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ctivitatea sportivă este întâlnită din cele mai vechi timpuri pe aceste 
meleaguri, ea manifestându-se sub formă de competiţii de oină, trasul cu arcul 
cu săgeţi, praştia, poarca, surcica etc. Aceste jocuri competiţionale sunt 

„activitatea“ de bază a celor tineri, a copiilor în general. 
Fiecare generaţie trece prin perioada jocurilor copilăriei, jocuri care sunt 

adevărate arene ale curajului şi dibăciei. 
Jocul are darul de a forma şi dezvolta trăsăturile de caracter precum: răbdarea, 

perseverenţa, simţul întrajutorării, corectitudinea, cinstea, îndemânarea, voinţa, 
încrederea în sine etc. 

Competiţia „trasul cu arcul“ impunea o fire dârză, stăpână pe simţire, calmă şi 
atentă. Aceeaşi dibăcie şi atenţie se impune şi la trasul cu praştia. 

Oina, practicată în vechime, cu unele reminescenţe mai recente este un joc 
naţional. Practicat de două echipe de copii mai mari: o echipă „la bătaie“ pe linia de 
aşteptare şi o echipă „la primire“ în câmpul de joc. Dibăcia constă în lovirea mingii cu 
un băţ pentru a fi trimisă în terenul adversarului. 

Poarca folosea o minge din cârpă şi câteva beţe, scopul jocului este să intro-
ducă mingea în una din gropile din jurul cercului. 

 
Echipe de fotbal săteşti 
Fiecare sat are un teren de fotbal cu două porţi din lemn sau bare de fier. 

Competiţiile se ţin de obicei în zilele de sărbătoare. 
Echipa de fotbal a comunei Ciorteşti ,,Viitorul Ciorteşti” este antrenată de Neculai 
Genovel. 
Echipa  de fotbal ”Viitorul Ciorteşti”: 

Basarab Bogdan-Ionuţ 
Condurache Claudiu-Andrei 
Parfene Costel 
Mihai Dorel 
Neculai Marian 
Tonegaru Andrei-Răzvan 
Ivănoaiei Mihai 
Mihai Alin 
Puiu Iulian 
Istrate Florin-Petronel 
Olariu Ionuţ-Cătălin 
Panaite Adrian 
Cazacu Alexandru-Ionuţ 
Vârvea Andrei-Marian 

Cazacu Cosmin-Paul 
Antohe Ionel 
Petrişor Fabian-Iulian 
Neculai Iulian 
Budău Iulian 
Scafariu Gabriel 
Cazacu Lucian- Vlăduţ 
Amariuca Gabriel-Mihai 
Sanca Mihai-Florentin 
Chifan Bogdan-Vasile 
Proca Ştefan-Ionuţ 
Lorenţ Ionuţ-Vlad 
Chirvase Iulian-Cristian 
Zaharescu Gheorghe-Daniel 

 
 

A
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Echipa de fotbal“Viitorul Ciorteşti” 
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organizate în acea perioadă: Locul I pe judeţ şi locul 25 pe ţară. În anul 2008 s-a 
încercat reorganizarea echipei, dar s-a oprit la stadiul de început, prin ieşirea la pensie 
a d-lui profesor . 

 

Componenta echipei de oina în 2008 
 

 
Echipa de oină a şcolii Ciorteşti, sub îndrumarea d- lui profesor Mircesu Ion, 

care a activat în perioada 1980-1988, a avut rezultate deosebite la concursurile 



 

CCaappiittoolluull XV 

 
Personalităţile 

comunei Ciorteşti 
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Vechi personalităţi din Şerbeşti 

• Săndulache Miclescu (1804-1877) - spătar, revoluţionar şi unionist, deputat în 
Divanul Ad-hoc 

• Familia Miclescu - veche familie de boieri moldoveni 

Carol Mircea Lambrino 
Mircea Lambrino a fost fiul nelegitim al Regelui 

Carol al II-lea şi al lui Zizi Lambrino. Căsătoria celor doi 
a fost anulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, motiv 
pentru care Mircea Lambrino nu a fost recunoscut 
niciodată oficial ca sânge regal. Prinţul Carol Mircea a 
decedat la 27 ianuarie 2006 în Londra, la vârsta de 86 de 
ani. Mircea Carol Lambrino, a avut o moşie de 764 de 
hectare în preajma satului Şerbeşti. Presa vremii îl numea 
regele din Şerbeşti. Din relatările învăţătorului Vasile 
Tiron, aflam câteva date despre conacul pe care îl 
deţinuse: "Era un castel impozant, cu o fântână arteziană 
de toată frumuseţea la intrare, alei somptuoase şi castani 
uriaşi". Imediat după război, odată cu venirea 
comuniştilor la putere şi prin impunerea colectivizării, 
domeniul regal de la Şerbeşti a fost confiscat şi i sa dat o altă funcţionalitate, 
distrugându-se gradat până la dispariţia sa în totalitate. 

 

Fii născuţi şi adoptaţi ai comunei Ciorteşti 
 
ACHIŢEI  CONSTANTIN – Agent poştal 

S-a născut în satul Hiliţa, comuna Costuleni, Iaşi, la 7.05.1969. A absolvit 
şcoala generală în satul natal, după care a urmat cursurile Şcolii profesionale din 
cadrul Liceului Industrial Nr. 1 Iaşi. Din anul 1998 lucrează în cadrul OPRM Iaşi şi, 
din anul 2000, la Agenţia Coropceni - Rotaria. 
 
ADOCHIEI GHEORGHE – inginer mecanic 

Născut la 12.12.1946, în Ciorteşti, fiul lui Tudor şi Tudoradin satul Şerbeşti. 
După absolvirea şcolii generale în Ciortesti, urmează Şcoala Profesională de Mecanici 
Utilaj Chimic “Sf. Sava” din Iaşi. Este admis la Liceul Emil Racoviţă- Iaşi, apoi la 
Institultul Politehnic, la Facultatea de  Mecanică, pe care o absolvă în 1978. Din acel 
an şi până la pensionare (2000) este inginer mecanic, şef de secţie la C.F.S. Vaslui. 
 
ALEXANDRU I. CONSTANTIN -  învăţător 

Născut pe 15 august 1898 la Ciorteşti, judeţul Iaşi, membru al P.N.L. A fost 
arestat pe 15 august 1952 şi a murit la Canal pe 16 august 
1953, familia sa fiind anunţată abia pe 8 decembrie 1972. Este 
menţionat în dicţionarul victimilor terorii comuniste în  
“LUPTA CU AMNEZIA” de Cicerone Ioniţoiu. 
 
ALEXANOVICI  JĂNEL  -  Maior MAN 

S-a născut în Ciorteşti (nu sunt date biografice 
suficiente). Tatăl său, Mihai Alexanovici, a fost proprietarul a 
două mori pe petrol lampant în satul Deleni. A fost coleg de 
academie cu Leontin Sălăjan. Maior la o unitate militară în 
Bucureşti. 
  

Alexanovici  Jănel 
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AMĂRIUCĂI  ALEXANDRU – Inginer constructor 
S-a născut la 18.03.1958 în Ciorteşti şi este fiul lui Nicolae şi al Lidei. După 

absolvirea şcolii generale în satul natal, a urmat Liceul Agricol Iaşi – profil Cadastru 
şi Organizarea Teritoriului.  Între anii 1982-1986 a studiat la Institutul Politehnic Iaşi 
- Facultatea de Construcţii. A lucrat la ”Vega” Galaţi, apoi la Oficiul de Îmbunătăţiri 
Funciare Iaşi şi la Trustul de Lucrări Hidrotehnice Iaşi. În prezent lucrează la Direcţia 
Apelor Prut. 
 
AMĂRIUCĂI  DĂNUŢ - Inginer mecanic 

Este fiul lui Ion şi al Anicăi din satul Ciorteşti. S-a născut la 11.03.1962. A 
absolvit şcoala primară şi gimnaziul în  Ciorteşti, urmând apoi, Liceul Agroindustrial 
Titu din judeţul Dâmboviţa. În anul 1989 a absolvit Facultatea de Mecanică Agricolă 
a Institutului Politehnic Iaşi, după care a fost repartizat la SMA Ciorteşti. Din anul 
1991 şi până în 1994 a fost inginer mecanic la SC ”Instalatorul” din Alba Iulia. A fost 
profesor timp de un an la Liceul ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaie, din judeţul Iaşi. 
Între 1995-2008 a fost profesor la Liceul ”M. Kogălniceanu” Miroslava şi, în prezent, 
este profesor la Grup Şcolar Agricol Holboca. 
 
ANDREI  (ISACHI) TATIANA -  Educatoare 

S-a născut în satul Coropceni, la data de 7.01.1963 şi este fiica lui Dumitru şi 
Maranda Isachi. A învăţat  la şcoala din sat  din clasa I pâna în clasa a VIII-a, apoi la 
Liceul Industrial Nr.6, Iaşi. Dupa absolvirea acestuia a suplinit în învăţământ , pe 
diverse catedre,iar după absolvirea Şcolii Postliceale 
”Proşansa”, s-a calificat, fiind educatoare la Şcolala 
generală Ciorteşti, corp Coropceni. În prezent este 
educatoare titulară cu grad didactic I. 
 
ANDREI  CONSTANTIN – Contabil   

S-a născut în comuna Vlădeni, judeţul Iaşi, la data 
de 26.11.1960 şi  este fiul lui Ioan si Maria Andrei. A 
absolvit 8 clase în satul natal, apoi a urmat Liceul 
Economic Nr.1, Iaşi, pe care l-a absolvit în anul 1979. A 
fost repartizat la Primăria Ciorteşti, ca funcţionar 
economic, unde activează şi în prezent. Între anii 1990-
1993 a fost primar al comunei iar, ca urmare a absolvirii 
studiilor superioare în anul 2009, are în prezent, titlul de 
inspector. 
 
ANDRUŞCĂ  SERGIU  MIREL -  Agent de poliţie 

Este fiul lui Aurel şi al Dorinei Andruşcă din satul Ciorteşti. S-a născut în 
Ciorteşti la data de 9.11.1976. A absolvit Şcola generală Ciorteşti, iar între 1991-1995 
Liceul  MIU din Iaşi, profil filologie – istorie. După satisfacera stagiului militar a 
urmat cursurile Şcolii de Poliţie ”V. Lascăr” din Câmpina. Din 2002 şi până în 
prezent este agent pricipal la Sectia a 2-a Poliţie, Iaşi- Compartimentul Investigaţii 
Criminale, iar din 2008, absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii ”Spiru Haret”. 
Pasiune pentru şah i-a adus nenumărate premii la diferite competiţii sportive, printre 
care amintim, locul I la IPJ Iaşi. 
 
ARTENI  (LUNGU) GRETA FELICIA - Învăţătoare 

Este fiica Licăi şi a lui Ion Lungu din satul Şerbeşti. După absolvirea şcolii 
generale în Şerbeşti, a urmat Şcoala Normală ”Vasile Lupu” Iaşi, promoţia 1993. S-a 
înscris apoi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii  ”Al. I. Cuza” Iaşi, pe 
care a absolvit-o în anul 2000. Din anul 1993 este învăţătoare cu grad didactic I 
(profesor pentru învăţământul primar) la Şcoala ”Alexandru cel Bun” din Iaşi. 

Alte cursuri, specializări, referinţe: în perioada septembrie 2006 – iunie 2007, a 
făcut parte din echipa de proiect, ca translator în limba engleză, în cadrul proiectului 
Comenius:” Maths and Science Lab”. 

Lucrări publicate: PAŞI SPRE PERFORMANŢĂ- auxiliar la limba română 
pentru elevii claselor a III-a, Editura Pim, Iaşi, 2010. 

 
Constantin  Andrei 
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APARASCHIVEI (SUCULIUC) VALERICA - 
Economist 

Fiica lui Neculai şi Maranda din Ciorteşti. Născută 
în Ciorteşti, la 30 martie 1957. A absolvit şcoala generală 
în satul natal, apoi a urmat Liceul Economic Nr.1 – Iaşi. 
Între 1976- 1996 este şef sector Papetărie la ICRM – Iaşi 
şi, în paralel, urmează  Facultatea de Ştiinţe Economice – 
Iaşi, specialitatea Finanţe- Contabilitate, pe care a 
absolvit-o în anul 1981. Din 1996 şi până în prezent este 
administrator de firmă la “Hermes Univers “ SRL Iaşi. 
 
APETROAIE (MARIŞCU) EUGENIA - Educatoare 

Fiica lui Neculai şi Aneta. Născută la 6 martie 
1950, în Ciorteşti.  După  absolvirea Şcolii generale  
Ciorteşti, studiază la Liceul Pedagogic Iaşi. Din anul 1971 şi până în 1976 este 
educatoare la Grădiniţa Ciorteşti. Între 1976- 1978, la Grădiniţa cu Program Prelungit 
Nr. 20, Iaşi, iar din 1978 şi până la pensionare (2008) a lucrat ca educatoare la 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 14 Iaşi. Realizări : toate gradele didactice , 
Diploma de excelenţă “Gh. Lazăr” acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, lucări în cărţi de specialitate (jocuri ludice, cercetare şi creativitate în 
învăţământ, Revista Învăţământ preşcolar (2006-2008). 
 
Drd. ASĂVOAIEI COSTICĂ - cercetător 

Născut pe 4 oct. 1964 la Ciorteşti, este absolvent al Facultăţii de Istorie „ A. I. 
Cuza” din Iaşi, promoţia 1991, devenind cercetător ştiinţific din acelaşi an la Institutul 
de Arheologie Iaşi. 

Astăzi este doctorand pe specialitatea Istoria Medievală a României şi stiinţele 
auxiliare, avându-l ca coordonator ştiinţific pe prof. univ. dr. Ioan Caproşu. 

Participă la numeroase comunicări de istorie atât în ţară cât şi în Ucraina şi 
Basarabia, fiind în acelaşi timp coordonator sau colaborator pe câteva şantire 
arheologice medievale: Dodeşti – Vaslui, Mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, Biserica 
Barnovschi - Iaşi, Biserica Sf. Gheorghe Iaşi, Vaslui – Curtea Domnească etc. 
Publicaţii: 

- C. Asăvoaiei, V. Munteanu, Basarabia. Recurs la identitate. Ed. Agora, Iaşi, 
2000. 

Colaborează la vol. II şi III al Istoriei Românilor (Indice şi Addenda), la BAI, I, Iaşi 
cu Bibliografia paleoliticului şi epipaleoliticului din România şi realizează de 
asemenea o recenzie a unei lucrări despre meşteşuguri a prof. dr. Dan Gh. Teodor 
(1998). 
Pe lângă acestea are peste 30 de articole publicate 
în reviste de specialitate din întreaga ţară. 
 
BALAN  IOAN -  Sculptor 

Născut la data de 13 august 1966, în satul 
Rotăria a comunei Ciorteşti, fiul lui Alexandru şi 
al Elenei. Şcoala primară o absolvă în satul 
Rotaria, iar gimnaziul la Şcoala Generală 
Coropceni. Urmează 10 clase şi şcoala 
profesională la Liceul Metalurgic din Iaşi. 
Pasionat de sculptură, urmează Şcoala Populară 
de Artă, Iaşi, între anii 1991- 1992. În anul 2004 
se hotărăşte să urmeze cursurile serale ale 
Liceului Emil Racoviţă din Iaşi, pe care le 
definitivează în anul 2007. În anul 2008 s-a înscris la Universitatea de Arte “G. 
Enescu” din Iaşi, la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design. În iulie 2011 s-a 
licenţiat în sculptură cu o lucrare complexă: Compoziţie ronde bosse “Samson şi 
Dalila” şi Portret compoziţional monumental “Gellu Naum” pentru a cărei probă 
practică a fost notat cu 10. 
PREMII ŞI DIPLOME  

Dintre premiile obţinute, amintim premiul I la Salonul de Primăvară al 
Asociaţiei Artiştilor Plastici din laşi, în 2001, pentru lucrarea „Flămânzilă"; premiul I 

 
Aparaschivei Valerica 

 
Artistul Ion Balan 
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în cadrul Salonului de Toamnă al A.A.P. laşi, în 2002, pentru lucrarea „Cerşetorul"; 
premiul I în cadrul Salonului de Primăvară al A.A.P. laşi, pentru lucrarea „Jugul 
vieţii", în 2003; diplome de participare, începând din anul 2002, la expoziţia naţională 
de artă naivă „Saloanele Moldovei"; în 2005 a participat, alături de Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale laşi, la o expoziţie organizată 
în Franţa; în 2006 a obţinut premiul I la prima sa participare la expoziţia naţională de 
artă naivă. 

 

 
I. Balan - Samson şi Dalila - compoziţie ronde bosse 
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In cartea sa de vizită apar 
următoarele: membru al Asociaţiei 
Artiştilor Plastici din laşi, membru al 
Asociaţiei Arta, membru al Asociaţiei 
Meşterilor Populari din Sibiu. 

Dincolo de diplomele care îi 
atestă recunoaşterea publică, oficială a 
măiestriei mâinilor sale, dovezi cărora 
însuşi artistul nu le acordă o impor-
tanţă deosebită, se află opera sa. 
Inspirate din literatura noastră 
populară („Sătilă", „Flămânzilă"), din 
capodopedopere sculptori consacraţi 
(„îngânduratul") sau materializate pur 
şi simplu dintr-o chemare interioară, 
lucrările sculptorului Ion Balan 
îndeamnă la reflecţie asupra 
cotidianului, asupra moralităţii 
sociale. Pe lângă aceste activităţi se 
mai poate adăuga şi cea de arheolog 
diletant, fiind şi un căutător de vestigii 
şi cultură preistorică alături de soţia 
Stela şi copii. A fost unul dintre 
puţinele persoane care s-a alăturat 

grupului de arheologi ce au efectuat săpături în situl eneolitic din nordul satului de pe 
Dealul Runc, deţinând de asemenea şi o modestă colecţie de piese arheologice. 
 

 
Ioan Balan  

Gellu Naum – portret comoziţional 
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BĂLĂŞOIU (Volocaru) NICOLETA – medic primar 
Data şi locul naşterii: 26.10.1971, Ciorteşti , jud. Iaşi 
Studii :  

- Clasele I-V, Şcoala Generală Ciorteşti; 
- Clasele VI – VIII , Colegiul National “Emil Racoviţă”, 

Iaşi 
- Colegiul Naţional “Emil Racoviţă”, Iaşi - Anul absolvirii 

1990; 
- Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa”, 

Iaşi, Facultatea de Medicină Generală – Anul absolvirii 
1997; 

- Rezidenţiat în specialitatea “Igiena Generală”, UMF Iaşi, 
anul absolvirii 2003; 

- Susţinerea examenului de primariat, UMF Timişoara, 2008; 
- Masterat “Gestiunea Resurselor Umane în Sănătate”, Universitatea “George 

Bacovia”, 2005-2007. 
În prezent îşi desfăşoară activitatea la Direcţia de Sănătate Publică Bacău, în 

cadrul Compartimentului de control în Sănătate Publică, în calitate de medic - 
inspector. 
 
BÂCU ILIE – Jurist 

S-a născut la data de 3.05.1977, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în 
Şerbeşti, apoi Liceul ”Garabet Ibrăileanu” Iaşi.  A suplinit o perioadă în învăţământ la 
Şcoala Şerbeşti, după care a urmat cursurile Facultăţii de Dept a Universităţii ”Al. I. 
Cuza ” Iaşi. În prezent este jurist la ITM Iaşi. 
 
BÂRCĂ ( CHIRILĂ) ANCIRA – Asistent medical  (18.05.1949- 10.01.1998) 

A fost fiica lui Ion şi a Elenei Chirilă din Ciorteşti. După absoşvirea şcolii în 
satul natal, a urmat Şcoala Profesională Sanitară, se încadreaza ca soră medicală la 
Spitalul Judeţean Vaslui, dar continuă studiile liceale şi se califică în meseria de 
asistent medical generalist. 

 
BOGDĂNICI (ANDRUŞCĂ) ANGELICA – Contabil 

Este fiica lui Andrei şi a Mariei Andruşcă din satul Coropceni. S-a născut la 
data de 26.12.1961 şi a absolvit şcoala generală în satul natal. A urmat apoi Liceul 
Economic şi de Drept Administrativ, Nr. 1 Iaşi - profil Contabilitate, promoţia 1980. 
După absolvirea acetuia, a fost contabil la AEI Ciorteşti, iar din 1996 până în 1999, 
contabil operator de rol la Direcţia Finanţelor Publice Iaşi. Din anul 2000 este contabil 
la Primăria Schitu Duca, judeţul Iaşi. Absolvind cursurile Univesităţii ”Ştefan 
Lupaşcu ” – Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune Iaşi, în anul 2010, 
a trecut la titlui de Inspector de specialitate. 
 
BOGDĂNICI  CONSTANTIN - Contabil  

S-a născut la 31.01.1983, în Iaşi şi ese fiul lui Angelica şi al lui Victor 
Bogdănici din satul Coropceni. A  învăţat patru clase la scoala din Satu Nou, comuna 
Schitu Duca, apoi , gimnaziul la Şcoala Generală ”V. Conta” Iaşi. A urmat cursurile 
liceale la Liceul ”M. Sturza” Iaşi şi, după absolvirea acestuia, s-a încadrat la Primăria 
Schitu Duca în postul de contabil operator de rol şi unde activează şi în prezent. În 
anul 2007 a absolvit Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a 
Univesităţii ”Ştefan Lupaşcu” Iaşi, acest lucru permiţându-i căpătarea titlului de 
Inspector de specialitate. 
 
BOGDANICI (ISACHI) GABRIELA - Profesor 

S-a născut la data de 27.08.1986, în Iaşi şi este fiica lui Maricel şi a Zamfirei 
Isachi din Coropceni. A absolvit şcoala primară în Satu Nou, comuna Schitu Duca iar 
gimnaziul la Şcoala Nr. 6 ”M. Eminescu” Vaslui. A urmat apoi Colegiul Economic 
”Anghel Rugină” Vaslui. Între anii 2004-2008 a urmat Facultatea de Litere din cadrul 
Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, după care s-a angajat la Şcoala cu clasele I-VIII 
Ciorteşti. În paralel, urmează cursurile Facultăţii de Marketing şi Relaţii 
Internaţionale din cadrul UAIC Iaşi. 
 

Nicoleta  
Bălăşoiu 
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BOTEZ (RĂILEANU) DOINA – Educatoare  
Fiica lui Aurel şi Aneta Răileanu din satul Rotăria (Crasna), comuna Ciorteşti, s-

a născut la data de 24.05.1967. A absolvit şcoala primară în satul natal şi gimnaziul la 
Şcoala Generală Ciorteşti. A urmat apoi Liceul de Construcţii  Iaşi şi, după absolvirea 
acestuia, a suplinit în învăţământ pe diverse caterde. În anul 2001 a absolvit Şcoala 
Posliceală ”Psyconas” Iaşi, acest lucru permiţându-i calificarea în postul de educatoare 
la şcoala din satul Rotăria şi obţinerea gradelor didactice, inclusiv, gradul I. 
 
BOTEZ  FLORENTIN – Învăţător  

S-a născut în comuna Vadu  Moldovei, judeţul Suceava,  la data de 22.02.1960 
şi este fiul lui Petru şi Florentina. A absolvit şcoala primară şi gimnaziul în satul Osoi, 
comuna Coarnarna, judeţul Iaşi, după care, a urmat Liceul Pedagogic ”V: Lupu” Iaşi. 
După obţinerea bacalaureatului a fost repartizat ca învăţător la Şcoala Rotăria. S-a 
ataşat de aceste locuri, într-atât, încât şi-a întemeiat o familie, căsătorindu-se cu o fiică 
a satului. A obţinut treptat gradele didactice, inclusiv gradul I. Între anii 2009- 2010, 
ca urmare a aprecierii corecte a profesionalismului său, a fost ales director al Şcolii cu 
clasele I-VIII Ciorteşti şi unde, în prezent, este director adjunct. 
 
BUZULIUC  COSTICĂ - Subofiţer MAI  

Fiul lui Neculai si Natalia, s-a născut la 22.11.1948, în Ciorteşti. A învăţat la 
şcoala din sat opt clase, după care a urmat Liceul Industrial Vaslui. După satisfacerea 
stagiului militar, în anul 1970, s-a încadrat la Poliţia Municipiului Vaslui, iar în anul 
2001 s-a pensionat cu gradul de subofiţer. 
 
BUDACĂ (DOBÂNDĂ) AURICA – Contabil 

S-a născut în comuna Ciorteşti la data de 13.01.1938 şi este fiica lui Mihalache 
şi a Mariei Dobândă din satul Deleni. A absolvit şcoala generală de şapte ani în 
Ciorteşti, după care a urmat Şcoala Tehnică de Cooperaţie Vaslui. După absolvirea 
acesteia în anul 1955, a fost contabilă la Consumcoop Ciorteşti, apoi, timp de şapte 
ani, la CAP Ciorteşti, după care s-a transferat la SMA Ciorteşti, unde a fost contabil 
timp de 23 de ani, până la pensionare. 
 
BUDACĂ  VASILE – Maistru mecanic 

S-a născut în comuna Costuleni, la data de 13.10.1936 şi este fiul lui Gheorghe 
şi al Mariei Budacă din satul Covasna. A absolvit şcoala primară în satul natal, după 
care a urmat Şcoala de Arte şi Meserii Iaşi. A lucrat ca strungar la SMT Ciorteşti până 
în anul 1961 după care a urmat Şcoala Tehnică de Maiştri Mecanici Agricoli, Iaşi . 
După absolvirea acesteia a fost maistru şef de atelier la SMA Ciorteşti. Din anul 1974 
şi până în 1981 a fost primar al comunei Ciorteşti, după care, a revenit la meseria 
avută anterior. 
 
BULBUC EUGEN (n. 1872, Ciorteşti - d. 1949, Bârlad) mare muzician român. 

S-a născut în anul 1872, în comuna Ciorteşti, Iaşi, la acea vreme parte din 
judeţul Vaslui. Tatăl său, preot, a murit pe când el avea 7 ani. Este luat în grijă de 
Episcopul Huşilor din acea vreme, care mai târziu, îl dă la seminar. La vârsta de 19 
ani este admis la Conservatorul de muzică şi artă dramatică din Bucureşti. Peste 6 ani, 
ajunge profesor de muzică la Liceul Gheorghe Roşca Codreanu din Bârlad. În 1901 se 
căsătoreşte cu institutoarea Eufrosina Colescu, fiica profesorului preot Colescu, de la 
Academia Mihăileană Iaşi. 

În 1902, înfiinţează la Bârlad, Societatea Muzicală Armonia, proiect în care 
primeşte sprijin financiar din partea Clotildei Colonel Averescu, o bârlădeancă 
înstărită şi director de şcoală. Susţine la Arenele Române din Bucureşti o serie de 
concerte pentru care este răsplătită cu medalia de aur, diploma de onoare şi placheta 
de colaborator. Compozitorul Eugen Bulbuc a scris şi partituri muzicale, iar între 
1899 şi 1934 a creat şi condus Corul Bisericii Domneşti din oraş. Din cor au făcut 
parte trei celebrităţi ale scenei româneşti: Emilia Guţianu, Cecilia Naste şi Natalia 
Darie. A pregătit şi condus corul şi orchestra Liceului Codreanu din Bârlad, care, ani 
la rând a obţinut importante premii la concursurile muzicale. 

Se stinge din viaţă în anul 1949 şi este înmormântat în cimitirul Eternitatea. 
Casa familiei Bulbuc, aflată în Bârlad, pe Bulevardul Epureanu, a fost declarată 

monument istoric. 
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CARP  DRAGOŞ – Lucrător silvic 
Născut la 03.29.1958, în Şerbeşti. Fiul lui Fănică şi al Nataliei. După 

absolvirea şcolii generale din Şerbeşti, studiază la Liceul  de Industria Lemnului 
Suceava, timp de trei ani, apoi, între 1976 - 1981 la Liceul Al. I. Cuza din Iaşi. 
Lucrează la Fabrica de Mobilă din Iaşi şi, în 1985 , absolvă şcoala Postliceală la 
Liceul Silvic Campulung Moldovenesc. În prezent este lucrător silvic la Ocolul Silvic 
Dobrovaţ. 
 
CARP  VASILE – inginer zootehnist (8.04.1961- 
22.05.2000) 

Fiul lui Aristide şi al Eleonorei Carp, s–a născut în 
Şerbeşti. A absolvit şcoala generală în satul natal. A urmat 
Liceul  Agricol  “M. Kogălnicenu”- Miroslava , apoi 
Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară a Institutului 
“I.Ionescu de la Brad “- Iaşi, licenţiindu-se, cu media 10, în 
meseria de inginer zootehnist. În urma absolvirii, având 
posibilitatea de a-şi alege locul de muncă, a fost repartizat la 
CAP Ciorteşti, la ferma de oi, ca şef de fermă. Din anul 1987 
şi până în 1990, a fost director la AEI Coropceni. A lucrat o 
perioadă la Direcţia Agricolă Iaşi, apoi la SC Comat SA, ca 
inginer la ferma Poiana, Schitu Duca. Fire energică, a trăit 
viaţa intens, arzând ca o lumânare la ambele capete, stingându-se prematur la vârsta 
de 39 de ani. 
 
CAZACU (DOBÂNDĂ) MARGARETA (19.09.1949- 
22.12.1995) – Profesor  

A fost  fiica lui  Neculai şi a Gherghinei Dobândă din 
satul Ciorteşti. S-a născut în comuna Ciorteşti şi a absolvit 
şcoala de şapte clase în satul natal, după care Liceul Teoretic 
Codaeşti. A urmat apoi Institutul Pedagogic de trei ani - 
profil Matematică în Iaşi.  A fost profesor de matematică la 
Şcoala din Ciorteşti, apoi la şcoala din Băceşti, judeţul 
Vaslui, după care, timp de 11 ani, a fost profesor şi director 
al şcolii din satul Brădiceşti, comuna Dolheşti, Iaşi. S-a 
transferat apoi la Şcoala generală Satu Nou, comuna Schitu 
Duca, acolo unde a şi trecut prematur la ”cele veşnice”. 
 
CIAUŞU  ZAHARIA - asistent universitar 

Născut la 14.11.1959, în Ciorteşti. Fiul lui Nicu şi al Niculinei Ceauşu din 
Şerbeşti, a absolvit şcoala generală în Şerbeşti, apoi Liceul Nr. 1 – Iaşi. Se încadrează  
ca electronist la CFS Vaslui, iar între 1985- 1989 studiază la Universitatea “ Al. I. 
Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere . După absolvirea acesteia, este profesor de limba 
si literatura romană la Liceul Industrial Nr. 3 din Miercurea Ciuc şi, pentru scurt timp, 
la şcoala din satul natal. Din octombrie 1990, este cadru didactic la Facultatea de 
Litere a Universitatii “Al. I. Cuza” Iaşi. 
 
CIOBANU(CHIRILĂ) VIOLETA – Bibliotecar 

Este fiica învăţătorului Ion 
şi a Elenei Chirilă din Ciorteşti. 
S-a născut la data de 17.01.1948, 
în Ciorteşti. După absolvirea 
şcolii generale în Ciorteşti, a 
urmat Liceul Teoretic Codăeşti, 
Vaslui. Apoi s-a înscris la Şcoala 
de Biblioteconomie Bucureşti şi 
în paralel a fost profesor 
suplinitor până în anul 1975. A 
fost, timp de 21 de ani bibliograf 
- şef serviciu carte, la Centrul de 
Librării Vaslui, iar din 1995 şi 
până în octombrie 2006 a activat 

Carp Vasile 

Cazacu Margareta 

 
Ciobanu Violeta  
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în meseria pentru care se pregătise în tinereţe, aceea de bibliotecar, la Biblioteca 
Judeţeană ”Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui.  În cei şase ani de activitate la biblioteca 
vasluiană, a avut colaborări la  publicaţiile acesteia, Caietul Metodic din 2001, 2002, 
2003. În anul 2004, în colaborare cu Biblioteca din Vaslui, a editat antologia 
”Memoria cărţii”, a cărei prezentare a fost făcută şi în cadrul ”Zilelor deschise” ale 
Bibliotecii din Ciorteşti. 
 
CIOBANU  AUREL – Inginer agronom  

S-a născut la data de 15.04.1959, în comuna Codăesti, judeţul Vaslui. Este fiul 
lui Ştefan şi al Elenei Ciobanu din satul Pribeşti, comuna Codăeşti. A absolvit opt 
clase în satul natal, după care a urmat Liceul Agroindustrial Iaşi. A fost admis la  
Instutultul  Agronomic” I. Ionescu de la Brad” Iaşi şi după absolvirea acestuia a lucrat 
timp de doi ani la IAS Bucium Iaşi - Ferma Dobrovăţ, ca inginer baza furajeră. Din 
anul 1987, până în anul 1990 a fost inginer baza furajeră la ferma Şerbesti, iar din 
1991, până în 2003 a fost şef de fermă. În prezent este administrator la PFA – 
domeniu agricol. 
 
CIOBANU DOINA – Inginer agronom       

S-a născut în satul Lespezi, judeţul Iaşi, la data de 16.06.1962. A absolvit 
şcoala generală în satul natal, după care a urmat Liceul Agroindustrial Podu Iloaiei. În 
anul 1984 a absolvit cursurile  în cadrul Institutului ”I. Ionescu de la Brad”, 
calificându-se în meseria de inginer agronom. A lucrat doi ani la Ferma Dobrovăţ din 
cadrul IAS Bucium, apoi la Ferma Şerbeşti, până în 2003. în prezent lucrează la PFA 
– domeniu agricol. 
 
CIOBANU  EMIL – Profesor 

Fiul lui Toader şi Virginia, s-a născut la 22.07.1935, în satul Coropceni. 
Cursurile primare şi gimnaziale le-a absolvit la şcoala din satul natal. A urmat Liceul 
Industrial – Piatra Neamţ, după care a lucrat în învăţământ , ca profesor suplinitor, la 
Şcola Generală Coropceni. În anul 1977 este absolvent al 
Facultăţii de Istorie – Filosofie a Universităţii ”Al. I. Cuza” 
din Iaşi. Din acel an a lucrat la şcoala din Coropceni, ca 
profesor de istorie , până la pensionare (1996). 
 
CIOBOTARIU  VASILE – Învăţător 

S-a născut în satul Ciorteşti, la data de 24.02.1952 şi 
este fiul lui Nicolae şi al  Elenei. A urmat şcoala primară şi 
gimnaziul în Ciorteşti. Între anii 1967-1972 a studiat la 
Liceul Pedagogic ”Al. Vlahuţă” din Bârlad. Este numit 
învăţător în satul natal începând cu data de 1.09.1972, unde 
lucrează şi în prezent. A obţinut definitivatul în învăţământ 
în anul 1975. 

Între anii 1978 - 1989, pe lângă activitatea la catedră, 
a ocupat şi funcţia de bibliotecar la Biblioteca Comunală 
Ciorteşti. 

 
CIOBOTARIU  NEDELEA – 
Învăţătoare 

Născută la 16.02. 1936, în 
comuna Recea, jud. Argeş. 
Şcoala primară în comuna Recea 
şi gimnaziul în comuna Izvorul. 
In 1955, a absolvit Liceul 
Pedagogic Piteşti, după care a 
fost repartizata la Scoală generală 
Şerbeşti, unde şi-a desfăşurat 
activitatea până la pensionare, 
învăţător grad II. 
 

Vasile Ciobotariu 

Familia de învăţători Ciobotariu  
Ioan si Nedelea cu fetiţa lor, Mihaela. 
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CIOBOTARIU IOAN – Învăţător 
Născut la 20.03.1933, în Dăneşti – Vaslui. Şcoala primară şi gimnaziul - în satul natal. 
După absolvirea Şcolii Normale “V. Lupu” Iaşi, a fost repartizat la Şcoala Şerbeşti, 
activând până la pensionare. Grad didactic II 
 
 
CIORAN  (MARCU) ZÎNA -  Economist 

S-a născut la data de 6.06.1974 şi este fiica lui Vasile şi 
a Lenţicăi Marcu din satul Coropceni. A învăţat la şcoala din 
satul natal până în clasa a şaptea. Clasa a opt-a a absolvit-o la 
Liceul de Matematica Fizică „C. Negruzzi” Iaşi, iar studiile 
medii le-a făcut la Liceul de Matemetică Fizică ” Garabet 
Ibrăilenu” Iaşi. 

După absolvirea liceului a fost admisă la Facultatea de 
Economie şi Administare a Afacerilor din cadrul Universităţii 
”Al. I. Cuza” Iaşi. Între anii 1999-2000 a făcut master în 
”Tehnici şi Uzanţe în Comerţul Intraeuropean”. Între 1998- 
1999 a fost economist în cadrul Univ. „Gh. Asachi” Iaşi. Din 
1999 şi până în prezent este director la o firmă privată. 
 
CHIFAN  VALENTIN - Lucrător silvic 

Este fiul lui Mihai şi al Mariei Chifan din satul Coropceni. S-a născut la data de 
2.12.1975, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în Coropceni după care a urmat 
Şcoala Profesională din cadrul Liceului Răducăneni. S-a înscris la Şcoala Profesională 
de Pădurari din Câmpulung Moldovenesc şi, după absolvirea acesteia este pădurar la 
Ocolul Silvic Răducăneni, Cantonul III Crasna. 
 
CHIRILA MILUŢĂ – Agent poştal 

S-a născut la 17.08.1962, în Ciorteşti. Fiul lui Ion  şi al Marandei. A absolvit 
şcoala gimnazială în Ciorteşti. A urmat Liceul Tehnoton Iaşi, după care s-a angajat al 
SMA Ciorteşti ca primitor-distribuitor. Din 1999 este agent poştal la Agentia Şerbeşti. 
 
CHIRILĂ NECULAI – Învăţător 

A fost unul dintre primii 
învăţători din satul Ciorteşti, fiul lui 
Gheorghe şi al Mariei Chirilă.  Când a 
început cel de al doilea război 
mondial, a fost mobilizat pe front, 
unde a îndeplinit funcţia de 
sublocotenent şi comandant de pluton 
în Regimentul 7 ”Vânători de munte”.  
Din păcate, nu s-a mai întors la elevii 
lui dragi, căzând pe front, în zona 
”Ţiganca” Basarabia. 
 
CHIRILĂ ( ANTOHI) ELENA - Învăţătoare 

A fost soţia lui Neculai Chirilă, alături de care a venit în sat ca învăţătoare. 
 
 CHIRILĂ ION (6.05.1904- 20.02.1983) – Învăţător 
A fost fiul lui Gheorghe şi al Mariei Chirilă din satul 
Ciorteşti, frate cu Neculai Chirilă (şi el învăţător).  A 
învăţat la şcoala din sat timp de şapte ani, după care a 
urmat Şcoala Normală la Vaslui. A venit învăţător în 
satul natal, după care a făcut stagiul militar. Reîntors 
din armată, s-a detaşat în comuna Lipova, judeţul 
Bacău, ca învăţător. În cel de al doile ăzboi mondial s-
a înrolat pe front, unde a condus un detaşament în 
Oltenia. După încheierea războiului, s-a întors la 
vatră, unde a fost învăţător la şcolile din comună. 
 
 
 

Zîna Cioran 

     
Chirilă Neculai şi  Elena 

 
Chirilă Ion 
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CHIRILĂ ALCIBIADE – Contabil 
S-a născut la data de 19.08.1953 în Ciorteşti. Este fiul 

lui Ion şi al Elenei Chirilă. A absolvit şcoala primară în 
Ciorteşti, după care a urmat liceul economic Vaslui. După 
absolvirea acestuia (în anul 1972) şi după stagiul militar, a 
revenit în satul natal pentru a fi contabil la CAP Ciorteşti, apoi 
contabil şef la AEI Coropceni. A fost apoi timp de doi ani 
contabil la IELIF Satu Nou, comuna Schitu Duca şi, din 1980, 
până în 1996 a lucrat la Staţiunea de Cercetări Pomicole Iaşi. 
A fost apoi şef birou financiar la OJT Iaşi, iar din anul 2000 
până in anul 2010 a fost  director economic la SC” 
Datpetcom”Iaşi. A urmat cursurile Universităţii ”Al. I. Cuza”, 
Facultatea de Ştiinţe Economice -  Contabilitate şi Planificare 
şi, în prezent este manager la SC”Agricon Liliana” SRL 
Movileni. 
 
 
CREŢU (PARASCHIV) RODICA – Economist  

Este fiica lui Aurel şi a Lisavetei Paraschiv din satul 
Ciorteşti. S-a născut la data de 16.04.1966, în Ciorteşti. A 
absolvit şcoala generală în satul natal, după care a urmat 
Liceul de Informatică din Iaşi, promoţia 1984. A studiat apoi 
la Universitatea ”Al. I: Cuza” Iaşi, la Facultatea de Ştiinţe 
Economice, secţia Finanţe Contabilitate. S-a încadrat la 
ICSMI Vaslui, ca economist, în 2002 îndeplinind funcţia de 
director economic. S-a angajat apoi la o firmă privată în 
Vaslui  şi, în prezent, este Director Executiv Adjunct la Casa 
Judeţeană de Pensii Vaslui. 
 
CONDREA ( VIERU) TINCA - Ziarist 

S-a născut la data de  11.01.1954, în Ciorteşti.  Este fiica lai Gheorghe şi a 
Domincăi Vieru din Şerbeşti. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care a 
urmat Liceul Teoretic Codăeşti. A urmat apoi Facultatea de Chimie a Institutului 
Politehnic Iaşi, promoţia 1976. Între anii  1976 - 1984 a fost angajată la Combinatul 
de Lianţi şi Azbociment Bicaz, actualmente CARPATCEMENT HOLDING, 
companie multinaţională germană. Din anul  1984 şi până în prezent este redactor la 
ziarul "Ceahlăul" din Piatra Neamţ. În anul 1989 a absolvit cursurile  Facultăţii de 
Ziaristică Bucureşti. 
 
COZMA EMIL (14.03.1930- 29.07.2007) şi SABINA -  
Familia de morari 

Emil Cozma  s-a născut în comuna Boţeşti, judeţul 
Vaslui. A fost fiul lui Vasile şi al Ilincăi Cozma şi ei, la 
rândul lor, fiind morari în satul Dăneşti - Vaslui. A absolvit 
şcoala în satul natal. În anul 1956 a venit în Ciorteşti pentru a 
lucra la moara de aici. În anul 1990 a devenit proprietarul 
morii. ”Domnul Cozma” aşa cum îl respecta toată lumea, s-a 

implicat în viaţa socială a 
comunei, reuşind, printre altele, să 
obţină fonduri pentru pietruirea 
drumului Ciorteşti - Deal Jidovină. 

Sabina Cozma s-a născut la data de 4.06.1956 în 
satul Micleşti, judeţul Vaslui. Este fiica  lui Vasile şi a 
Eugeniei Curuleţ. A absolvit cursurile şcolii din satul natal. 
În anul 1950 s-a căsătorit cu Emil Cozma şi din 1956 până 
la decesul acestuia l-a ajutat la administrarea morii din 
Ciorteşti. În prezent, deşi este pensionară, duce mai departe 
activitatea începută acum 55 de ani. 
 

Chirilă Alcibiade 

Creţu Rodica 

Emil Cozma 

 
Cozma Sabina 
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COZMA DĂNUŢĂ - Prof. univ. dr. ing. 
        S-a născut la 11.12.1951 în com.Codăeşti, 
jud.Vaslui, având ca părinţi pe Emil şi Sabina Cozma. 
Studii: 
 1958 – 1962 Şcoala primară Ciorteşti 
 1962 – 1966 Gimnaziul „Mihail 
Kogălniceanu’ Iaşi 
 1966 – 1971 Liceul Industrial Energetic Iaşi 
 1971 – 1976 Institutul Politehnic Iaşi, 
Facultatea de mecanică,  
Titlu ştiinţific: Doctor inginer 
Specializări: 

1988 - 1993 Doctorat, Susţinerea tezei de 
doctorat la data de 23 mai 1993, cu titlul„Contribuţii la studiul procesului de curăţire 
şi sortare de la utilajele folosite în recoltarea cartofilor” - conducator ştiinţific. Prof. 
univ. dr. ing. Ion Crudu 

1999 – 2000 Cursuri de perfecţionare în domeniul Managementului în 
tehnica agricolă, organizate în cadrul programului TEMPUS IB JEP  -14093-99 

2000 Stagiu specializare -Universitatea Gent – Belgia. 
Activitatea profesională: 
1976 –1980 Inginer  IMAIA Iaşi, la serviciul „Producţie” în calitate de inginer 
tehnolog 
1980 – 1990 Asistent universitar, Institutul politehnic Iaşi Facultatea de mecanica 
1990 – 1994 Sef de lucrări, Facultatea de mecanica Iaşi 
1994 –1998 Conferenţiar universitar, Facultatea de mecanica Iaşi 
1998 – în prezent -Profesor universitar, Universitatea tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, 
Facultatea de mecanica 
1996 – 2000 Secretar ştiinţific al Consiliului profesoral al Facultăţii de mecanică 
1996 – 2000 Membru al Colegiului editorial al editurii „GH.Asachi” Iaşi 
2006 – în prezent Şef catedră – Maşini pentru agricultură şi industria alimentară 
din cadrul Facultăţii de mecanică Iaşi 
 
Membru al asociaţiei profesionale 
 Membru fondator – In anul 2007  Asociatia Constatatorilor şi Lichidatorilor 
de Daune din Evenimente Rutiere – ACLIDER ROMANIA 
 Societatea inginerilor de automobile din Romania - SIAR 
 Societatea inginerilor mecanici agricoli din Romania – SIMAR 
 Asociatia absolventilor Facultatii de mecanica Iasi – AMIS 
 
 

Cozma Dănuţă 
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ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ 
Carti cu ISBN publicate în edituri recunoscute CNCSIS 3 
Cursuri si indrumare publicate in universitate  5 
Brevete de inventii      6 
Lucrări ştiinţifice      82 
Contracte de cercetare ştiinţifică    44 
Membru în comisii de doctorat    9 
 
COZMA  PETRU – Inginer în tehnologia fibrelor şi ţesăturilor 

Este fiul familiei de morari Miluţă şi  Sabina Cozma din Ciorteşti. S-a născut la 
data de 4.07.1957 în Ciorteşti. A absolvit Şcoala Generală Ciorteşti, după care a urmat 
Liceul MIU Iaşi.  După absolvirea liceului a urmat cursurile universitare la Facultatea 
de Tehnologia şi Chimia Textilelor, în cadrul Institutului Politehnic Iaşi, obţinând în 
anul 1983, diploma de inginer în tehnologia fibrelor şi ţesăturilor. A profesat timp de 
10 ani, ca inginer şef, la Întreprinderea textilă ”Maramureş” din Baia Mare, apoi la SC 
”Maratex” SA Baia Mare. Între 1995-1.04.2004 a fost adminitrator la SC ”Aida” SRL 
Baia Mare. La alegerile locale din anul 2004, din dorinţa de a se implica în viaţa 
comunităţii în care trăieşte, şi-a depus candidatura la funcţia de primar al comunei 
Leţca, judeţul Sălaj. Deşi era un moldovean stabilit pe melagurile lor, ardelenii din 
acea comunitate, au avut încrederea de a-i oferi de două ori  mandatul de primar. 
 
DĂMĂCEANU (MIRCESCU) VERONICA - Contabil 

 Născută la 25.07.1949, în Ciorteşti, fiica lui Vasile şi a Smarandei. Şcoala 
primară şi gimnaziul le-a absolvit în Ciorteşti. S-a 
înscris apoi la Şcoala Tehnică de Contabilitate din Iaşi 
pe care a absolvit-o în anul 1964. Între anii 1969- 1974  
studiază la Institutul de Studii Economice din Iaşi , 
după care este repartizată în funcţia de contabil la 
Liceul Agricol Iaşi. Mai târziu este numită şef serviciu 
analize economice la Direcţia de Drumuri, Iaşi, apoi 
este contabil şef la Institutul Agronomic –Iaşi. Dând 
dovadă de mult professionalism la locul de muncă, a 
fost numită în funcţia de auditor extern la Curtea de 
Conturi Iaşi, de unde s-a pensionat. 
 
DĂNILĂ (ŞIPOTEANU)  ILEANA 
LĂCRĂMIOARA – Profesor 

Este fiica lui Jenică şi Magdalena Şipoteanu din 
satul Coropceni. S-a născut la data de 11.11. 1972, în 
Ciorteşti. Şcoala generală a absolvit-o în Coropceni. A 

Dănilă (Şipoteanu) Ileana 
Lăcrămioara 
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urmat liceul Agroindustrial Iaşi, pe care l-a absolvit în anul 1992.  S-a înscris la 
Facultatea de Arhitectură Peisagistică a Institutului ”I. Ionescu de la Brad” din Iaşi şi, 
concomitent, la Facultatea de Horticultură, absolvindu-le în anul 1997.  Din anul 1997 
şi până în anul 2000 a fost profesor de educaţie tehnologică la Liceul ”M. 
Kogălniceanu”- Miroslava. Din anul 2004 şi până în prezent este inspector de 
specialitate la Direcţia de Protecţie a Copilului Iaşi. 
 
DORNEANU  BENONE - Inginer software 

S-a născut la 23/03.1981, în Şerbeşti. Fiul lui 
Samson şi al Tincăi. A absolvit şcoala primară şi pe cea 
gimnazială în satul natal. Între 1995-1999 a studiat la 
Liceul Ştefan Procopiu din Iaşi, profil Matematică-
Fizică. În anul 1999 a fost admis la Facultatea de 
Automatică şi Calculatoare a Univerisităţii  Tehnice din 
Iaşi, după care a urmat un master în electronică la 
Universitatea din Sibiu. 
Parcurs profesional: 
2004-2006 Inginier software la Continental AG, Sibiu 
2006-2007 Inginer software la Freescale (Motorola), 
Bucureşti 
2007-2010 Inginer proiectare automobile la Valeo, Irlanda 
2010-2011 Inginer proiectare în domeniul militar la FN Herstal, Liege, Belgia 
Din 2011  Inginer Cercetător, Inergy Automotive, Bruxelles, Belgia 
Alte preocupări: genealogie, cercetarea istoriei locale Şerbeşti, fotografie. 
 
DRĂGOI (ISACHI) ELVIRA – Contabil 

 Este fiica lui Dumitru  şi a Mariei Isachi din Coropceni. S-a născut la data de 
20.02.1954 în Ciorteşti. După absolvirea şcolii generale în Coropceni, a urmat Liceul 
de Cultură Generală Răducăneni.  A suplinit pe diverse catedre la Şcoala Ciorteşti, 
timp de 13 ani, după care , urmând cursurile de contabilitate la Centrocoop Iaşi, s-a 
încadrat la Consumcoop Ciorteşti, unde activează şi în prezent. 
 
DUMITRIU (PANŢIRU) SILVIA – Educatoare   

S-a născut în comuna Comarna, judeţul Iaşi, la data de 23.01.1942.  Este fiica 
lui Ioan şi Anica Panţiru. A absolvit şapte clase în satul natal, apoi Şcoala Medie Nr. 4 
din Iaşi. După absolivrea acesteia, a lucrat ca educatoare, doi ani la Şcoala Şerbeşti 
apoi la Şcoala Generală Ciorteşti, pănă la pensionare (1997). 
 
DUMITRAŞ VASILE – Contabil 

Este fiul lui Gheorghe şi al Mariei Dumitraş din satul Ciorteşti. S-a născut la 
data de 14 mai 1967 , în Vaslui. A absolvit Şcoala Generală Ciorteşti după care a 
urmat Liceul Tehnoton din Iaşi, promoţia 1985. A urmat cursurile la fără frcvenţă ale  
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Univesităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi şi a lucrat, în 
paralel, le CAP Ciorteşti, fiind contabil. Între anii 1990-1991 a îndeplinit şi  funcţia de 
contabil şef. Între 1992-1995 a fost contabil şef la  Consum Coop Ciorteşti, iar între 
1995-2007, contabil la direcţia Finanţelor Publice Iaşi. Din iulie 2007 şi până în 
septembrie 2010 a lucrat la Direcţia Regională pentru 
Accize si Operaţiuni Vamale Iaşi. Din septembrie 2007 şi 
până în prezent este inspector la Garda Financiară Iaşi. 
 
ENEA (BODRON) VALERICA - Învăţătoare 

Fiica lui Ion şi a Gherghinei, s-a născut la 
06.01.1951, în Ciorteşti. Şcoala primară şi pe cea 
gimnazială le-a  absolvit  în Ciorteşti. A urmat Liceul 
Pedagogic din Bârlad, pe care l-a absolvit în anul 1971. A 
lucrat la Şcoala Generală Ciorteşti, ca învăţătoare,  până 
în anul 1976, dupa care, căsătorindu-se cu profesorul de 
istorie, Dumitru Enea , s-a mutat în comuna natală a 
acestuia, Măldăreşti , din judeţul Vâlcea. Din acel an şi 
până în prezent a contribuit la formarea multor generaţii 
de elevi, alături de care a obţinut  toate gradele didactice . 

Benone Dorneanu 

Valerica Bodron 
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ENACHE (BANGA) SORINA – soră medicală 
 Născută la 22.04.1946, în Şerbeşti. Şcoala generală o absolvă în Şerbeşti, după care 
urmează Şcoala de Moaşe din Iaşi. A lucrat ca soră medicală la Spitalul ”C.I. Parhon” 
din Iaşi , iar din 1967 şi până la pensionare (2001), la Maternitatea” Cuza Voda”, Iasi. 
 
GREBENIŞAN ( ŞIPOTEANU) IOANA MIHAELA – Asistent de farmacie 

S-a născut în Iaşi, la data de 30.01.1979  şi este fiica lui Romică şi a Doinei 
Şipoteanu din satul Coropceni. A absolvit patru clase la şcoala din Satu Nou , apoi 
gimnaziul la Liceul Pedagogic ”V. Lupu” din Iaşi. A urmat liceul Agricol Iaşi, profil 
Horticultură, după care s-a înscris la Şcoala Postliceală Sanitară. Calificandu-se în 
meseria de asistent de farmacie, s-a angajat la o farmacie din Bacău, acolo unde a 
absolvit şi Facultatea de Psihologie. 
 
GRIGORIU MARICICA – Bibliotecar 

Este fiica lui Ion şi a Mariei Mihai (înfiată de unchiul său, Gh. Chirilă), din 
Ciorteşti. S-a născut la 17.09.1964, în Ciorteşti. După absolvirea şcolii generale în 
satul natal, a urmat  treapta I la Liceul ”M. Eminescu” Iaşi iar, după ratarea admiterii 
la secţia de pictură a Liceului de Arta Iaşi, a urmat treapta a doua la Liceul 
”Tehnoton”din aceeaşi localitate. După absolvirea liceului a suplinit, timp de opt ani, 
catedra de matematică, la Şcoala Generală Ciorteşti. În anul 1991, participând la 
concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar, s-a transferat la Biblioteca 
Comunală Ciorteşti şi unde, de douăzeci de ani, se implică  activ în viaţa comunităţii. 
 

  
Maricica Grigoriu ieri... ...şi astăzi 

 
GURZUN  GHEORGHE – Tehnician cadastru 

S-a născut în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Ţigănaşi - Iaşi, la data de 
19.02.1960 şi este al zecelea copil al lui 
Ştefan si al Paulinei Gurzun. A absolvit 
şcoala generală în satul natal apoi, 
Liceul Agroindustrial Iaşi, promoţia 
1979. După absolvirea liceului a fost 
repartizat la Serele Dancu din Iaşi şi, 
după satisfacerea stagiului militar, 
căsătorit fiind cu Ana Cazacu, fiică a 
comunei Ciorteşti, s-a stabilit pe aceste 
meleaguri. Din anul 1981 şi până la 
dezmembrarea CAP-ului, a urcat toate 
treptele ierarhice în agricultura acelor 
vremuri,  de la economist  de fermă, la 
preşedinte de CAP. Din anul 1991 şi 
până în anul 1994 a lucrat la Asociaţia 
Agricolă ”Spicul” din Şerbeşti, urmând 
apoi să fie, timp de doi ani, gestionar la 
SC ”Betesta” SRL. Între 1996 - 2000 a 
fost viceprimar al comunei Ciorteşti, Primarul Gheorghe Gurzun 
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iar la alegerile din 2000 locuitorii comunei i-au arătat aprecierea, oferindu-i fotoliul de 
primar. De 11 ani, de când se afla la cârma comunei Ciorteşti şi-a dovedit, prin fapte, 
ataşamentul pentru semenii săi şi interesul deosebit pentru bunul mers al localităţii. 

 
GURZUN (CAZACU) ANA - Tehnician horticol 

Este fiica lui Toader şi a Mariei Cazacu  din satul Deleni. S-a născut la data de 
16.05.1959, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care s-a înscris 
la Liceul Agricol Iaşi. După absolvirea acestuia în anul 1979, a fost repartizată la CAP 
Ciorteşti, ca planificator, unde a lucrat până în anul 1991. A lucrat o perioadă ca 
gestionar la un magazin particular şi în prezent este casier la CAR-ul Pensionarilor 
Ciorteşti. 
 
GURZUN MONICA ALINA - Profesor 

Este fiica lui Gheorghe şi a Anei Gurzun din satul Deleni. S-a născut la data de 
29.07.1979, în Ciorteşti. A absolvit şcoala primară în Deleni, iar după gimnaziu a 
urmat cursurile Liceului Pedagogic Iaşi, promoţia 1999. După absolvirea acestuia a 
urmat Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii ”Al. I Cuza” Iaşi, pe care a 
absolvit-o în anul 2002. A fost profesor de matematică la Liceul de Chimie din Iaşi, 
după care s-a stabilit în Roma - Italia, unde, în prezent, urmează Facultatea de Finanţe 
Bănci. 
 
HARIP (TONEGARU) LENŢICA - Contabil   

Fiica lui Costică şi Ioana Tonegaru, s-a născut în Ciorteşti, la data de 
25.12.1928. După absolvirea a şapte clase în satul natal, a urmat Liceul Comercial 
Iaşi, după care a fost contabil la SMA Ciorteşti, apoi la Cooperativa de Consum 
Ciortesti şi la CAP Ciorteşti, până la pensionare. 
 
HARIP  CONSTANTIN - Contabil  26.10. 1928- 18.09.1995 

A fost fiul lui Maria şi al lui Neculai Harip. S-a născut în Ciorteşti, unde a 
urmat şi şcoala primară. A urmat  o şcoala de cântăreţi bisericeşti, apoi Liceul 
Naţional din Iaşi. A fost contabil la SMA Ciorteşti şi, până la pensionare, la CAP 
Ciorteşti. 
 
HUHULEA VALERIA – Bibliotecar 

Un  om al cărui nume este sinonim cu 
“BIBLIOTECA”. Om cu vocaţia iubirii de carte , care şi-
a închinat întreaga viaţă de pană la pensionarea, survenită 
în anul 1976, dezvoltării bibliotecii comunale, ca 
instituţie în Ciorteşti. 

Doamna Valeria Huhulea s-a născut în Ciortesti, la 
21 iulie 1932, fiind singurul copil al familiei de învăţători 
Eleonora şi Nicolae Chirilă. A avut o copilarie scurta şi 
încercată, caci tatal ei a murit în cel de al Doilea Razboi 
Mondial, pe frontul din Crimeea. 

A urmat cursurile primare la şcola din sat, pe cele 
gimnaziale la Colegiul Naţional din Iaşi, apoi a absolvit 
Şcoala Pedagogică din Iaşi. După absolvire a lucrat ca 
educatoare la gradiniţa din Şerbeşti, iar din anul 1959 şi 
până în 1976, ca bibliotecară la Biblioteca Comunală Ciorteşti. 

În cei 17 ani de activitate , prin varietatea şi complexitatea proceselor care se 
desfăşoară într-o bibliotecă, doamna Huhulea, şi-a asigurat prestigiul în comunitate. 
Pentru că a fi bibliotecar înseamnă maturitate temperamentală, echilibru, cunoaştere, 
perseverenţă, cultură, informaţie, pregăitre, răbdare, spirit de prudenţă, amabilitate, simţ 
analitic, spirit critic, creativitate, capacitate de sinteză, curiozitate intelectuală, rigoare, 
doamana Valeria şi-a făcut meseria fară a permite satisfacerea unor interese personale, 
dând dovadă de un înalt grad de professionalism şi contact permanenet cu cartea şi 
utilizatorii. 

Pentru mulţi dintre noi, doaman Huhulea a fost un model de viaţă şi 
înţelepciune, o persoană puternică, pentru care expresia “NU POT!” nu exista în 
vocabular, şi la care fiecare om găsea un sprijin, un sfat, o îndrumare, provenite din 
bogata sa experientă de viată. 

Valeria Huhulea 
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HUHULEA GHEORGHE  –  Contabil (17.03.1930- 
24.13.2004) 

A fost fiul lui Iordache şi al Saftei Huhulea din 
satul Bouşori, comuna Soleşti – Vaslui. După absolvirea 
şcolii din satul natal, a urmat Liceul de Contabilitate din 
Vaslui. A lucrat o perioadă, ca învăţător la şcoala din 
Şerbeşti, după care s-a încadrata la SMA Ciorteşti în 
meseria pe care o dobândise în timpul cursurilor liceale, 
aceea de contabil. După pensionare a fost colaborator al  
CARP Ciorteşti, unde a ţinut contabilitatea acestei 
instituţii. 
 
 
 
HUŢANU  AUREL – Inginer agronom 

Este fiul lui Constantin şi al Mariei Huţanu din Ciorteşti. S-a născut la data de 
7.02.1963 şi a absolvit şcoala generală în satul natal. A urmat apoi liceul Agricol Iaşi, 
după care a fost admis la Facultatea de Agricultură a Institutului ”I. Ionescu de la 
Brad” Iaşi. Calificându-se în meseria de inginer agronom, a fost repartizat, în anul 
1986, la CAP Lipovăţ, judeţul Vaslui. După o perioadă a lucrat la Oficiul de Studii 
Pedagogice şi în prezent este administrator la  SC ”Timora” SRL Iaşi. 

 
IRIMIA DANIEL - poliţist 

Provine dintr-o familie de oameni obişnuiţi, de la 
ţară, tata, Ion a lucrat la IAS Bucium, ferma Şerbeşti, iar 
mama Frăsina la CAP Şerbeşti, în prezent ambii fiind 
pensionari. 

S-a născut la data de 22.06.1971, în com. Ciorteşti, 
jud. Iaşi, 

A copilărit împreună cu cei doi fraţi, Irimia Claudel 
şi Irimia Ion, în prezent având vârsta de 40, respectiv 37 
de ani, în satul Şerbeşti, com. Ciorteşti, jud. Iaşi, unde a 
învăţat şi cele 8 clase gimnaziale. 

În anul 1984, s-a înscris la Liceul Industrial 
Codăeşti, jud. Vaslui, iar în anul 1989, l-a absolvit cu 

diplomă de bacalaureat. 
În anul 1992, s-a înscris la Şcoala de Pregătire a Subofiţerilor de Poliţie Vasile 

Lascăr din Câmpina, jud. Prahova iar după  un an şi două luni a terminat  şcoala de 
poliţie obţinând gradul de sergent major. 

A fost repartizat la Poliţia Municipiului Iaşi, iar, începând cu anul 1994 
lucrează efectiv în cadrul Secţiei V Poliţie, din Iaşi, subunitate subordonată Poliţiei 
Municipiului Iaşi. 

 În perioada 2003-2008, a absolvit cursurile Universităţii Mihail Kogălniceanu 
din Iaşi, specializarea ştiinţe juridice, obţinând diplomă de licenţă, iar după terminarea 
acesteia a absolvit cursuri de master, specializarea administraţie publică în cadrul 
aceleiaşi universităţi. 
 
 
IONESCU (MAŢOSCHI) MARIA ( 19.12.1939- 
8.01.2008) – Soră medicală 

A fost fiica lui Ion şi a Elenei Maţoschi din satul 
Ciorteşti. După absolvirea şcolii de şapte clase în satul natal, 
a urmat Şcoala de  Surori de Ocrotire din Iaşi. După 
absolvirea acesteia s-a angajat la spitalul Clinic de Boli 
Contagioase Iaşi, iar după o perioadă  a lucrat la Spitalul din 
Codăeşti , la Circa Sanitară Golăeşti, judeţul Iaşi, la 
Sanatoriul TBC Deleni- Hârlău, judeţul Iaşi şi la Leagănul 
de Copii din Iaşi, acolo unde s-a şi pensionat. 
 
 

Gheorghe Huhulea 

Ionescu (Matosschi)
Maria 
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ISACHE (NECUALU) MIOARA -  Învăţătoare 

S-a născut la 28.09.1978 în Iaşi. Este fiica lui Ion şi a 
Mariei Neculau din satul Coropceni. A absolvit şcoala 
generală în satul natal, apoi  Şcoala Normală”V. Lupu” Iaşi. 
După absolvirea acesteia, a fost învăţătoare la Şcoala 
Coropceni, timp de 11 ani, după care a aurmat cursurile 
Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor din 
cadrul Univrsităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. Din anul 2009 şi până 
în prezent este profesor în îvăţământul  preşcolar la 
Grădiniţa  cu Program Prelungit Nr. 21 Iaşi. 
 

 
 
ISACHI  LICĂ ( 5.04.1934-15.05.1993) –   Invăţător 

S-a născut  în satul Coropceni al comunei Ciorteşti. 
Fiul lui Alexandru şi al Nataliei Isachi, a absolvit şcoala 
sătească, apoi, doi ani de seminar. A urmat cursurile Şcolii 
Normale ”Vasile Lupu” din Iaşi, după care a revenit în 
satul natal (1955) pentru a profesa în nobila meserie de 
dascăl, până la pensionare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ISACHI (COJOCARU)  EMILIA – Invăţătoare 

S-a născut în comuna Dăieni, judeţul Constanţa. 
A absolvit şcoala primară şi gimnaziul în comuna natală, 
apoi Şcoala Normală Brăila. În anul 1956 vine la Şcoala 
Coropceni si se stabileşte pe melegurile moldave, 
căsătorindu-se cu învăţătorul Lică Isachi. 

 
LĂPUŞNEANU (NECULAU) LIDIA – Educatoare 

S-a născut în satul Coropceni, la data de 2.02.1953 şi este fiica lui Eugen şi a 
Mariei Neculau. A învăţat la şcoala din sat pâna în clasa a VI-a, apoi la Scoala 
Generală Nr. 2 din Iaşi. A urmat Liceul Teoretic Hârlău, pe care l-a absolvit în anul 
1973, apoi Şcoala de desenatori tehnici din Iaşi. A suplinit în învăţământ pe diverse 
catedre, iar din 1992 , după absolvirea Şcolii Postliceale ”D. Cantemir”- Iaşi s-a 
calificat în meseria de învăţător - educator. Din anul 2004 şi până la pensionare (2010) 
a fost educatoare la grădiniţa din satul Deleni (Vale). 
 
LĂPUŞNEANU  VASILE - Laborant        

S-a născut în satul Poiana, comuna Schitu Duca, Iaşi, la 21.03.1954 şi este fiul 
lui Vasile şi al Elenei. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care a urmat 
Şcoala de Chimie, pe care a terminat-o în anul 1972. S-a angajat ca laborant la Baza 
de recepţie Belceşti, iar în anul 1978 era absolvent al liceului Agricol Iaşi. S-a 
transferat la Baza de recepţie Coropceni, unde a fost şef de depozit. 
 
LĂPUŞNEANU BOGDAN DRAGOŞ - Lucrător silvic 

S-a născut în Iaşi la data de 27.09.1979 şi este fiul lui Vasile şi al Lidiei din 
satul Coropceni. Şcoala primară şi gimnaziul le absolvă în Coropceni, după care 
urmează Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc. După absolvirea acestuia, în anul 
1995, se înscrie la Şcoala Postliceală din cadrul Grupului Scolar Silvic - Câmpulung 
Moldovenesc. Din anul 2001, după absolvirea acesteia, lucrează ca şef depozit 
bornări, în cadrul Ocolului silvic Crucea, judeţul Suceava. 
 
 

Înv. Isachi Lică 

 
Înv. Isachi  Emilia 
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LUCA (CIOCOIU) MIHAELA - Inginer energetician 
S-a născut la data de 7.02.1973, în Ciorteşti. Este fiica lui Costache şi a 

Gherghinei Ciocoiu. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care a fost admisă 
la Liceul de Informatică Iaşi. Treapta a doua a absolvit-o la Liceul ”Garabet 
Ibrăileanu” Iaşi, în anul 1991. A urmat cursurile Universităţii ”Gh. Asachi” Iaşi – 
Facultatea de Electrotehnică , specializarea Energetică Industrială. Doi ani a suplinit 
catedra de matematica la Şcoala Generală cu clasele I-VIII Gropniţa , Iaşi. Apoi a fost 
profesor inginer la: Grup Şcolar Industrial  Energetic-Constanţa, Grup Şcolar Vlădeni 
- Iaşi, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida – Iaşi, Grup Şcolar C. Brâncuşi - Iaşi, Grup 
Şcolar de Transporturi CFR - Iaşi şi în prezent lucrează la o firma privată în Italia. 
 
LUNGU IONELA - Inginieră 
           Părintii : Ion si Lica din satul Şerbeşti 
           Data naşterii: 8 martie 1981 
Educaţie: 
           - 2006           - curs de contabilitate primară, asistat pe calculator (Win-
Mentor); 
           - 2000-2005  -Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ,,Ion 
Ionescu de la Brad’’ Iaşi, Facultatea de Horticultură, specializarea inginer horticultor; 
           - 1995-1999  -Liceul Economic ,,Anghel Rugină’’ Vaslui, specializarea 
contabil-statistician; 
 
Experienţă  profesională:  

-noiembrie 2008 – prezent: manager - SC MADO CORPORATION  SRL, 
P.L. IULIUS MALL SUCEAVA ;  

-martie 2008 – noiembrie 2008 : contabil - SC INTERFOOD PROCESSING 
SRL,  P.L. IULIUS MALL CLUJ; 

-martie 2007 –martie 2008: casieră - SELGROS  IASI 
 
LUPU PETRU – Asistent veterinar     

Fiul lui Ştefan şi Elvira Lupu , din satul Ţipileşti, comuna Popricani, judeţul 
Iaşi, s-a născut la 12.03. 1961. A absolvit şcoala primară în satul natal şi gimnaziul la 
Şcoala generală Popricani. A urmat treapta I la Liceul Agricol Podu Iloaiei şi trepata a 
II-a la Liceul Agroindustrial Miroslava, calificându-se în meseria de asistent veterinar, 
în anul 1980. După stagiul militar, este repartizat la Inspectoratul Sanitar Veterinar 
Iaşi- Circumscripţia Veterinară Ciorteşti. Din anul 2002 este şef serviciu SVSU, în 
cadrul Primăriei Ciorteşti, unde, împreună cu voluntarii din comună, intervine în 
situaţii de urgenţă. 
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LUPU( ARCANA) MARIA – Asistent veterinar        
Este fiica lui Victor şi Maria Arcana din satul Poiana, comuna Schitu Duca- 

Iaşi. S-a născut la 20.04.1961 şi a absolvit şcoala generală în satul natal. A urmat 
Liceul Agroindustrial Miroslava, pe care l-a absolvit în anul 1980. A fost repartizată 
la AEI Ciorteşti, ca asistent veterinar, iar din 1982, a lucrat  la Circumscripţia Sanitar 
Veterinară Ciorteşti. Între 2001-2003 a fost casier în cadrul Finanţelor Publice- Iaşi. 
Din anul 2005  a lucrat la Cooperativa de Credit Poiana, până la pensionarea 
medicală. 
 
MANGALAGIU  IONEL -   Profesor universitar 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, Facultatea 
de Chimie, Laboratorul de Chimie Organică  
Născut: 1964, iulie, 06,  comuna Ciorteşti, judeţul Iaşi.  

• Studii : 
- 1970-1978: Şcoala primară şi gimnaziul, Şcoala 
Generală Ciorteşti, Iaşi; 
- 1978-1982: Liceului Sanitar  Iaşi, absolvit în anul 
1982 ;  
- 1983-1985: Efectuat stagiul militar; 
- 1985-1990: Facultatea de Tehnologie Chimică, Secţia 
Chimie- Fizică , Institutul Politehnic Iaşi, promoţia 
1990, licenţiat în Chimie şi Fizică. 

• Doctorat : 
 Doctor în Chimie, 1996. Titlul tezei de 
doctorat: 
"NOI  COMPUŞI  ILIDICI  ÎN  SERIA  1,2-DIAZINELOR" sub conducerea  
prof. dr. doc. MAGDA  PETROVANU 
Teza este publicată integral în lucrări ştiinţifice. 

• Grade şi funcţii didactice 
- 2002, Conducător de doctorat, Specialitatea – Chimie (Ordinul MEC 
3573/19.04.2002); 
- 2001, Februarie si in prezent, professor (concurs) Catedra de Chimie Organică, 
Facultatea de Chimie, Universitatea "Al.I.Cuza"  Iaşi; 
- 1997, Octombrie, conferenţiar la aceiaşi catedră; 
- 1995, Octombrie, lector la aceiaşi catedră; 
- 1990, Septembrie, asistent  la aceiaşi catedră. 
- 2006- prezent: membru C.N.A.T.D.C.U.; 
- 2005-2008: Director Executiv, Şcoală Docorală, Facultatea de Chimie;  
- 2004-2008 : şef catedră, Catedra de chimie organică şi biochimie; 
- 2000-2004, Ianuarie: prodecan, Facultatea de Chimie; 
- 2002 - prezent : coordonator Erasmus - Socrates  pentru relaţiile cu Universităţile 
din Braunschweig (Technische Universität  Braunschweig), Osnabruk 
(Universität Osnabruk), Konstanz (University of Konstanz, Institut fur Chemie, 
Germany), Anger (Universite D’Angers, France) şi Cagliari (Università degli Studi di 
Cagliari, Italy); 

• Conferinte invitate : 
‘Microwave Assisted Reactions in Organic Synthesis’, Technische Universität  
Braunschweig, Germany, August 27, 2005; 
‘Coronands’, Technische Universität  Braunschweig, Germany, July 18, 2007. 
‘Coronands and Azaheterocycles: New Aproches’, Technische Universität  
Braunschweig, Germany, June 27, 2008. 
‘Nanomaterials with Azaheterocycles Skeleton’, Universite D’Angers, France, July 
10, 2008. 

• Specializări în străinătate, burse, distincţii, etc. 
- Mai 07, 2010. “Premiu Special”, Asociatia Inventatorilor din Croatia, 

Euroinvent 2010,  Iasi, Romania; 
- Mai 07-, 2010. “Diploma Speciala si Ordinul Stiintific Leonardo Da 

Vinci”, Romanian Inventors Forum, Euroinvent 2010, Iasi, Romania; 
- Mai 07-09, 2010. “Medalia de Aur”. Inventia premiata: “Using steroidal 

glycoside purpureagitozid – 3-o-β-D-glucopyranosyl (1→2)-[o-β-D-xylopyranosyl (1 
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→3)]-o-β-D-glucopyranosyl(1→4)-o-β-D-galactopyranosyl-5α-furostan-2α, 3β, 22α, 
26-tetraol-26-o-β-glucopyranosyd - in quality of compound with antitumoral 
activity”. Euroinvent 2010, Iasi, Romania; 

- Mai 07-09, 2010. “Medalia de Argint”. Inventia premiata: “Biostimulating 
procedure o grape vinne with Tomatosid”. Euroinvent 2010, Iasi, Romania; 

- Iunie 04-06, 2009. “ Diploma de Excelenta si Medalia de Aur”. Inventia 
premiata: “Steroidal Glycosides: Biological Active Compounds of Vegetal Origin”. 
Inventica 2009, Iasi, Romania;   

- Mai 07-09, 2009. “Diploma de Excelenta” pentru lucrarea: “Using steroidal 
glycoside purpureagitozid – 3-o-β-D-glucopyranosyl (1→2)-[o-β-D-xylopyranosyl (1 
→3)]-o-β-D-glucopyranosyl(1→4)-o-β-D-galactopyranosyl-5α-furostan-2α, 3β, 22α, 
26-tetraol-26-o-β-glucopyranosyd - in quality of compound with antitumoral 
activity”.”. Euroinvent 2009, Iasi, Romania; 

- Mai 07-09, 2009. “ Medalia de Aur”.  Inventia premiata: “Steroidal 
compound with antitumoral activity”. Euroinvent 2009, Iasi, Romania; 

- Mai 14-24, 2008. “Diploma de Excelenta si Medalia de Argint” pentru 
cercetarile in domeniul: “Nanostructuri macrociclice de tip coronand prin metode 
conventionale si neconventionale (microunde si ultrasunete)”. Inventica-2008, Iasi, 
Romania; 

- Iulie- August 2007, Visiting Professor: Technische 
Universität Braunschweig si University of Konstanz, Institut fur Chemie, Germany; 
domeniul: ‘Chimie Supramoleculara’ si respectv “Compusi fluorescenti prin metode 
neconventionale”; activitatea de cercetare s-a desfasurat in laboratoarele Prof. Wolf 
DuMont si respectiv Prof. Ulrich Groth; 

- Octombrie 26, 2006. Premiul Universitatii Al.I.Cuza Iasi pentru 
activitatea de cercetare in anul 2006; 

- Iulie- August 2006, Visiting Professor: University of Konstanz, Institut fur 
Chemie, Germany ; domeniul: ‘Sinteza de polipeptide in faza solida’; activitatea de 
cercetare s-a desfasurat in laboratoarele Prof. Michael Przybylski; 

- Iulie- August 2005, Visiting Professor: University of Konstanz, Institut fur 
Chemie, Germany ; domeniul: ‘Sinteza de polypeptide in faza solida’; activitatea de 
cercetare s-a desfasurat in laboratoarele Prof. Michael Przybylski; 

- Iunie - Septembrie 2003, DAAD –NATO Fellowship: Visiting Professor,  
Ludwig Maximilianus University Munchen, Institut fur Organische Chemie; 
domeniul:’ Prepararea de compusi organomagnezieni si aplicatiile lor in sinteza 
organica’; activitatea de cercetare s-a desfasurat in laboratoarele Prof. Paul Knochel ; 

- August- Septembrie 1998, NATO Fellowship: Studii Postdoctorale: 
NATO Advanced Study Institute in Management of 
Research&Developement&Inovation in Chemistry, Budapest, Hungary; 
  - Septembrie 1994- Mai 1995, bursă (concurs, finantator Consiliul Europei). 
Specializare în domeniul "Aplicaţii ale compuşilor organo-metalici în chimia 
heterociclurilor" la Universitatea Oslo, Norvegia, sub îndrumarea prof. dr. Kjell 
Undheim; 
- din anul 2000: Expert INTAS al Uniunii Europene; 
- din anul 2001: expert CNCSIS; 
- din anul 2004 : expert PNCDI; 
- din anul 2005 : expert CEEX. 
- din anul 2008: Expert FP7 al Uniunii Europene; 

• Apartenenta la organizatii stiintifice internationale si nationale 
 - din anul 2007: membru al “American Chemical Society”; 
 - din anul 2006: membru al “Societăţii Române de Biomateriale”; 
 - din anul 2000: membru al  “Societăţii Române de Chimie”; 

- din anul 2004: membru al “Forumului Inventatorilor Romani”, 
Certificatul de Membru nr. 156/07.06.2004; 

- intre anii 2002-2004: membru in “Comisia Nationala de Chimie pentru 
curriculum in  invatamintul preuniversitar”; 

- intre anii 1998-2003: membru in “Comisie Nationala de examinare si 
pregatire a Lotului Olimpic Roman de Chimie”. 

• Referent stiintific pentru urmatoarele reviste: 
- European Journal of Medicinal Chemistry, Ed. Elsevier, UK;  
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- Current Organic Chemistry, Ed. Bentham Sicence, UK; 
- Ultrasonics Sonochem, Ed. Elsevier, UK; 
- Journal of Heterocyclic Chemistry, Ed. Wiley, New York, USA; 
- Heteroatom, Ed. Wiley, New York, USA; 
- Central European Journal of Chemistry, Ed. Springer, Germany;  
- Brazilian Journal of Chemistry, Brazilian Academy Ed., Brazilia; 
- Arkivok, Arkat Gainesville, FL, USA; 
- Molecules, Taylor&Francis, USA; 
- Revue Roumaine de Chimie, Ed. Academiei, Bucuresti, Romania; 
- Roum. Biotech. Lett., Ed. Universitatii Bucuresti, Romania; 
- Revista de Chimie, Ed. Syscon, Bucuresti, Romania; 

  - Analele Stiintifice ale Universitatii “Al.I Cuza” Iasi, Ed. Univ. Iasi, Iasi, 
Romania. 
 - Studia UBB Cluj, Cluj, Romania. 

• Membru in colectivul redactional al urmatoarelor reviste : 
- Analele Stiintifice ale Universitatii “Al.I Cuza” Iasi, incepind cu anul 2000 

si in prezent; 
- Chimia (Revista editata de Societatea de Chimie din Romania), incepind cu 

anul 2003 si in prezent. 
• Activitate didactica : 

- Cursuri predate: 
1. "Relaţii între structura substanţelor şi activitatea lor biologică", anii III şi IV, secţia 
Biochimie Tehnologică; 
2. "Chimia compuşilor naturali", anul IV secţia Chimie, anul IV secţia Biochimie 
Tehnologică; 
3. "Istoria chimiei", anii III, secţia Chimie şi Chimie-Fizică şi Biochimie Tehnologică; 
4. “Bazele chimiei organice”,  trunchi comun anul I (sistem Bologna) si secţia Chimie 
anul II; 
5. "Alcaloizi", anul IV secţia Chimie, care a înlocuit cursul de Chimia Compuşilor 
Naturali, de la aceiaşi secţie; 
6. "Compuşi organici amfionici", Master, anul I; 
7. “Compusi heterocicli biologic activi”, Master, anul I; 
8. “Utilizarea microundelor si ultrasunetelor in chimie”, Scoala Doctorala. 

La aceste discipline  conduc sau am condus şi lucrările de laborator şi seminar 
aferente. Pentru cursurile 1, 6, 7  si 8 am introdus pentru prima data lucrari de 
laborator si am constituit laboratoarele aferente. 
- Total cărţi şi cursuri: 10 
 Cărţi publicate în edituri din străinătate: 1 

Cărţi şi manuale pe plan central: 8 
 Cursuri litografiate: 1 

• Activitate de cercetare 
o Domeniul de cercetare stiintifica este   C h i m i a   H e t e r o c i c l u 

r i l o r  
cu urmatoarele subdomenii de expertiza: 
1. Chimia si sanatatea: chimia heterociclurilor cu azot si chimie medicinala; 
2. Chimia si nanostiintele: macrocicluri cu azot si oxigen, chimie 
supramoleculara; 
3. Chimia si mediul: reactii ecologic prietenoase sub actiunea microundelor si 
ultrasunetelor. 
 Rezultatele semnificative obtinute in domeniu: 

o Constituirea unei echipe de cercetare 
Echipa de cercetare: 4 cercetatori postdoctoranzi, 6 doctoranzi in stagiu, 12 studenti la 
master si in ani terminali; sub indrumarea stiintifica a subsemnatului s-au finalizat 7 
teze de doctorat:  
Moldoveanu C. (iulie 2008), titlul tezei:  “1,3–Diaziniu ilide şi derivaţi”; 
Zbancioc Ghe. (iulie 2008), titlul tezei:  “Studiul unor 1,2- diaziniu ilide şi derivaţi 
prin metode convenţionale şi neconvenţionale (cu ajutorul microundelor)”; 
Butnariu R. (iunie 2008), titlul tezei: „Obţinerea  de compuşi 1,2- diazinici cu 
potenţiale aplicaţii practice prin metode convenţionale şi neconvenţionale” ; 
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Balan A.M. (mai 2009), titlul tezei: „Designul, sinteza şi analiza structurală a unor 
intermediari şi coronanzi cu braţe alifatice”; 
Florea. O. (octombrie 2009), titlul tezei: “Designul, sinteza si analiza structurala a 
unor noi coronanzi si derivati cu brate aromatice”; 
Risca M. (decembrie 2009), titlul tezei: “Studiul efectelor biochimice şi regulatoare 
ale unor compuşi cu schelet azaheterociclic”; 
Bejan V. (februarie 2010), titlul tezei: “Azaheterocicli analogi ai steroidelor naturale 
obţinuţi prin metode convenţionale şi neconvenţionale”. 

o Intemeierea Centrului de cercetare tip C, cu titlul : 
GRUPUL DE CERCETARE  IN DOMENIUL CICLOIMONIU ILIDELOR 

DERIVATILOR PRIN  METODE  CONVENTIONALE SI 
NECONVENTIONALE 

2. Laborator de analiza structurala organica – laborator modernizat 
• total lucrari: peste 100, din care : 

- lucrari publicate in reviste cotate ISI – peste 50 (Bioorg. Med. Chem., Eur. J. Med. 
Chem., Eur. J. Org. Chem., Heterocycles, J. Heterocyclic Chem., Macromolecules, 
Synthesis, Sinlett, Tetrahedron, Tet. Lett., Ultrason. Sonochem., etc.); 
- lucrari publicate necotate  ISI – peste 50; 
- lucrari publicate la congrese si conferinte –  peste 100  (in tara si in strainatate) ; 

• lucrari citate (fara autocitari), din care: 
- citari in monografii de prestigiu- peste 50 ; 
- citari in reviste de specialitate- peste 100; 

• factor Hirsch- 7; 
• conferinte invitate in strainatate- 4 ; 
• invenţii- 6 ; 
• total granturi cistigate prin competitie ca director de proiect: 14, din 

care : 
o Granturi internationale: 2 
o 18 granturi sau contracte naţionale  ca si colaborator. 

• Cooperare internationala 
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Relaţiile de cooperare stabilite  cu diverse colective din străinătate (cele la care este şi 
coordonator Erasmus-Socrates) s-au concretizat după cum urmează: 
- stagii de specializare/pregătire  în străinătate pentru cadrele didactice tinere şi 
studenţi; 
- conferinţe invitate ale partenerilor la universitatea noastra: Przybylski şi Groth 
(Konstanz), Du Mont si Lindell (Braunschweig), Rosemeyer (Osnabruk), Salle 
(Angers), Delivanova(Cagliari); 
- conferinţe invitate la universităţi din străinătate; 
- cistigarea unui grant de cercetare NATO, partener Univ. Konstantz, Germany- Prof. 
Groth; 
- cistigarea unui grant de cercetare FP7, parteneri: Univ. Newcastele, UK- prof. Dr. 
Andrew Benniston; Academia de Stiinte Chisinau, Moldova-  prof.dr. Constantin 
Turta; 
- membru in Comitetul de Mangaement grant COST Action MP0901. 
 
MANGALAGIU ( BUDACĂ ) LILIANA  - 
Învăţătoare 

S-a născut în comuna Codăeşti, 
judeţul Vaslui, la 17.03.1965. Fiica lui Vasile 
şi al Auricăi,  a absolvit Şcoala generală 
Deleni, apoi Liceul Pedagogic “Vasile 
Lupu”, Iaşi. Între 1983-1989 a fost 
învăţătoare la şcoala din Ciorteşti. Între1990-
2008 s-a detaşat la Şcoala Generală Satu- 
Nou din comuna Schitu Duca. În prezent este 

învăţătoare cu 
gradul didactic 
I la Şcoala Poieni, comuna Schitu Duca. 
 
 
MANGALAGIU (PANŢIRU) MARIA – Moaşă  

S-a născut în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, la 
data de 26.03.1946 şi este fiica lui Neculai şi a Ioanei. A 
absolvit şapte clase în Raducăneni, clasa a opt-a la 
şcoala din Ciorteşti, după care a urmat Şcoala Sanitară 
de doi ani, unde s-a calificat în meseria de moaşă. A 
lucrat la Dispensarul Uman Ciorteşti până la pensionare, 
asistând la venirea pe lume a multor generaţii de copii. 

Învăţătoarea Luminiţa Mangalagiu

 
Mangalagiu Maria 
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MANOLE (SFREDEL) MARICIA  -  Profesor 
Născută la 26 februarie 1962, Ciorteşti, Iaşi, fiica Magdalenei şi a lui Ion 

Sfredel. Şcoala primară a absolvit-o la Şcoala   Cioteşti - Deal, iar clasele V-VIII, la 
Şcoala Deleni. După studiile liceale a urmat  Universitatea ,, Al. I Cuza,, Iaşi -
Facultatea de fizică . A lucrat o perioadă ca profesor la Şcoala  Coropceni şi Ciorteşti. 
În prezent este profesor de fizică la Şcoala “Elena Cuza”- Iaşi şi la Şcoala “Ştefan 
Bârsănescu” – Iaşi. 

În paralel, ocupă funcţia de  preşedinte a Organizaţiei ‘Salvaţi copiii”, Iaşi şi 
membru în Comitetul Director ‘’Salvaţi Copiii’’, România. 
 
MARCU  EUGENIA – Laborant 

S-a născut în comuna Ciorteşti, satul Coropceni, la data de 24.10.1962. Fiica 
lui Ioan şi Maria, a absolvit şcoala primară şi pe cea gimnazială în Coropceni. În anul 
1981 este bsolventă a Liceului Industial Nr. 1, Vaslui. Lucrează timp de nouă ani la 
Întreprinderea de Aparate de Măsură  din Vaslui, iar, din 1990, la Colegiul Economic 
”Anghel Rugină” Vaslui. 
În paralel studiază la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov, 
licenţiindu-se în anul 2010. 

 
MARCU  IULIAN – Tehnician veterinar 

S-a născut în Ciorteşti, la data de 20.12.1971 şi este 
fiul lui Vasile şi al Lenţicăi Marcu, din satul Coropceni. A 
absolvit şcoala generală în satul natal, apoi Liceul ”M. 
Kogalniceanu” Miroslava. După absolvirea acestuia, în 
anul 1990, a lucrat la AEI Ciorteşti, ca tehnician veterinar, 
pâna în anul 1991. De la 17.03.1991 şi până la 25.06.2008, 
a fost tehnician veterinar la Dispensarul Veterinar 
Ungheni. La alegerile locale din anul 2008, şi-a depus 
candidatura la funcţia de primar a comunei Bosia din 
judeţul Iaşi. Fiind agreat şi apreciat de localnici, a primit 
mandatul de primar şi de la 25.06. 2008 se află la cârma 
comunei Bosia. 

 
MARCU  MIHAI – Colonel MAN 

Este fiul lui Vasile şi al Lenţicăi Marcu din satul 
Coropceni. S-a născut la data de 25.12.1964, în Ciorteşti. 
A  învătat pâna în clasa a VI-a la Şcoala Generală 
Coropceni iar clasele VII-VIII şi pe cele medii la Liceul 
,,Costache Negruzzi,, din Iaşi. După absolvirea acestuia a 
urmat Academia Tehnică Militară – specialitatea Sisteme 
Informatice –Calculatoare Bucureşti. Între 1989- 2000 a 
fost ofiţer-inginer Sisteme Informatice- Calculatoare la 
Direcţia Topografică Militară- Bucureşti. Din anul 2000 
şi până în prezent este ofiţer (gradul actual colonel) - 
inginer sisteme Informatice- Calcultoare la Ministerul 
Apărării Naţionale. 
 

 
 
MEREUŢĂ ION - Inginer mecanic 

Este fiul lui Gheorghe şi al Anicăi Mereuţă, din 
satul Deleni. S-a născut la 2.05.1960, în Ciorteşti. A 
absolvit Şcoala Generală Deleni. A urmat Liceul 
”Costache Negruzzi”,  Iaşi, pe care l-a absovit în anul 
1979. Studiază apoi la Institutul Politehnic Iaşi - 
Facultatea de Mecanică, secţia Mecanică Agricolă. Din 
anul 1985 şi până în 1999, este inginer mecanic la 
SMA Ciorteşti, după care este administrator la o firmă 
privată. Din anul 2009 ocupă funcţia de responsabil 
urbanism , în cadrul Primăriei Ciorteşti. 
 

 
Iulian Marcu 

Mihai Marcu 

 
Ion Mereuţă 
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MEREUŢĂ  VASILE – Inginer horticol 
S-a născut în satul Ciorteşti la data de 1.06.1962 şi este fiul lui Vasile şi 

Veronica Mereuţă. După absolvirea şcolii generale în Ciorteşti, a urmat Liceul 
Agricol Iaşi. A studiat apoi la Institutul ”I. Ionescu de la Brad„- Facultatea de 
Horticultură, pe care a absolvit-o în anul 1988. A fost repartizat la Întreprinderea 
”Vascovin” Vaslui şi unde, a îndeplinit funcţia, mai întâi, de inginer şef, apoi de 
director tehnic, până în anul 1997. S-a transferat după aceea la ”Vinia” Iaşi, unde 
lucrează şi în prezent, având funcţia de director la Departament Producţie Vin şi 
Distilaţie. 
 
MIHALACHE NICU - Prof. Univ. Dr. Ing.  

IN MEMORIAM (Confesiuni) 
Tatăl, SIMION MIHALACHE, născut în 

satul ŞERBEŞTI, comuna CIORTEŞTI, din părinţii 
VASILE MIHALACHE şi MARIA, bunica, mama 
LUCREŢIA POPOVOCI, descendentă din familia, de 
veche spiţă „RACOVITĂ” de unde ştiinţa 
românească s-a bucurat de unele contribuţii ale 
omului de ştinţă, cel care a fost marele cercetator şi 
explorator, „INTEMEITORUL SPEOLOGIEI‚ 
EMIL RACOVIŢĂ”, au dat ţării 6 copii, printre care 
mă consider si eu ce port numele de „NICU 
MIHALACHE” 

Conform actului de naştere sunt născut la data 
de 17.03.1944, în satul ŞERBEŞTI, comuna 
CIORTEŞTI, actualul judeţ IAŞI, deşi după spusele 
unchiului meu, TOADER MIHALACHE, fratele tatălui meu, care a declarat 
naşterea mea, la primărie, aş fi fost născut pe data de 13.03.1944. 

Se presupune ca această decalare era determinată de fapul că ori dacă aş fi trăit, 
intrarea în legalitate era considerată cu data declarării zilei de naştere de către unchiul 
meu, TOADER MIHALACHE, ori unchiul meu a declarat că m-am născut în data 
de 17.03. 1944, şi astfel sunt, probabil, mai tânăr cu trei zile. 

Nu a existat grădiniţă. Pregătirea prin grădiniţă a fost efectuată prin aceea că de 
la vârsta de şase ani am fost promovat, de către părinţii mei, să pasc pe dealuri trei 
cârlani şi un berbec. 

La vârsta de şase şi jumătate, am fost promovat să pasc doi boi frumoşi, dar 
foarte nărăvaşi. 

La împlinirea vârstei de 7 ani am fost trimis la şcoala din satul ŞERBEŞTI, să 
încep cu acumularea cunoştinţelor pentru clasa întâi, unde învăţător a fost omul 
deosebit, numindu-se „CONSTANTIN ANUŢĂ”, nu mai ştiu sigur, dar cred că era 
din localitatea HUŞI. Domnul învăţător „CONSTANTIN ANUŢĂ” ne – a învăţat 
cele mai frumoase lucruri, ca de exemplu scrisul, cititul, socotitul, şi ce a fost mai 
important cum să ne comportăm faţă de oameni, când să spunem bună ziua şi căror 
oameni, şi multe alte lucruri, pe care atunci nu le-am înţeles. 

La începutul clasei a IV- a, în anul 1954, s-a prezentat un tânăr brunet, de o 
frumuseţe desăvârşită pentru noi copii de 10 – 11 ani, care s-a recomandat, spun acum 
dupa 57 ani, ca fiind învăţătorul „IOAN CIUBOTARU” din localitatea DĂNEŞTI. 

Sub îndrumarea acestui minunat dascăl căruia, încă fiind în viaţă îi datorez 
acumularea unor cunoştinţe, care la data scrierii acestui „IN MEMORIAM” 

Încă imi este vie starea plăcută, indusă de acest mare şi minunat pedagog, care 
a ştiut să fie plăcut unor şcolari în formare, pentru a instrui tinere vlăstare. 

Dacă până în clasa a III- a, inclusiv, am obţinut premiul trei, primul fiind bunul 
meu atunci, coleg şi mai târziu prieten, „GRIGORE SIMIONESCU”, la sfârşitul 
clasei a IV –a, rolurile s-au schimbat, eu obţinând premiul întâi. 

A venit vara, cu vacanţa mare. La serbarea sfârşitului de an, dar şi de ciclu, 
primar, a participat o mare personalitate a învăţămâtului românesc, având numele 
„PROF. MIHAI MOROSANU” venit de la Şcoala din CIORTEŞTI, având ciclul 
claselor, V – VII. Pe baza informaţiilor date de către bunul meu învăţător „ION 
CIUBOTARU”, „PROF. MIHAI MOROSANU”, l-a întrebat pe tatăl meu, dacă ar 
fi de acord să-şi dea fiul, la şcoală „MAI DEPARTE”  

Prof. Univ. Dr. Ing. 
NICU MIHALACHE 
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Ca orice copil, întrebat fiind de către părinţii mei, dacă merg, la scoală „MAI 
DEPARTE” atunci, în plină vară am spus un „NU” răspicat. Dar la 15 Septembrie, 
fiind zi de Miercuri, când am auzit clopoţelul şcolii sunând, i – am spus mamei: „EU 
MERG LA ŞCOALĂ, MAI DEPARTE” 

Şi am mers, la Şcoala de la CIORTEŞTI, unde din nou, în plină transformare 
a şcolii, am întâlnit profesorii, JAN ARITON, la istorie, MIHAI MOROŞANU la 
Limba şi literatua română, VASILACHE VASILE, la matematică, AFRODICA 
MOROŞANU, la constituţie şi zoologie, şi mulţi alţii care cu multă dragoste şi dăruire 
ne- au pregătit să putem continua formarea noastră, pentru viaţă, la un nivel superior. 

 În condiţiile când terminând cele 7 clase gimnaziale, în comuna CIORTEŞTI 
şi neavând posibilitatea, materială, de a urma cursurile unui liceu, m – am înscris, în 
anul 1958, la Şcoala Profesională de Construcţii, pentru a mă specializa în meseria de 
mozaicar - faianţar. Deşi nu aveam prea multe cunoştinţe despre această meserie, m-
am înscris, am dat examen de admitere, respectiv o teză la Limba şi Literatura 
Română şi o teză la Matematică.  

 Reuşind la examen, la 15 septembrie 1958, am început cursurile teoretice şi 
practice. Cursurile teoretice, de matematică cu profesorul POPOVICI GRIGORE, 
care ne era şi diriginte, Limba Română cu profesoara ZAUCĂ ADELA, Tehnologia 
Meseriei şi a Materialelor cu profesorul ing. NICOLAE IANCU, care din anul al 
doilea ne-a fost şi diriginte, cu profesorul ing. IOAN BANU, la Desen, Fizica cu 
profesorul UNTU, Lucrările practice cu maistrul instructor, ROTARU AXINTE. 

 Deşi au trecut, de la absolvire, 51 ani şi acum îmi amintesc, cu deosebită 
plăcere, de gradul ridicat al orelor, ţinute de profesori, de cunoştinţele predate la 
aceste ore, care mi-au fost de un real folos, pe durata anilor 1961 – 1968, pentru 
meseria de mozaicar - faianţar, practicată pe şantierele de construcţie, din IAŞI. 

 Imediat, după terminarea şcolii, mi – am dat seama de rolul profesorilor, în 
formarea noastră, ca buni meseriaşi, dar în acelaşi timp, pe lângă misiunea de 
instrucţie, profesorii au avut un important rol în educarea şi formarea personalităţii 
fiecărui adolescent, pentru viaţa, extrem de grea, dar frumoasă, de constructor, pe 
marile şantiere ale ţării. 

Am fost una din generaţiile care s-au bucurat, din plin, de avântul 
construcţiilor, din perioada anilor 1960 – 1990. 

Cunoştintele dobândite la orele de Tehnologia Materialelor şi Tehnologia 
Meseriei, cu profesorul ing. N. IANCU, au fost de un real folos pentru perioada cât 
am lucrat pe şantier, dar şi în cadrul cursurilor, urmate la Facultatea de Construcţii şi 
Instalaţii, pe care le-am frecventat, în perioada anilor 1968 – 1973, obţinând 
calificarea şi titlul de inginer, în specialitatea „CONSTRUCŢII CIVILE ŞI 
INDUSTRIALE” 

Acum, la peste 50 ani de la începerea pregătirii, profesionale, în meseria de 
mozaicar – faianţar, în calitatea, actuală, de specialist în construcţii, pot afirma, fără a 
greşi, că primele elemente de construcţii, dobindite în Şcoala Profesională de 
Construcţii, de la actualul, colegiu „GH. ASACHI”, mi-au fost utile, pe toată durata 
desfăşurarii activităţii didactice, ca asistent, şef lucrări, conferenţiar şi ulterior ca 
profesor universitar, în transmiterea cunoştinţelor de: REZISTENŢA 
MATERIALELOR, TEORIA ELASTICITĂŢII ŞI PLASTICITĂŢII, METODE 
NUMERICE ÎN PROIECTAREA STRUCURILOR.  

Dascăli desăvârşiţi şi oameni de o probitate profesională, de necontestat, 
colectivul de cadre didactice, din perioada pregătirii profesinale, au constituit modele, 
pentru un mare număr de generaţii de elevi, care prin întreaga paletă de meserii 
învăţate la aceast actual colegiu, au dus mai departe faima şcolii, au determinat şi 
influenţat continuarea pregătirii şi promovării, multor absolvenţi, pe diferite trepte, în 
ierahia profesională sau ştiinţifică.  

Pentru mine, există şi persistă acea imagine a profesorilor, care prin întreaga 
lor activitate didactică şi de educare, au avut o influenţă pozitivă, constituind elemente 
determinante, în a-mi continua perfecţionarea, printr-un liceu urmat la seral, o 
facultate de construcţii, urmată la cursuri de zi, o activitate de şase ani ca inginer 
constructor, pe şantierele judeţului IAŞI. 

În anul 1979, am avut şansa de a schimba activitatea de inginer constructor, pe 
şantier, cu activitatea de la catedră prezentând şi transmiţând studenţilor, de data 
aceasta, cunoştinţe privind calculul elemntelor de construcţii, prin intermediul 
cursurilor ce au fost enumerate mai sus. 



Vicu Merlan, Maricica Grigoriu 

224 

Conştintele acumulate la orele de Tehnologia Meseriei şi a Materialelor, mi–
au permis ca pe durata cursurilor universitare, să înteleg, cu deosebită uşurinţă, 
cursurile de Materiale de Construcţii, Tehnologia Construcţiilor, şi în acelaşi timp să 
mă preocup, mai mult de cursuri bazate pe calcul, matematica învăţată şi la Şcoala 
Profesională, cu profesorii POPOVICI şi AŞTEFANOAIE, a fost de un real folos 
pentru acumulările din liceu şi apoi din facultate. 

Experienţa acumulată în şantier, ca muncitor, pe durata anilor 1958- 1968 şi ca 
inginer constructor, între anii 1973 – 1979, mi-au permis şi cred că am şi reuşit, ca pe 
durata celor de peste 30 ani de activitate, la rândul meu, ca dascăl, fără a avea o 
pregătire, pedagogică, să transmit studenţilor cunoştinte tehnice, cu un suport 
matematic, la un nivel, pe măsura necesităţilor pregătirii lor în meseria de înaltă 
răspundere, aceea de inginer constructor. 

Confirmarea a venit, mult mai târziu, când specialişti, fie pe şantiere, în unităţi 
de proiectare, chiar şi unii profesori din actualul corp didactic al colegiului „GH. 
ASACHI” au evidenţiat direct, sau prin rezultatele lor, acolo unde îşi desfăşoară 
activitatea, priceperea şi simţul pedagogic înăscut pe care l-am avut pe toata durata 
activităţii didactice. 

Un motiv de mândrie, pentru mine, este că mă număr printre absolvenţii Şcolii 
Profesionale de Construcţii, unitate care poate fi considerată ca o primă trambulină 
pentru mulţi absolvenţi, în vederea continuării studiilor. Absolvenţi ai acestei unităţi 
şcolare au devenit profesori de mare valoare, răsplatiţi cu titluri ştiinţifice inclusiv cu 
titlul de academician. S-au format cercetători de mare valoare. Şi la ora actuală, 
colegiul constiue un izvor, nesecat, de elemente pregătite pentru urmarea unor cursuri 
la diferite facultăţi, din învăţământul superior, de stat sau particular.  

Se poate spune, fără a greşi, că această şcoală a avut şi are, în continuare, un 
rol deosebit în formarea de cadre pentru o paletă largă de activităţi, tocmai prin 
antrenarea celor tineri, într-o pregătire specifică, cu posibilitatea de a putea fi 
continuată în cele mai diferite domenii şi la cel mai înalt nivel posibil. În tot acest 
timp, şcoala a urmărit evoluţia absolvenţilor, a continuat să îi antreneze în activităţi 
comune, iar la zile aniversare, cum este şi acest eveniment, sunt invitaţi, pentru a 
retrăi amintirile, deosebit de frumoase, ale a unei pregătiri şi specializări într-un 
domeniu, extrem de important, cum este cel al construcţiilor. 

În anul 1962, am început cursurile Liceului “DIMITRIE CANTEMIR” din 
IAŞI, pe care l – am absolvit în anul 1968, cu diplomă de bacalaureat. 

În acelaşi an, am dat admiterea la Facultatea de Construcţii, secţia 
“CONSTRUCŢII CIVILE, INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE” am reuşit şi din 
toamna anului 1968, până în anul 1973, am urmat cursurile Facultăţii de Construcţii, 
iar în vara anului 1973 am obţinut titlul de inginer constructor cu media 8,64, medie 
care mi-a permis accederea în învîţământul superior. 

Ca absolvent al acestei unităţi de învăţământ, am constatat, la cursurile de 
Rezistenţa Materialelor, că sunt absolvenţi ai colegiului „GH. ASACHI”. Cu bucurie, 
le spun, că iată, la catedră se află un absolvent al şcolii Profesionale de Construcţie, 
din SĂRĂRIE nr. 189. Le spun acest lucru, în dorinţa, ca şi ei la rândul lor, să ducă 
faima acestei şcoli, mai departe, aşa cum înaintaşii nostri au făcut acest lucru. 

Aici în această şcoală, am învăţat, că tot ce facem să fie bine făcut. Poate fi şi 
o explicaţie, că în urma acumulărilor din şcoala profesională, Facultatea de 
Construcţii, prin continua perfecţionare, în postura de cadru didactic la Catedra de 
Mecanica Construcţiilor am desfăşurat, o activitate şi o preocupare continuă de a 
introduce elemente noi, moderne, contribuind astfel la o actualizare, restructurare a 
disciplinei Mecanicii Solidului Deformabil, cu largi aplicaţii în Rezistenţa 
Materialelor, Teoria Elasticităţii şi Plasticităţii, Mecanica Ruperii Materialelor şi în 
mod special, în calculul structurilor construcţiilor prin metode numerice. 

Împreună, cu un colectiv de matematicieni, informaticieni, putem fi 
consideraţi, printre primii, în sensul introducerii şi folosirii ecuaţiilor integrale şi a 
seriilor „WAVELETS” în rezolvarea numerică a problemelor complexe, existente în 
Teoria Elasticităţii liniare şi neliniare. 

Rezultatatele multor cercetări au fost concretizate, prin elaborarea unei teze de 
doctorat, sub îndrumarea, în prima fază a Profesorului Universitar, Doctor, Inginer, 
VIRGIL FOCŞA, în partea a doua, sub îndrumarea marelui savant, matematician 
“DIMITRIE MANGERON”, astfel că din anul 1988 fiind al 27 –lea doctorand, al 
marelui savant.  
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 Activitatea ştiinţifică, amplă şi de o mare varietate, a putut fi posibilă prin 
acumulările din Şcoala Profesională, şi în mod special prin ceea ce ne – a transmis, în 
formarea noastră ca oameni. Astfel printr-o adaptare rapidă la cerinţele de ultimă oră 
privind introducerea, dezvoltarea şi implementarea metodelor numerice de tip, de 
acum cunoscute, precum „ELEMENT FINIT”, “ELEMENT DE FRONTIERĂ”, 
“ELEMENT MULTIREŢEA”, dar şi utilizarea seriilor „WAVELETS”, cu 
aplicaţii rapide în Mecanica Solidului Deformabil, am putut contribui la dezvoltarea 
unor capitole mai puţin cunoscute şi care se cereau cu mare acuitate.  

 Pe baza cercetărilor efectate, în diverse colective de cercetare, am elaborat, şi 
publicat un număr de 35 lucrări, în diverse reviste, conferinţe, simpozioane din 
străinătate, 38 de lucrări, în diverse reviste, conferinţe, simpozioane din ţară. 

 De asemenea sunt autor unic, sau coautor la un număr de 8 monografii 
publicate în editura VIEWEG, din GERMANIA, Editura Academiei, Bucureşti, 
Editura Tehnică, Editura Militara toate din Bucureşti.  

 Ca o recunoaştere a acestor cercetări, Academia Română a premiat colectivul 
format de Acad. Prof. dr. D. MANGERON, Prof. Univ. Dr. Ing. V.F. POTERAŞU şi 
Prof. Univ. Dr. Ing. N. MIHALACHE, în anul 1996, cu premiul Academiei 
“TRAIAN VUIA” pentru cartea „METODE NUMERICE ÎN ELASTICITATE ŞI 
PLASTICITATE, Vol. I, Editura Academiei, Bucureşti, 1993. 

 Cu riscul de a mă repeta, spun din nou, că având ca modele, foştii profesori ai 
Şcolii Profesionale, profesori din „Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” printre care 
„OMUL DE ŞTIINŢĂ” D. I. MANGERON, profesorul V. F. POTERAŞU, doar 
câţiva din larga paletă, la rându – mi, am încercat şi sper să şi fi reuşit, să constitui un 
exemplu, pentru studenţi. 

 La data elaborării acestui material, beneficiind de acumulările din lunga 
perioadă ce a început în anul 1958 şi până în anul 2009, la ora actuală în calitate de 
Profesor Universitar Consultant, ca specialist particip la elaborarea de expertize 
tehnice privind starea construcţiilor, sau expertize tehnice judiciare. 
 
 

 
 
MIHAI  MARICICA – Inginer chimist 

S-a născut la data de 1.08.1968, în Ciorteşti. Este fiica lui Ion şi a Gherghinei 
Mihai. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care a urmat cursurile Liceului 
”Garabet Ibrăileanu” Iaşi. S-a angajat la Moldova Tricotaje Iaşi şi, concomitent, a 
absolvit cursurile Facultăţii de Chimie Industrială Iaşi, în anul 1990. A lucrat o 
perioadă la o fabrică de textile din  Târgu Frumos, după care a suplinit la şcoala din  
Ciorteşti pe diferite catedre. 
 
MILOIU (ŞIPOTEANU) CĂTĂLINA FLORENTINA – Asistent medical 

Este fiica lui Romică şi a Doinei Şipoteanu din satul Coropceni. S-a născut la 
data de 23.09.1981, în Iaşi. A absolvit şcoala primară în Satu Nou, comuna Schitu 
Duca şi gimnaziul la Liceul ”M. Eminescu” Iaşi. A urmat Liceul Agricol Iaşi, apoi 
Colegiul de Asistente Medicale, unde  s-a calificat în meseria de asistent medical cu 
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studii superioare. După absolvirea acestuia , s-a angajat 
la UPU Iaşi . S-a transferat la UPU Sibiu, acolo unde 
urmează şi Facultatea de Medicină. 
 
MIHAI  AUREL – Agent MAI 

S-a născut la data de 26.06.1956, în Ciorteşti. 
Este fiul lui Constantin şi al Mariei Mihai. A absolvit 
şcoala generală în satul natal, după care a urmat Liceul 
”M. Kogălniceanu” Vaslui. După absolvirea acestuia a 
urmat cursurile Şcolii de Poliţie Slatina, promoţia 1977.  
A lucrat la diferite posturi de poliţie în judeţul Valui, iar 
în perioada 1992-2005, a  fost agent principal la Postul 
de poliţie Codaeşti , Vaslui. 
 
MIRCESCU ION – Profesor  
Fiul lui Vasile şi al Smarandei, s-a născut la data de 29.07.1946, în Ciorteşti. Şcoala 
primară şi gimnaziul le absolvă în Ciorteşti, apoi urmează, timp de trei ani,  Şcoala 

Profesională de Ucenici – profil Constructii din Iaşi. Între 
anii 1963- 1967, studiază la Liceul Teoretic “D. 
Cantemir”, Iaşi, curs seral . În anul 1970 este admis la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universitaţii” Al. 
I. Cuza” din Iaşi. În urma repartiţiei, din septembrie 1973 
şi până la pensionare (2010) este profesor de educaţie 
fizică şi sport la Şcoala Generală Ciorteşti. Pe parcursul 
profesional, a obţinut toate gradele didactice, acest lucru 
facilitându-i ocuparea postului de director coordonator al 
Şcolii Generale Ciorteşti, între anii 1998- 2008.  
Concetăţenii , recunoscându-i devotamentul faţă de 
comuna natală, i-au acordat în peroada 1992- 1996, 
mandatul de primar. 

 
MIRCESCU( DOBÂNDĂ)  MARICICA - Economist 

Este fiica lui Nicolae şi a Sofinei Dobândă din satul Deleni. S-a născut la data 
de 15.11. 1954, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în satul natal, după care a 
urmat Liceul Teoretic  Codaeşti, secţia Reală, promoţia 1973. S-a angajat ca profesor 
suplinitor la şcoala din satul Pribeşti, judeţul Vaslui, apoi la cea din satul Deleni şi, 
concomitent, a absolvit Liceul Economic Nr. 1 Iaşi. După absolvirea acestuia a fost, 
până în anul 1988, contabil la ferma CAP Ciorteşti. Între 1988-1992 a fost delegată ca 
economist la CUASC Ciorteşti, iar din 1994, este casier la Primaria Ciorteşti. În anul 
2011 este absolventă a Universităţii „Ştefan Lupaşcu” din Iaşi, licenţiindu-se în 
Administraţie Publică. 
 
MOCANU  COSTICĂ - Tehnician horticultor 

S-a născut în satul Ciorteşti, la data de 29.09.1945 şi este fiul lui Dumitru şi 
Elena. Învaţă la şcoala din sat ciclul primar şi gimnazial, apoi se înscrie la Şcoala 
Tehnică Horticolă – Iaşi , pe care o absolvă în anul 1964. Calificându-se în meseria de 
tehnician horticultor, lucrează mai întâi la IAS Bucium, la CAP Grajduri, CAP 
Bârnova şi la CAP Cetatea, Turnu Măgurele. 

Lucrează un timp ca gestionar la Întreprinderea ”Ţesătura” din Iaşi, apoi la 
CAP Popricani. Din 1974 şi până în 1992, lucrează la CAP Ciorteşti, iar din 1993 
pâna în 2000, la Fabrica de Ţigarete, Iaşi. S-a pensionat în anul 2009. 
 
MORARAŞU GHEORGHE (1906- 1948) - Învăţător 

Fiul lui Grigore şi al Marandei, născut în satul Ciorteşti, judeţul (pe atunci) 
Vaslui. Învăţător la Şcoala Ciorteşti şi director al şcolii în ultima parte a vieţii. 
 
MORARAŞU MARIA (1899- 1975) - Învăţătoare 

Născută în satul şi comuna Tătărani, jud Fălciu. După căsătoria cu Morăraşu 
Gheorghe s-a mutat la Ciorteşti, unde a funcţionat ca învăţătoare. 

Morăraşul Gr. Gheorghe si Morăraşul Gh. Maria au lucrat ca învăţători în satul 
Ciorteşti începând din anul 1930, soţul timp de circa două decenii, până la dispariţia 

Mihai Aurel 

 
Ion Mircescu 
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sa prematură (1948), iar soţia timp de trei decenii, până la pensionare (1960). 
Amândoi au depus o munca intensă pentru desfăşurarea procesului instructiv - 
educativ la nivelul învăţământului românesc în perioada de după primul război 
mondial şi apoi după evenimentele din august 1944. Au reuşit să fie un model pentru 
slujitorii şcolii din satul şi comuna Ciorteşti. 

Ei nu şi-au redus activitatea doar la procesul instructiv -  educativ, ci prin 
originea lor socială si modul în care au trăit şi au muncit, s-au implicat în viaţa obştei, 
în complexele probleme şi evenimente care au marcat dezvoltarea satului şi a comunei 
de-a lungul celor câteva decenii din veacul trecut. 

Au crescut şi învăţat doi copii, pe Maricel şi Dionisie, formându-i pentru 
profesia pe care ei înşişi au practicat-o de-a lungul vieţii, aceea de dascăl. 
 

     
Familia de învăţători MORARAŞU GR. GHEORGHE şi MARIA (1942) 

 

 
 
MORARAŞU  GH.  MARICEL (1933- 2003) - Profesor 

Şcoala primara o face în satul natal, Ciorteşti. 
Urmează Şcoala Pedagogica de Băieţi din Iaşi, devenind 
învăţător, ca si părinţii săi. Continua, însă studiile la 
Facultatea de Istorie de la Universitatea Al. I. Cuza din 
Iaşi (1952- 1953), pentru ca, apoi să fie selecţionat şi 
trimis să înveţe în URSS. Acolo urmează Facultatea de 
Istorie de la Universitatea “M.V. Lermontov” din 
Moscova, timp de 5 ani (1953- 1958). După absolvire 
este numit cadru didactic la Institutul Politehnic din Iaşi, 
dar organele locale îl trimit să lucreze ca lector la Şcoala 
de partid de 2 ani din Iaşi. 

Din octombrie 1960, funcţionează ca asistent 
universitar la Institutul Politehnic Iaşi, unde fusese 
repartizat iniţial, pentru ca în 1961 sa fie anunţat lector 
universitar si transferat la Universitatea Al. I Cuza Iaşi. 

In 1972 obţine titlul de “doctor” şi ca urmare Morăraşu Maricel 
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devine conferenţiar universitar doctor. 
A desfăşurat pe parcursul anilor o rodnică activitate didactică, educativă şi 

obştească. 
Împreună cu sotia sa, Veronica- Elena Morăraşu – profesor de lb. Română la 

Şcoala nr. 17 şi apoi la Liceul Pedagogic din Iaşi, au avut 2 copii, pe Catalina – 
Smărăndiţa şi George, în prezent medici stomatologi în SUA. 
 
MORARAŞU GH. DIONISIE – Profesor 

Născut la 25 septembrie 1938. Şcoala primară o 
face în satul natal, Ciorteşti. In tradiţia familiei, urmează 
Şcoala Pedagogica de băieţi din Iaşi, devenind învăţător 
ca şi părinţii si fratele mai mare. Continua studiile, 
urmând Facultatea de Istorie, la Universitatea AL. I Cuza 
Iaşi (1957- 1962). La terminarea facultăţii este repartizat 
în învăţământul superior, la Institutul Politehnic Iaşi. Este 
asistent, apoi lector şi, după obţinerea titlului de “doctor 
devine lector universitar. 

După evenimentele din 1989, se transferă în 
învăţământul liceal, lucrând ca profesor de istorie gr. I, cu 
titlul de “doctor”, la Grupul Şcolar Agricol “Vasile 
Adamachi” Iaşi, până la pensionare (2001). 

Căsătorit cu Paulina - asistent principal de 
farmacie, nu au avut copii. 
 
MORĂRAŞU  VASILICA –Asistent medical 

S-a născut la 21.06.1976, în Vaslui. Este fiica lui Vasile şi a Iustinei, din satul 
Deleni, comuna Ciorteşti. Absolvă şcoala primară şi Şcoala Generală, Nr. 4,Vaslui. 
Urmează Liceul Emil Racoviţă din Vaslui, apoi Şcoala Postliceală Sanitară – Vaslui. 
Lucrează ca asistent medical în satul Bălteni, judeţul Vaslui, iar din 2000, ca asistent 
medical generalist, la Cabinetul Medical Individual – Medicină de Familie- dr. 
Olăraşu Viorel şi dr. Olăraşu Olguţa. 
 
MOROŞANU  VASILE GELU – profesor 

Născut la 24.10.1971, în Codaeşti. Fiul lui Vasile 
şi al Niculinei. Învaţă la  Şcoala generală Şerbeşti până 
în clasa a VI-a, iar clasele VII-VIII la Şcoala generală 
Codaeşti, din judeţul Vaslui. Absolvă Liceul Codaeşti în 
anul 1990, după care este profesor suplinitor la Şcoala 
Şerbeşti. Între 1994-1999 studiază la Facultatea de 
Geografie a Universitaţii Bucureşti. După absolvirea 
acesteia si până în prezent, este profesor de geografie  la 
Şcoala Şerbeşti. 
 
 
MUNTENESCU (ATASIEI) RODICA –  Asistent social 

Fiica lui Vasile şi Maria , s-a  născut la 16-07-1967, în localitatea Răducăneni, 
judeţul Iaşi.Şcoala primară şi 
gimnazială le-a  absolvit în localitatea 
Moşna, judeţul Iaşi. A terminat liceul 
în anul1985. Lucrează un an ca 
profesor suplinitor la şcoala din 
localitatea Moşna. Se căsătoreşte, în 
1986 , cu Muntenescu Dănuţ, din 
localitatea Deleni, comuna Ciorteşti, 
devenind astfel o fiică adoptată a 
acestei localitaţi. Din 1997 şi până în 
prezent lucrează ca asistent social în 
cadrul Primariei comunei Ciorteşti 
implicându-se activ  în  rezolvarea 
problemelor sociale ale concetăţenilor. 
 

Morăraşu Dionisie 

Vasile Gelu Moroşanu 

Rodica Multenescu 


