schitul Crasna (Prahova) 
- 1985 - a fost hirotonit ierodiacon şi ieromonah 
- 1987 - 1990 -  duhovnic al Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” 

din Bussy-en-Othe, Franţa 
Titluri şi distincţii: 
- responsabilitatea de Preşedinte al Comisiei canonice, juridice şi pentru 

disciplină a Sfântului Sinod, din încredinţarea Patriarhiei Române 
- 1990 - 1991 - funcţia de Secretar al Cabinetului Patriarhal 
- în 1991 – 2000 - episcop-vicar patriarhal, îndeplinind în acelaşi timp mai 

multe atribuţii: responsabil cu relaţiile externe bisericeşti 
- Secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
- responsabil cu probleme de învăţământ teologic universitar şi 

preuniversitar, coordonator al sectorului „Biserica si Societatea” 
- coordonator al sectorului de caritate „Diaconia” 
- 1995 -1997 - membru în Adunarea Generala a Comisiei Ecumenice 

Europene „Biserica si Societatea” – Bruxelles  
- 1997 - membru în Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene 

din Geneva 
- corespondent naţional Departamentul pentru Burse, Consiliul Ecumenic 

al Bisericilor  
- 2000 - Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei 
- a iniţiat înfiinţarea Episcopiei de Severin şi Strehaia şi de noi 

protopopiate, a Tipografiei Eparhiale, a Centrului de Pelerinaj, a Ocolului 
Silvic Eparhial, a unor aşezăminte sociale etc. 



 

- 2001 - a fost Locum - tenens de Arhiepiscop, al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din America şi Canada  

- 1.11.2003 – 25.04.2004 – Locum - tenens de Episcop, al Episcopiei 
Severinului şi Strehaiei 

- 1.02 – 25.03.2008 – Locum - tenens de Episcop, al Episcopiei de Slatina  
- 5.03.2008 - Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe IPS 

Părinte Mitropolit Teofan al Olteniei, în demnitatea de Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei 

- 8.06.2008 - a fost intronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al 
Moldovei şi Bucovinei 

Activitatea publicistică: 
- 1997 – 2000 - a coordonat periodicul de limba engleză al Sectorului 

pentru Relaţii externe bisericeşti News Bulletin.  
- a publicat mai multe articole şi studii în reviste şi ziare din România şi 

străinătate, în domenii ca: teologie patristică, spiritualitate ortodoxă, 
ecumenism, analize ale fenomenului religios actual etc. 

- a fost preşedintele colegiilor de redacţie ale publicaţiilor Arhiepiscopiei 
Craiovei: "Mitropolia Olteniei", "Cetatea Creştină", "Studii" (Centrul de 
Studii de Teologie Aplicată al Arhiepiscopiei Craiovei), a înfiinţat postul 
de radio Logos al Mitropoliei Olteniei 

- 2000 - printre alte ordine şi decoraţii, ÎnaltPreasfinţitul Teofan a primit, 
Ordinul pentru Merit în grad de „Mare Cruce” din partea Instituţiei 
Preşedintelui României. 
 

MIHAIL M. VLASOV - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L nr.77/26.06.2009 

 
Date biografice: 
Nume şi prenume: VLASOV M. MIHAIL 
Data naşterii: 15.12.1943 
Starea civilă:căsătorit  
Domiciliul: Iaşi 
Naţionalitatea: română 
Activitatea profesională: 
- 2007 – Preşedinte, Camera de Comerţ şi 

Industrie a României 
- 1997 – Preşedinte, CCI - Iaşi 
- 2000 – 2004 - Preşedinte Institutului de Faliment 

şi al Curţii de Arbitraj Comercial, Iaşi. 
- 1992 – 2002 - Preşedinte Onorific Fundaţia Aşezământul Comercial 

Românesc 
- 1992 – 2002 - Preşedinte Onorific al Federaţiei Patronilor Iaşi - România 
- 1990 - Membru fondator al Clubului Rotary, Iaşi 



 

Nominalizări şi distincţii: 
- 2002 - în Dicţionarul personalităţilor din România „Who’s Who” 
- 1998 - Deţinător al premiului presei ieşeane „Avocatul anului” 
- 2000 - Deţinător al Marelui Premiu „Personalităţi Ieşene” - Pro TV 
- deţinător al ziarului „Lumea Ieşeanului” 
Experienţă profesională: 
- avocat, om de afaceri, proprietar case de modă „Casa Wanda” şi „Ingrid 

Vlasov”  
- construire sediu Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, contribuţie 

personală la proiect cca. 10% 
- recuperare imobile pentru Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, str. Cuza 

Vodă nr.10 şi str. Lascăr Catargi nr.23, cumpărate de Cameră în 1902 şi 
confiscate de comunişti în 1947 

- 1947 - a obţinut dreptul Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi - de 
continuatoare a Camerei ca instituţie publică desfiinţată abuziv 

- iniţiatorul programului „funcţie nesalarizată”, pentru funcţia de preşedinte 
al Camerei de Comerţ 

- 1997 – 2001 - a iniţiat vizita în Iaşi a 64 de ambasadori acreditaţi în 
România 

- în calitate de preşedinte al Camerei Iaşi, a fost singurul din ţară pe 
semnătura căruia se eliberau vize Schengen pentru oamenii de afaceri, 
anterior liberalizării vizelor 

- a adus Iaşului, titlul de „Oraş de 5 Stele”, în cadrul Programului „Simplu 
şi Rapid”, promovat de Ambasada SUA, USAID şi IRIS România. 

- a recuperat patrimoniul Camerei de Comerţ şi Industrie a României 
Activitatea politică: 
- 2004 – 2008 - parlamentar în Parlamentul României  
 
CONSTANTIN FLORESCU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L nr.79/26.06.2009 

 
Date biografice: 
Nume şi prenume: FLORESCU CONSTANTIN  
Data naşterii: n.19.03.1940(d. 26.06.2010),  
Locul naşterii: Tîrgu Neamţ 
Domiciliul Tîrgu Neamţ 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- absolvent Şcoala de Băieţi nr. 2, Tîrgu Neamţ – 

Diploma de bacalaureat 
- absolvent Univ. «Al. I. Cuza» Iaşi, Facultatea 
 de Chimie 



 

- 1971 – examen de definitivat – Gradul II 
- 1980 – examen de definitivat – Grad I 
- limbi străine cunoscute: limba rusă, limba franceză 
Aptitudini şi competenţe: 
- Perseverenţă, promptitudine, comunicativitate, spirit de corectitudine; 
- Adaptare rapidă la noi cerinţe de muncă  
- Aptitudini de comunicare, de lucru în echipa 
Experienţă profesională: 
- 1962 - 1967 -  profesor de chimie, Liceul Teoretic «Ştefan cel 

Mare»,Tîrgu Neamţ 
- 1967 - 1979 – Director adj. - Liceul Teoretic «Ştefan cel Mare», Tîrgu 

Neamţ 
- 1979 - 2001 – Director - Liceul Industrial «Ştefan cel Mare», Tîrgu 

Neamţ 
 

ANCA – DANIELA BOAGIU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L nr. 76/26.06.2009 

 
  Date biografice: 
  Nume şi prenume: BOAGIU ANCA – DANIELA  
  Data naşterii: 30 noiembrie 1968 
  Stare civila: necăsătorita 
  Domiciliul: Bucureşti 
  Cetăţenie: româna 
  Studii: 
  -  1995 – inginer, Facultatea de Construcţii -        
Universitatea "OVIDIUS", Constanţa 
 -  limbi străine: engleza, franceza, italiana. 
 -  operare pe calculator: Office, Access, Project    

       Manager, AutoCAD 
Experienţă şi pregătire profesională: 
- 7 ani experienţă cu Instituţiile Financiare Internaţionale: Banca 

Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană de 
Reconstrucţie si Dezvoltare; PHARE şi Fondul Monetar Internaţional 

Cursuri şi specializări: 
- Curs european privind participarea la activitatea instituţiilor europene, 

susţinerea negocierilor pentru integrare în Uniunea Europeană; 
- nov. 1997 - Curs internaţional privind "Pregătirea, evaluarea, 

monitorizarea şi auditarea proiectelor cu finanţare internaţională" - 
Cairo 

- iunie 1998 - Curs privind „Sistemul de Implementare Descentralizată” 
PHARE – „Metode de achiziţie FIDIC a proiectelor de lucrări publice” - 
Bucureşti 



 

- martie 1999 - Curs regional intensiv privind "Evaluarea economică a 
proiectelor din domeniul transporturilor" – Bulgaria - Sofia 

- martie - aprilie 2000 - Curs de specializare în management pentru 
liderii din executivul României – Statele Unite ale Americii - Crotonville 

- nov. 2002 - Curs de instruire a tinerilor politicieni în structurile 
Parlamentului European – Belgia - Bruxelles 

Activitatea politică: 
- nov 2007 – prezent – parlamentar, Parlamentul European 
- aug. 2005 – aprilie 2007 – Ministru al  Integrării Europene 
- dec. 2004 – nov. 2007 – Deputat, Circumscripţia Bucureşti 
- dec. 2000 – nov. 2004 - Deputat, Circumscripţia Bucureşti 
- feb. – iul. 2003 - Vicepreşedinte al Comisiei pentru Integrare 

Europeană 
- sept – feb. 2002 - Coordonator Subcomisia de Şanse Egale  
- sept – dec. 2001 - Secretar al Comisiei pentru Integrare Europeana 
- iunie - dec. 2000 - Ministerul Transporturilor – Ministerul Transporturilor 
- Vicepreşedinte  - Comisia pentru Afaceri Europene a Parlamentului 

României 
- Membru - Comisia de Industrii şi Servicii 
- Membru - Grupului de Prietenie România - Tunisia 
- Membru - Grupului de Prietenie România - Germania 
- Membru - Grupului de Prietenie România - Italia 
- Reprezentant al PD în Grupul de Lucru al Parlamentarilor Europeni pe 

probleme privind Pactul de Stabilitate 
- Membru - Comitetului Parlamentar Mixt România - Uniunea Europeană 
- Membru al reţelei parlamentare Europene 
- Membru - Comisia pentru Industrii şi Servicii 
- Membru - Grupul de Prietenie România - Tunisia 
- Reprezentant al PD în Grupul de Lucru al Parlamentarilor Europeni pe 

probleme de Pact de Stabilitate 
- Membru al Comitetului Parlamentar Mixt România - Uniunea 

Europeană 
- Membru al reţelei parlamentare Europene 

Activitatea profesională: 
- 2005 - 2007 - Ministru al Integrării Europene 
- 1999 - 2000 - Director - Administrator proiecte cu finanţare externă, în 

cadrul Unităţii de Management al Proiectelor de Reformă Economică şi 
de acoperire a costurilor sociale ale reformei, atribuţii în cadrul 
Programului PSAL, pentru restructurarea sistemului bancar: BCR, 
Banca Agricola, CEC si lichidarea BANCOREX 

- întărirea cadrului structural şi de reglementări pentru sectoarele 
energie electrică, telecomunicaţii, căi ferate, petrol şi gaze; 



 

îmbunătăţirea mediului de afaceri, atenuarea costurilor sociale ale 
restructurării 

- Director Program de Restructurare al Întreprinderilor şi Conversie       
Profesionala(RICOP) - finanţat de Comisia Europeană, având ca 
obiectiv acoperirea costurilor sociale ale procesului de restructurare şi 
privatizare a societăţilor comerciale producătoare de pierderi, precum 
şi crearea a 60.000 de locuri de muncă. 

- Ministerul Transporturilor - Unitatea de Management a Proiectului, 
Administrator proiecte cu finanţare externă în cadrul Programului 
pentru Ajustarea Structurală a Sectorului Privat (PSAL) şi Programul 
pentru Dezvoltare Instituţională a Sectorului Privat (PIBL), finanţate de 
Banca Mondială 

- Responsabilităţi în cadrul Programului PSAL, pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite prin Acordul de Împrumut, au vizat restructurarea 
sistemului bancar, întărirea cadrului structural şi de reglementări pentru 
sectoarele energie electrică, 

- telecomunicaţii, căi ferate, petrol şi gaze; îmbunătăţirea mediului de 
afaceri; atenuarea costurilor sociale ale restructurării; 

Experienţă politică: 
- Preşedinte Organizaţia Partidului Democrat Liberal, Sector 2, Bucureşti 
- Preşedinte Organizaţia Partidului Democrat, Sector 2, Bucureşti 
- Deputat – în Parlamentul României, Circumscripţia Bucureşti 
- Ministru - Ministerul Integrării Europene 
- Ministru - Ministerul Transporturilor 
- Vicepreşedinte al Biroului Permanent Naţional al PD-L 
- Secretar exec. Departament Ec., Biroul Permanent Naţional al PD 
- Vicepreşedinte Organizaţia Femeilor Democrate, coord.  Bucureşti 
- Reprezentant PD în cadrul Pactului de Stabilitate 
- Coordonator Grup de lucru pentru elaborarea politicilor în transporturi, 

turism şi servicii al Partidului Democrat 
- Vicepreşedinte Comisia pentru Afaceri Europene - Parlamentul 

României 
- Vicepreşedinte Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană 
- Secretar al Comisiei parlamentare pentru Integrare Europeană 
- Secretar al Comisiei parlamentare pentru Industrii şi Servicii 
- Coordonator Subcomisie parlamentară pentru egalitatea de şanse 
- Membru al grupului de prietenie România -Tunisia 
- Membru al grupului de prietenie România - Germania 
- Membru al grupului de prietenie România - Italia 
- Membru al biroului reţelei europene parlamentare de gen 

Activitatea parlamentară şi politică: 
- Vicepreşedinte Comisia pentru Afaceri Europene - Parlamentul 

României 



 

- Membră a Comisiei de Industrii şi Servicii; 
- Membră a Comisiei de Integrare Europeană; 
- 2002 - Coordonator al Subcomisiei pentru Oportunităţi Egale; 
- Iniţiatoarea proiectului de creare a Clubului Parlamentarelor ca 

platformă informală de dezbatere a problemelor femeilor în România, 
de dialog cu societatea civilă instituţionalizată, de creare a unui pol de 
susţinere şi promovare a egalităţii de şanse în societatea româneasca; 

- Organizator/Coordonator întâlniri internaţionale pe tema: “Egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi - obiectiv al UE si al României” la care au 
participat femei parlamentare europene, membre ale Comisiei pentru 
Drepturile Femeilor şi Şanse Egale 

- Organizator întâlnirii cu reprezentanţii societăţii civile pentru 
identificarea căilor de colaborare în direcţia implementării Legii 
egalităţii de şanse şi a îmbunătăţirii condiţiei femeilor din România; 

- Organizator întâlnirii cu reprezentanţii administraţiei centrale pentru 
analiza stadiului implementării Legii Egalităţii de Şanse şi tratament 
între femei şi bărbaţi şi Raportorul pe această temă; 

- Organizator întâlnirii cu societatea civilă pentru elaborarea Legii privind 
înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru implementarea şi monitorizarea 
egalităţii de şanse şi de tratament; 

- Promovare şi implementare program lansare meşteşuguri tradiţionale 
româneşti - susţinerea integrării femeilor şi a dezvoltării pieţelor de 
desfacere a produselor tradiţionale pe pieţe interne şi internaţionale; 

- Susţinerea femeilor primar, în soluţionarea problemelor cetăţenilor 
comunităţilor pe care le reprezintă; 

- iniţiatoarea colaborării dintre femeile parlamentar, femeile alese la 
nivelul administraţiilor publice locale şi reprezentantele societăţii civile 

- Membră a Comisiei de lucru pentru elaborarea programelor sectoriale 
pentru politici internaţionale; 

- Iniţiatoare reformă Organizaţiei Femeilor Democrate şi implementarea 
Programului "Promovarea femeii în politică"; 

- 2002 - Iniţierea, susţinerea şi implementarea Programului de sprijinire 
a primarilor PD pentru îndeplinirea programelor propuse cetăţenilor în 
cadrul căruia am atras pentru primarii PD, 20% din totalul fondurilor 
internaţionale alocate României; 

- Iniţierea programului de sprijinire a femeilor, membre şi simpatizante 
ale Partidului Democrat, pentru implicarea lor în politică; 

- Implementare de programe pentru copiii instituţionalizaţi sub egida: "ŞI 
EI SUNT COPIII NOŞTRI" 

- Realizarea de programe pentru copii cu merite artistice deosebite 
Activitatea internaţională: 
- Participare la seminarul "Cancerul la sân" – Bruxelles, Parlamentul 

European; 



 

- Participare la Bruxelles, la întrunirea Comisiei pentru Drepturile femeii 
şi şanse egale din Parlamentul European având ca tema "Building a 
democratic Europe" 

- Reprezentare PD -„Summitul Pamântului” - Johannessburg; 
 

VLAD MARCOCI - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ” - prin H.C.L  nr.74/26.06.2009 

 

      Date biografice: 
      Nume şi prenume: MARCOCI VLAD 
      Data naşterii: 1.02.1968 
      Starea civilă: căsătorit 
      Domiciliul: Piatra Neamţ 
      Naţionalitate: română 
      Studii: 
     - 1991 – inginer, Institutului de Construcţii    
     Bucureşti          Aptitudini: utilizarea calculatorului, comunicare     
     excelentă, aptitudini de organizare foarte bune     
     Limbii străine : limba engleză 
 

Experienţă profesională: 
- 2010 – Vicepreşedinte, Administraţia Fondului pentru Mediu 
- 2009 – 2010 – Preşedinte, Administraţia Fondului pentru Mediu 
- 2008 – 2009 – Vicepreşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ 
- 2006 – 2008 – Preşedinte, Consiliul Judeţean Neamţ 
- 2004 – 2006 – Director adj. – S.C. Urban S.A – Administrare pieţe 
- 2001 – 2004 – Administrator, S.C „Eurocasa” S.R.L – construcţie civile 
- 1995 – 2000 – Director, S.C Rovonk S.A – comerţ import – export 
- 1992 – 1995 – Şef  birou, S.C. Romforest S.A – comerţ exterior 
 

VASILE PRUTEANU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L  nr. 75/26.06.2009 
        
       Date biografice: 
Date biografice   Nume şi prenume: PRUTEANU VASILE 
      Data naşterii: 10.05.1947 
      Locul naşterii: Roznov, judetul Neamţ 
      Domiciliul: Piatra Neamţ 
      Stare civila: căsătorit 
      Cetăţenia: română 
    Studii şi specializari:                                                                 
    - 1971 – Universitatea „Al.I.Cuza”, Facultatea                       
      Istorie şi Filozofie – Iaşi 
-      Activitatea profesională:                                                        
-        - 2008 - Preşedinte - Consiliul Judeţean  Neamţ  



 

- 2004 - 2008 - Deputat PD – L 
- 2001 - 2003 - Prefect al judeţului Neamţ 
- 1997 - 2001 - Director - Liceul „Calistrat Hogaş”, Piatra Neamţ 
- 1978 - 1997 - Inspector şcolar - Inspectoratul Şcolar al jud. Neamţ;  
- 1976 - 1978 - Director Şcoala generală Slobozia, Roznov, jud. Neamţ; 
- 1972 - 1976 - Director Şcoala generală Socea, Rediu, jud. Neamţ  
- 1971 - 1972 - Profesor Şcoala generală Poloboc, Rediu, jud. Neamţ;  
Activitatea publicistică, ştiinţifică, în foruri academice: 
- Coautor al Ghidului Municipiului Piatra Neamţ  
Distincţii, decoraţii: 
- Profesor emerit  
 

MIRCEA MARIAN BURUIAN - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al 
oraşului Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L  nr.78/26.06.2009 
 

Date biografice: 
Nume şi prenume: BURUIAN MIRCEA MARIAN 
Data naşterii: n. 01.02.1949  
Locul naşterii: Crăieşti, judeţul Mureş 
Domiciliul: Tîrgu Mureş 
Starea civilă: căsătorit 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- 1967-1973 - Facultatea de Medicină şi 

Farmacie, Tîrgu Mureş 
- 1964  - 1967 - absolvirea liceului 
- 1956 - 1964 – absolvire cursuri primare şi 

gimnaziale 
Activitatea profesională: 
- din 1991 - medic primar radiolog gradul I - Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă, Clinica de Radiologie şi Imagistică Medicală  - Tîrgu Mureş 
- 1982 - 1991 - specialist radiolog la Clinica Radiologică Tîrgu Mureş  
- 1979 - 1982 - medic secundar radiolog la Clinica Radiologică Tîrgu 

Mureş  
- 1973 - 1979 – medic de medicină generală, Vânători-Neamţ, jud. Neamţ 
Activitatea didactică: 
- 1999 - prezent - Profesor - Clinica Radiologică Târgu Mureş 
- 1996 - 1999 - Conferenţiar - Clinica Radiologică Târgu Mureş 
- 1992 - 1996 - Şef de lucrări - Clinica Radiologică Târgu Mureş 
- 1982 - 1992 - Asistent - Clinica Radiologică Târgu Mureş 
- 1979 - 1982 - Asistent stagiar - Clinica Radiologică Târgu Mureş 
Activitatea ştiinţifică: 
- 2004 - Preşedinte şi organizator al Congresului Naţional de Radiologie - 

Imagistică Medicală, ediţia 15, Tîrgu - Mureş 



 

- 1995 - Doctor în ştiinţe medicale UMF Cluj - Napoca 
- Autor a trei monografii de specialitate şi a Tratatului de Tomografie 

Computerizată 
- Autor şi coautor a 45 de lucrări ştiinţifice de specialitate  
- Autor şi coautor la peste 280 lucrări ştiinţifice comunicate cu rezumate 

publicate în  ţară şi în străinătate 
- Participări active la sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice, 

simpozioane, conferinţe, congrese naţionale şi internaţionale 
Membru al unor societăţi: 
- 2007 - Membru - Academia de Ştiinţe din New York, Membru al 

Societăţii Europene de Neuroradiologie 
- 2006 - Vicepreşedinte - Societatea Română de Rezonanţă Magnetică în 

Medicină 
- 2005 - Membru al Societăţii Americane de Radiologie şi Membru al 

Societăţii Internaţionale de Rezonanţă Magnetică în Medicină  
- 2002 -  Membru al Societăţii Europene de Radiologie 
- din 1979 - Membru activ al Societăţii Române de Radiologie şi 

Imagistică Medicală  
Preocupări ştiinţifice: 
- domeniile principale de cercetare: bolile cerebrovasculare, diagnosticul 

imagistic al tumorile cerebrale, stocarea, prelucrarea şi transmiterea la 
distanţă a imaginilor utilizând Internet-ul 

- alte domenii de interes: stabilirea diagnosticului pozitiv şi diferenţial prin 
metode imagistice la politraumatizaţi, diagnosticul pozitiv şi diferenţial în 
scleroza multiplă prin mijloace imagistice,reconstrucţia tridimensională şi 
realitatea virtuală în imagistică 

Participări active la manifestări ştiinţifice internaţionale 
- 1997, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007 - Congresul European de 

Radiologie de la Viena 
- 1999 - Simpozionul European de Rezonanţă Magnetică în medicină şi 

biologie, Sevilia 
- 2002 - Simpozionul  European de CT multisecţională, Las Palmas de 

Mallorca 
- 2004 - Congresul Nord - American de Radiologie, Chicago şi 

Investigators Meeting pentru scleroza multiplă, Paris, Roma, Budapesta 
- 2005 -  Investigators Meeting pentru Scleroza Multiplă, Paris 
- 2005 -  Investigators Bayhill Meetings, Praga 
- 2006 - Congresul Mondial de Rezonanţă Magnetică, Seattle, USA 
- 2007 - Congresul Mondial de Rezonanţă Magnetică, Berlin 
                                                                                          

 
 
 



 

VASILE VRÂNCEANU - conferit titlul de “Cetăţean de Onoare al oraşului 
Tîrgu Neamţ” - prin H.C.L  nr. 110/14.06.2013 

 

Date biografice: 
Nume: VASILE VRÂNCEANU 
Data naşterii: n. 15.01.1934 
Locul naşterii: Răuceşti, judetul Neamţ 
Starea civilă: căsătorit 
Domiciliul: Tîrgu Neamţ 
Naţionalitatea: română 
Studii: 
- şcoala primară în comuna Răuceşti, jud. Neamţ 
- absolvent al Gimnaziului Regina Maria – Tîrgu 

Neamţ 
- 1952 – absolvent al Şcolii Normale de Băieţi „Gheorghe Asachi” – Piatra 

Neamţ 
- 1955 – absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea  A.I. Cuza, din Iaşi  
Activitatea profesională: 
- 1952 – îşi începe activitatea de învăţător 
- 1952 - 1998  –  46 de ani de activitate pedagogică  
- 1968 – 1998 – 30 de ani activitate ca profesor, la catedra de istorie – 

Şcoala Generală nr.2 „Grigore Ghica – Vodă” 
Experienţă de viaţă: 
- 1992 -  consilier local şi face parte din primul Consiliul Local al oraşului 

Tîrgu Neamţ,  ales prin vot democratic, după Revoluţia română din 1989 
- 1992 – 2000 - consilier local, preşedinte şi membru al Comisiei de 

Cultură şi Învăţământ - Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
- 1997 – cea mai importantă contribuţie personală – continuarea lucrărilor 

pentru finalizarea Liceului Tehnologic „Vasile Conta”. 
 


