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MUSTEAŢĂ (AMĂRIUCĂ) ALINA - Asistent medical 
Este fiica lui Ioan şi a Gherghinei 

Amăriucă din Ciorteşti. S-a născut la data de 
4.04.1982, în Ciorteşti. După absolvirea şcolii 
generale în Ciorteşti, a urmat Liceul ”Radu 
Cernătescu” Iaşi, promoţia 2001, după care, a 
urmat Şcoala Postliceală de Asistenţi Medicali 
Generalişti din cadrul Fundaţiei „Dimitrie 
Cantemir” Iaşi.  A lucrat timp de doi ani, ca 
asistent medical la CMI Dr. Mărgineanu 
Gabriela, apoi alţi doi ani la CMI Dr. Olăraşu 
Viorel (Ciorteşti). Din anul 2008 şi până în 
prezent este asistent medical în cadrul Clinicii de 
Chirurgie a Spitalului Universitar de Urgenţă 
”Sf. Spiridon” Iaşi. 
 
NECULAU  NATALIA – Asistent medical 
S-a născut în satul Coropceni, la data de 16.05.1937 şi este fiica lui Ion şi al Catincăi 
Neculau. A făcut şcoala primară în satul natal, după care, a urmat Gimnaziul ”Carmen 
Silva” Iaşi. S-a înscris la Şcoala Medie Tehnică Sanitară şi, după absolvirea acesteia, 
a lucrat timp de 32 de ani la Policlinica Studenţească Iaşi. 
 
NECULAI (BUCŞĂ) OLGA -  Agent poştal 

S-a născut în comuna Ciorteşti, la data de 30.04.1960. Este fiica lui Georghe şi 
Anica Bucşă, din Deleni. A absolvit şcoala generală în Deleni, după care a uramat 
Liceul Agricol din Iaşi, secţia Horticultură, pe care l-a absovit în anul 1979. A fost 
repartizată la CAP Ciorteşti în meseria de tehnician horticol, unde a lucrat până în 
anul 1992. Din 1994 este agent poştal la Agentia Ciorteşti. 
 
NICULESCU GHEORGHE  -  Scriitor 

S-a născut la data de 13 aprilie 1945, în satul 
Şerbeşti, comuna Ciorteşti. Tatăl său, Iancu 
Niculescu, originar din Roşiorii de Vede, era de 
meserie cizmar. Cu ocazia Primului Război 
Mondial a ajuns şi s-a stabilit în Moldova, 
căsătorindu-se cu Mariţa Presură. 

După absolvirea a şapte clase în satul natal, 
Gheorghe Niculescu, se stabileşte în Lupeni, 
judeţul Hunedoara. Aici absolvă şcoala 
profesională de electricieni, termină liceul la seral, 
după care urmează o şcoală tehnică ce-l 
specializează în aparate de măsură şi automatizări. 

În timpul stagiului militar, urmează cursurile 
şcoli de subofiţeri, unde se specializează în 
conducerea tancurilor, însă nu se simte atras de 
cariera militară, preferând viaţa civilă. 

Dragostea pentru literatură îl determină să 
citească foarte mult, reuşind astfel să acumuleze o 
cultură solidă. 

În anul 1969 debuteză cu probleme de enigmistică în revista ”Rebus”, 
continuând apoi să publice şi în alte reviste : ”Rebusache”, ”Urzica”, ”Universul 
familiei”, în ziarle ”Steagul roşu”, ”Matinal”, ”Curierul Văii Jiului”ş.a. Dincolo de 
hotare publică în revistele ”Clipa” şi ”Second international antology on paradoxism”, 
care apar în SUA. 

În anul 1999 are prilejul de a-l întâlni pe scriitorul Florentin Smarandache, 
întemeietorul curentului de avangardă din literatură, numit ”paradoxism”. Între cei doi 
se stabileşte o trainică prietenie care îi va influenţa cariera de scriitor. 

În anul 2000 debutează editorial cu volumele ”Rebus, umor şi paradoxism” şi  
„Smarandachisme”  iar, împreună cu Florentin Smarandache, publică volumele  
„Vreme de şagă” şi  „Prin albe şi clasice epii târzii”. Urmează alte volume:  

Musteaţă Alina 
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„Inspiraţii, expirate”, „Perorări paradoxiste”, „Versificări cu diversificări”, „Parada 
marilor enigme”,  „Creionări făcute cu pixul”. 

În anul 2009 apare volumul „Amprente paradoxiste”, iar în anul 2010, volumul  
„La un pahar de vorbă”. În anul 2011, iese de sub tipar volumul „Congruenţe 
paradoxiste”. 

La apariţia volumului „La un pahar de  vorba”, domnul Al. Florin Ţene, 
preşedintele Ligii Scriitorilor din România, remarca: “Descoperim în autor un 
veritabil mânuitor al cuvântului şi al flexibilităţii lui, dându-i acestuia sensuri noi, 
nebănuite.” 

Pe lânga talentul literar, Gheorghe Niculescu, este înzestrat cu un deosebit simţ 
artistic, creionandu-şi volumele cu desene (în creion sau cu peniţa), care întăresc 
smnificaţia cuvintelor. 

De câte ori are ocazia, se întoarce pe meleagurile natale, unde, aşa cum spunea 
într-un interviu al unui ziar huneodrean, se simte ”acasa” şi unde, în semn de preţuire 
a fost desmnat „Cetaţean de onoare” de autorităţile locale. 
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PARASCHIV IONEL – Profesor 
Este fiul lui Gheorghe şi al Elenei Prashiv din 

Ciorteşti. S-a născut la data de 27.07.1947, în Ciorteşti. 
A absolvit şcoala generală de şapte ani în satul natal, 
după care a urmat Liceul Teoretic ”Mihail 
Kogălnicenau” Vaslui. A revenit în satul natal, ca 
profesor suplinitor şi, în paralel, a studiat la Facultatea de 
Istorie a Universităţii ”Al. I. Cuza„ Iaşi. După cinci ani a 
predat la Şcoala Prisecani, timp de doi ani, apoi la Liceul 
Induatrial ”Victoria” din Iaşi. Între anii 1975-1977 a fost 
profesor la şcoala din Covasna - Costuleni, judeţul Iaşi, 
iar din toamna lui 1977 şi până în 2010 a fost profesor  
de istorie, titular, cu gradul I, la Şcoala Prisecani -Iaşi. 
 
PETREA  IOSUB - profesor 

Profesor, filosof, poet, publicist, s-a născut la 20 
iulie 1938, comuna Ciorteşti. Este fiul Nataliei şi  al lui 
Gheorghe Iosub din satul Coropceni, A urmat cursurile primare şi gimnaziale în satul 
natal şi şcolile din Dolheşti şi Ciorteşti, studiile liceale le-a facut la Liceul Naţional 
din Iaşi. 

Încă din timpul liceului este membru al cenaclului literar patronat în anumite 
întruniri de poeţii Nicolae Ţaţomir, Nicolae Labiş şi Florin Mihai Petrescu. 

Este absolvent al Facultăţii de Filosofie a Universităţii ”Al. I.Cuza” din Iaşi, 
cursuri de zi, cu o durată de 5 ani, promoţia 1964, sustinându-şi examenul de licenţă 
cu lucrarea „Filosofia românească şi revista Contemporanul”. 

După absolvirea cursurilor universitare a fost profesor la liceele din Negreşti şi 
Vaslui, redactor şef adjunct al ziarului Vremea nouă, şef al Sectorului învăţământului 
de stat, director, inspector şcolar de specialitate, inspector general al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Vaslui, director al Colegiului 
Economic ”Anghel Rugină” Vaslui. 

Îşi susţine gradele didactice în învaţamant 
(definitivat - 1967, gradul  didactic II - 1980, grad 
didactic I - 1982) cu rezultate excelente. 

În 1985 susţine docoratul la Universitatea din 
Bucureşti, cu lucrarea intitulată ”Tipologia 
experienţei în filosofia contemporană” în faţa unei 
comisii naţionale formată din academicianul 
Alexandru Boboc, prof. dr. univ. Ion Tudosescu, 
prof. dr. univ. Titus Raveica, prof. dr. univ. Tudor 
Ghideanu şi prof. dr. univ. Gheorghe Cazan. 

Ca director de liceu şi inspector şcolar 
general este iniţiatorul unui plan curajos  de 
reformare a învaţamantului, punând accent  pe 
reconstrucţia reţelei de şcoli, obţinând pentru 
finalizarea lucrărilor (1995-1996), peste 40 de 
miliarde lei, introducerea aparaturii de informatică, 

autonomizarea învăţământului în raport cu factorul politic, aspecte reflectate în cele 
peste 60 intervenţii în presa centrală şi locală, Radio Iaşi şi Bucureşti, la televiziuni. 

Ca semn al recunoaşterii contribuţiei sale ca profesor şi manager al 
învăţaământului din judeţul Vaslui, în anul 2005, i se conferă Dilpoma de Exelenţă 
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

Iniţiază şi conduce ziarul Glasul cetăţii, revista şcolară La steaua, înfiinţează  
Fundaţia Didactică ”Ştefan Bârsănescu”, iar în cadrul ei sprijină şi conduce revista 
Ethos, ca semn al preţuirii marilor săi fondatori, Nicolae Bagdasar şi Ştefan 
Bârsănescu. 

Sub patronajul său se consolidează sala de sport şi clădirea liceului ”Anghel 
Rugina”, este construită ”Rotonda”, ia fiinţă Fundaţia Ştiinţifică ”Anghel Rugină”. 

Iniţiază cu sprijinul Academiei şi al Ministerului Tineretului şi Sportului, un 
curs de vară de Cultură şi civilizaţie românescă pentru elevii, studenţii şi profesorii 
români din Ucraina, Basarabia, Iugoslavia şi alte ţări limitrofe. 

Paraschiv Ionel 
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La 1 iulie 1995 a fost numit Inspector Şcolar General al judeţului Vaslui, 
funcţie care i-a permis să realizeze anumite obiective, cum ar fi: reabilitarea prin 
consolidare, a peste 27 de şcoli generale şi a 4 licee:”Gheorghe Roşca Codreanu” 
Bârlad, ”Anghel Rugină” şi Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Industrial 
Negreşti, construirea sediilor Casei Corpului Didactic şi al Inspectoratului Şcolar. 

De-a lungul anilor, în simpozioane locale, zonale şi naţionale a susţinut  peste 
500 de comunicări, menţinând totodată legături neîntrerupte cu forurile academice şi 
universitare, bucurându-se de aprecierea şi prietenia unor mari personalităţi. 

   
 

Profesorul dr Petrea Iosub este  un veritabil cercetător şi creator de scrieri 
filosofice, dar şi literare (poezie, eseu, publicistică), dovadă sunt lucrările semnate de 
autor şi însemnările  elogioase ale oamenilor de cultură care le-au citit: 
Fragmentarium I: eseuri şi dialoguri filozofice (1998), Fragmentariul II (1999), 
Omul – o fiinţă privilegiată (2003), Judeţul Vaslui – file de monografie (1972) – în 
colaborare cu Aurel Zugravu, Vaslui: monografia judeţului (1980), Pluralismul 
ontologic (2004), Metafizica existenţei (2007), Sechestraţi în tranziţie. Publicistică, 
vol. I (2002), Însemnări pasagere. Publicistică vol II, 2003, Contemporan cu 
viitorul (monografia). În anul 2000 publică volumul Elemente de arheologie 
metafizică consacrat filosofiei lui Lucian Blaga, Alexandru Boboc sau Intrarea în 
permanenţă (2008), Vraja trecerii prin verme (2002), Semnele trecerii (2006, 
Poemele toamnei (2009), Anghel Rugină - Omul şi savantul (2010). 
 

 
PINTILIE (MOROŞANU) EMANUELA -  
Economist 

Este fiica lui Grigore şi a Mariei Moroşanu 
din Şerbeşti. S-a născut la data de 30.10.1965, în 
Ciorteşti. După absolvirea şcolii generale în 
Şerbeşti, a urmat Liceul de Chimie Industrială Iaşi. 
S-a încadrat la Şcoala din Şerbeşti ca profesor 
suplinitor, unde a activat până în anul 1989. A 
urmat cursuri postliceale de contabilitate la Camera 
de Comerţ şi Industrie Iaşi, apoi Facultatea de 
Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul 
Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, secţia Contabilitate 
şi Informatică de Gestiune. Din anul 1990 şi până 
în prezent este economist la SC. ”Terom” SA Iaşi. 
 
  

 
PINTILIE (Moroşanu)  

EMANUELA 
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PINTILIE ( SANDU) NICOLETA – Învăţătoare  
S-a născut în Galaţi la data de 1.01. 1973. A 

absolvit Şcoala Generală Nr. 17 Bârlad, după care a 
urmat Liceul de Matematică - Fizică ” Gheorghe 
Roşca Codreanu” Bârlad. După absolvirea acestuia 
a urmat cursurile Şcolii Postliceale Pedagogice Iaşi, 
iar în anul 2010 a absolvit Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii ”Al. I. 
Cuza” Iaşi. La şcoala din satul Şerbeşti activează, 
ca învăţătoare, din anul 1995. În prezent a obţinut 
toate gradele didactice, inclusiv, gradul I, iar 
absolvirea cursurilor universitare îi  permit trecerea 
la titlul de profesor în învăţământul primar. 
 
PLATON  OANA -  Consilier bancar 

Este fiica Doinei şi a lui Dan Platon, din satul Coropceni. S-a născut la data de 
4.08.1979, în Iaşi. A absolvit trei clase la şcoala din Satu Nou, comuna Schitu Duca, 
iar din clasa a patra, până în clasa a douasprezecea a urmat cursurile de coregrafie ale 
Liceului ”Octav Băncilă” din Iaşi. După absolvirea liceului s-a înscris la Universitatea 
”Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Drept Administrativ, după care a urmat master în 
Finanţe Bănci. Din anul 2008 este consilier de clientelă la ”Garanti Bank” Bucureşti. 
 
PLATON (ŞIPOTEANU) DOINA – Secretar 

Este fiica lui Jănică şi a Magdalenei Şipoteanu din satul Coropceni. S-a născut 
la data de 1.01.1957 în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în Coropceni după care a 
urmat Liceul Teoretic Codaeşti - secţia Reală, promoţia 1976.  După absolvirea 
acestuia a suplinit ca învăţătoare la Şcoala Dolheşti şi, din 1978 şi până în prezent, 
este secretară la Şcoala cu clasele I- VIII Ciorteşti. 
 
POIATĂ ( CIOCOIU) MIHAELA - Psiholog 

Este fiica lui Ioan şi a Gherghinei Ciocoiu din Ciorteşti. S-a născut la data de 
11. 01. 1972, în Chişinău Criş, judeţul Arad. Şcoala primară a absolvit-o într-un sat 
din judeţul Timiş, a făcut două clase gimnaziale în Ciorteşti şi a terminat clasa a opta 
la Şcoala Generală Nr. 37 Iaşi. A urmat cursurile Liceului Sanitar din Iaşi, după care a 
studiat la Facultatea de Psihologie a Universităţii” Al. I. Cuza” Iaşi. În anul 1997 a 
finalizat masterul în Psihologie Socială la aceeaşi universitate. A fost psiholog la 
Liceul  Victoria din Iaşi, apoi la Şcoala Generală Nr. 3, iar din anul 2001 s-a profilat 
pe Resurse umane, lucrând la mai multe instituţii din Iaşi. 

 
POHODNICARU (CIOBANU) MIRELA  

Fiica lui Vasile şi Tinca Ciobanu din Şerbeşti, născută pe 9 martie 1979, la Iaşi. 
Cursurile primare şi le face în Şerbeşti, iar celelate trepte în Iaşi. Talentul nativ 

spre muzica populară a propulsat-o pe scena românească, debutând alături de Fuego. 
Astăzi se poate mândri pentru că a cântat alături de Irina Loghin, Mioara Velicu, 
Laura Lavric, Gică Dobrică s.a. 
 
POPA (Irimia ) ECATERINA - Profesor 

S-a  născută la Roman la 22.10.1957, fiind fica 
lui Vasile şi Niculina   Irimia din satul Şerbeşti. 

De a lungul timpului a parcurs mai multe etape 
care au propulsat-o pe mai multe trepte ierarhice în 
domeniu: 
1. Director - 01.06.1999 - 07.10.2009  
2. Director adjunct - 01.09.1994 – 01.06.1999 
3. Membru în consiliul consultativ pe discipline - 
01.09. 2004 – 2006 
4. Metodist - 01.09.2003 -31.08.2007 
5. Responsabil de cerc pedagogic - 01.09.1992 – 
31.08.1994 
6. Profesor de chimie şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 
Roman - 01.09.1982  - 31.08.1994 

 
Pintilie Nicoleta 

 
Popa Ecaterina 
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7. Profesor suplinitor - 15.09.1976 – 31.08.1978 
1. – 6.  ISJ Neamţ 
7. Şcoala Şerbeşti, com. Ciorteşti, jud. Iaşi 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
1. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ; CCD Neamţ -  2008 - 2009 
2.Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ - 14.01.2008 – 22.02.2008 
3. Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar - 
09.2005-05.2006 
4. Inspectoratul Şcolar al  Judeţului Neamţ; CCD Neamţ - 07.02.2006-10.02.2006 
5.  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ; CCD Neamţ - 22.08.2005-26.08.2005 
6. Salvaţi Copii; Ministerul Educaţiei şi Cercetării; UNICEF - 23.06.2004-25.06.2004  
7. Ministerul Educaţiei şi Cercetării; IŞJ Neamţ; CCD Neamţ - 27.08.2001-
31.08.2001 
8. Salvaţi Copii; Ministerul Educaţiei şi Cercetării UNICEF- 24.05.2001-27.05.2001 
9. S.C. ,,Ram-Info Serv” SRL Bucureşti - 02.04.2001-13.06.2001 
10. Ministerul Educaţiei  Naţionale; Banca Mondială 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ - februarie 2000-august 2000. 

Prin natura muncii desfăşurate la nivelul unităţii şcolare comunicarea este 
foarte importantă şi desfăşoară permanent o muncă de echipă. Dată fiind structura pe 
etnii a populaţiei şcolare (76,43 % rromi şi 23,57 % români) lucrează şi într-un mediu 
multicultural. 
 
POTÂRNAC (AMĂRIUCĂ) DOINIŢA - Referent cultural 

Este fiica lui Ioan şi a Gherghinei Amăriucă din satul Ciorteşti. S-a născut la 
data de 30.08.1968, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în Ciorteşti, apoi Liceul 
Agroindustrial Răducăneni. Până în anul 2007 a lucrat în diferite unităţi: a fost sudor 
la URCUMNT Iaşi, a suplinit postul de referent cultural (între 2003-2005), a fost 
angajată la Primăria Ciorteşti conform Legii 76/ 2002, iar în prezent este referent 
cultural la Căminul Cultural Ciorteşti. În anul 2011 a finalizat cursurile universitare la 
”Spiru Haret” Bucureşti, licenţiindu-se în Administraţie  Publică. 
 
OLARU (MARCU) EMILIA - Învăţătoare 

Este fiica lui Ion şi a Mariei Marcu din satul Coropceni. S-a născut la data de 
12.06.1958, în Ciorteşti. A absolvit şcoala generală în Coropceni, după care a urmat 
Liceul Pedagogic ”V. Lupu” Iaşi. După absolvirea acestuia, în anul 1978, a fost 
învăţătoare la Şcoala Coropceni, timp de 11 ani, un an la şcoala din Schitu Duca, iar 
de 21 de ani este învăţătoare, cu grad didactic I, la Şcoala Poieni din comuna Schitu 
Duca, Iaşi. 
 
 
OLARIU  NECULAI - Profesor 

Născut la 27 iunie 1948, în satul Ciorteşti, 
fiul lui Ion şi al Domnicăi Olaru din Ciorteşti îşi 
face studiile primare şi gimnaziale în satul natal, 
iar liceul în Bucureşti. Între 1969-1970 este 
suplinitor pe catedra de matematică la şcoala 
Ciorteşti.Urmează cursurile Facultăţii de 
Matematică la Univ. “Al. Cuza “ Iaşi (1970 – 
1974). Din 1974 şi până în prezent este titular al 
Liceului Teoretic “Lascăr Rosetti” din 
Răducăneni. A publicat poezii în 
revistele:”Ecouri Răducănene”, “Vestea Bună” şi 
“Lohanul”. 
 
ONU (SUCULIUC) VERONICA – Agent 
agricol 

Este fiica lui Dumitru şi Frasina Suculuic 
din satul Ciorteşti. S-a născut la data de 
4.04.1969, în Ciorteşti. A absolvit opt clase la şcoala din sat, apoi a urmat Liceul 
Agricol Răducăneni.După absolvire, din anul 1989 s-a angajat la Primăria Ciorteşti, 
ca agent agricol. În anul 2006 s-a înscris la Universitatea ”Spiru Haret” din Braşov - 

Olariu Neculai 
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Facultatea de Administraţie Publică. După absolvirea acesteia, în anul 2008, a primit 
titlul de Inspector. 
 
OCNEANU (SUCUREI) VIOLETA – Profesor în învăţământul primar 

S-a născut în comuna Ciorteşti la data de 27.03.1964 şi este fiica lui Gheorghe 
şi a Elenei Sucurei din satul Deleni. A absolvit şcoala generală în sat după care a 
urmat Liceul Industiral Tehnoton din Iaşi. După absolvirea acestuia, a fost profesor 
suplinitor la şcolile din comuna natală, iar din 2008, după absolvirea Facultăţii de 
Psihologie a Universităţii ”Al.I. Cuza”, Iaşi, este profesor titular în învăţamântul 
primar la Şcoala din Coropceni. 
 
OCNEANU  VASILE - Tehnician horticol 

Fiul lui Jănică şi al Anghelinei, s-a născut la 
20.12.1961, în Ciorteşti. Clasele 1-8 le-a absolvit în satul  
Coropceni, iar pe cele liceale la Liceul Agroindustrial 
Miecurea Ciuc. Fiind absolvent al profilului horticol, 
dupa stisfacerea stagiului militar, s-a încadrat la IAS 
Bucium- la Combuinatul de Prelucrare a Produselor 
Horticole, iar din anul 1982, la CAP Ciorteşti, ca 
technician horticol, unde a activat până în 1993. Din 1993 
şi până în 1996 a lucrat la Asociaţia Viticolă Deleni. Între 
1996- 2000, a fost magazioner la IAS Bucium. Din 2000 
şi până în prezent este viceprimar la Primaria Ciorteşti. 

 
 

OCNEANU  BOGDAN - Agent de poliţie 
Este fiul lui Vasile şi al Violetei Ocneanu din satul 

Deleni. S-a născut la data de 7.02.1987, în Ciorteşti. A absolvit şcoala primară în satul 
natal, apoi gimnaziul la Şcoala Generală Satu-Nou, comuna Schitu Duca. A urmat 
Liceul Tehnoton din Iaşi, apoi Scoala de Poliţie Slatina, după care s-a angajat la 
Postul de Poliţie Bârnova. 
 
ROMAN IOAN – Profesor 

Fiul lui Ion şi al Jeniţei Roman, s-a născut la data de 17.12.1956, în Ciorteşti. A 
învăţat la Şcoala Coropceni opt clase, apoi la Liceul Teoretic Răducăneni- secţia 
Reală.După obţinerea bacalaureatului a urmat Şcoala de Operator Tehnician 
Veterinar, după care a lucrat la AEI Ciorteşti, ca operator tehnician. A fost doi ani şef 
de fermă la AEI Pocreaca apoi, până în 1990, tehnician bază furajeră la AEI Ciorteşti. 
Din 1991 până în 1995 studiază la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii 
”Al. I. Cuza” din Iaşi şi lucrează  la Şcoala Generală Ciorteşti, ca profesor de religie. 
A obţinut definitivatul, gradul didactic II şi este înscris pentru gradul didactic I. 
 
ROMAN (ŞIPOTEANU) ELENA - Educatoare 

S-a născut în comuna Codeşti, la data de 2.09.1954. Este fiica lui Dumitru şi 
Diamanta Şipoteanu din Coropceni. După absolvirea scolii generale în Corpceni, 
urmeză Liceu Teoretic Codăeşti, promoţia 1974. După absolvirea acestuia lucrează  la 
şcolile din comună, ca profesor suplinitor, pe diferite catedre. După absolvirea Şcolii 
Postliceale ”D. Cantemir” Iaşi (2001) se titularizează ca educatoare la Şcoala 
Generală Ciorteşti - corp Coropceni. A obţinut gradul didactic II şi s-a înscris pentru 
gradul I. 

 
ROMAN  IRINA  ELENA - Asistent medical 

S-a născut în Iaşi, la data de 12.04.1980. Este fiica lui Ioan şi a Elenei Roman 
din Coropceni. A absolvit şcoala generală în satul natal apoi Liceul Agricol Iaşi. A 
urmat Şcoala Postliceală Sanitară ”Grigore Ghica Vodă” din Iaşi, pe care a absolvit-o 
în anul 2001 şi s-a calificat în meseria de asistent medical generalist. În prezent 
lucreză la un cabinet stomatologic în Torino-Italia. 
 

Vasile Ocneanu 
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ROMAN  LUCIAN VASILE –Asistent medical 
Este fiul Elenei şi al lui Ioan Roman din satul Coropceni. S-a născut la data de 

9.01.1984. A absolvit şcoala generală în sat apoi Liceul  Agricol Holboca, promoţia 
2001. A urmat cursurile Şcolii Postliceale ”D.Cantemir” din Iaşi, calificându-se în 
meseria de asistent medical generalist. Din 2004 lucrează la un spital din Torino - 
Italia. 
 
 
RUSU  NICOLETA -  Învăţătoare 

Este fiica lui Niculai şi a Mariei Rusu din 
Ciorteşti. S-a născut la data de 24.04.1985, în Vaslui. A 
absolvit cursurile primare la Şcoala Generală Nr. 2 
Vaslui, iar pe cele gimnaziale, la Şcoala Generală cu 
clasele I-VIII Ciorteşti. A urmat Scoala Normală ”V. 
Lupu” Iaşi, promoţia 2003. Între 2006-2009 a studiat la 
Universitatea ”Al. I.Cuza” din Iaşi, la Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - specializarea 
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar. În 
prezent este învăţătoare la Şcoala cu clasele I-VIII 
Ciorteşti, locaţia Coropceni. 
 
 
 
SCAFARIU (STAFIE) LUIZA  ROXANA - 
Consilier bancar 

Este fiica lui Gheorghe şi a Mariei Stafie din satul Coropceni. S-a născut la 
24.01.1979 în Iaşi. A absolvit şcoala primara la Satu Nou, comuna Schitu Duca, apoi 
gimnaziul al Şcoala Generală Nr. 22 Iaşi. A urmat Liceul Economic Nr. 1 Iaşi, 
promoţia 1997. În anul 2002 este absolventă a Facultăţii de Economie şi Administarea 
Afacerilor din cadrul Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. Din anul 2003  este consilier de 
clientela în cadrul BRD Iaşi. 
 
SCAFARIU ( ŞIPOTEANU) MĂRIOARA - Inginer zootehnist 

Fiica lui Constantin  şi Rozalia , s-a născut la 04.09.1956, în Ciorteşti. A 
absolvit gimnaziul la Şcoala Coropceni. A urmat Liceul “D. Cantemir” din Iaşi, după 
care a fost profesor suplinitor la Şcoala Rotăria, apoi la Scoala Coropceni . Între 1978-
1982, a urmat cursurile universitare la Institutul “ I. Ionescu de la Brad “, Facultatea 
de Zootehnie şi Medicină Vetrinară- Iaşi, de unde a fost repartizată la AEI Coropceni, 
ca inginer zootehnist. Din 1987 şi până în 1991 a fost şef de fermă la Ferma de Oi , a 
CAP Ciorteşti, iar din 1991 şi până în prezent,la DG A Iasi – Camera Agricolă 
Ciorteşti. 
 
 
SIRITEANU  ALESANDRU – Contabil 

Născut la 25.02.1928, în Ciorteşti şi este  fiul 
lui Neculai şi Anica. A absolvit şcola primară  şi 
gimnaziul în satul natal.  Între 1950-1952 a fost 
gestionar la Centrul de Colectare a Laptelui Ciorteşti. 
Până în 1954 a efectuat stagiul militar, după care , timp 
de trei ani, a fost getionar la SMA Ciorteşti. Între 
1956-1957 a fost contabil ajutor la Cooperativa  de 
Consum Ciorteşti. Din 1956 şi până în 1992 a fost 
contabil la Primaria Ciorteşti. De la 3.07.1996, până la 
23.06.2000 a deţinut funcţia de primar al comunei 
Ciorteşti . 

Rusu Nicoleta 

Alesandru Siriteanu 
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SIRITEANU  NECULAI -  Colonel MAI 
Este fiul lui Alesandru şi al Maricicăi Siriteanu din 

satul Ciorteşti. S-a născut în Ciorteşti la data de 
8.04.1957. A absolvit şcoala generală în Ciorteşti, după 
care a urmat Şcoala Profesională MIU Iaşi, calificându-se 
în meseria de lăcătuş mecanic. S-a încadrat la Fabrica de 
Mătase din Iaşi şi, în paralel, a urmat cursurile Liceului 
MIU Iaşi. Între anii 1979-1982 a urmat Şcoala de Ofoţeri 
MAI iar după absolvirea acesteia şi până în anul 2003 a 
lucrat la Inspectoratul de Poliţie Transporturi Iaşi. Între 
timp a absolvit şi Facultatea de Drept a Universiăţii ”Al. 
I. Cuza” Iaşi, trecând la gradul de Colonel. În anul 1998 a 
absolvit cursurile postuniversitare ale Universităţii 
Tehnice ”Gh. Asachi” Iaşi- Siguranţa Circulaţiei Rutiere 
pe Drumurile Publice, din cadrul Facultăţii de Mecanică. 
Din anul 2003 s-a pensionat. 

 
SMOC  NECULAI  –  Inginer energetician 

Fiul lui Adam şi al Paraschivei , din satul Şerbeşti, s-a născut la 14.06.1957, în 
comuna Ciorteşti. A absolvit şcoala primară şi pe cea gimnazială în satul natal. A 
urmat Liceul Teortic Codăeşti, iar după satisfacerea stagiului militar, a urmat 
Facultatea de Electrotehnică a Institultului Politehnic din Iaşi, promoţia 1982. După 
absolvirea facultăţii, a fost repartizat, ca inginer la Centrul de Distribuţie a Energiei 
Electrice – Huşi. În prezent ocupă funcţia de şef de centru. 
 
SMOC  PARASCHIVA – Profesor 

S-a născut în Iaşi, la 25.09.1967. A studiat, pe rând, la Şcolile Nr.6, Nr. 24 si 
Nr.16 din Iaşi. A urmat  Lceul Industrial de Chimie, pe care l-a absolvit în anul 1985, 
apoi Universitatea ”Al. I. Cuza” Iaşi - Facultatea de Chimie - Fizica de trei ani. După 
absolvirea acesteia a fost profesor la Şcoala Scântei, judeţul Ialomiţa. Între 1990-1996 
a fost profesor la Şcoala Schitu Duca, iar între 1996-2003, la Şcoala Nr. 16, Şcoala 
Nr. 10, Şcoala Nr. 36, Liceul Nicolina, Liceul Metalurgic, Liceul de Chimie, Liceul 
Sporiv si la Şcoala Nr. 13 din Iaşi. 

Între 2006-2009 a lucrat la Şcoala Generală Ciorteşti, unde a fost şi director 
timp de un an, iar din 2009, este profesor la Şcoala Dolheşti. 
 
SMOC (ABOBOCIOAIE) VIORICA – Asistent social 

Este fiica lui Alexandru şi a Mariei Abobocioaie din satul Ciorteşti. S-a născut 
la data de 8.10.1967, în Ciorteşti. După absolvirea şcolii generale în satul natal, a 
urmat Liceul Industrial Nr. 8 Constanţa (treapta I) şi Liceul Industrial Agricol (treapta 
a II-a). După absolvirea acestuia, calificându-se în meseria de laborant produse 
agricole, s-a angajat la SC Comcereal SA Iaşi, unde a profesat până în anul 2001. 
Între 2004-2009 a ocupat postul de lucrător social în cadrul compartimentului de 
Asistenţă Socală al Primăriei Ciorteşti. În prezent este asistent social licenţiat, în 
cadrul aceluiaşi compartiment, în urma absolvirii cursurilor Facultăţii de Filosofie - 
Asistenţă Socială, a Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi. 
 
STAFIE IONUŢ DRAGOŞ -  Inginer mecanic 

S-a născut în Iaşi, la data de 1.12.1977 şi este fiul lui Gheorghe şi al Mariei 
Stafie din satul Coropceni. A învăţat la Şcoala Satu Nou primele patru clase, apoi la 
Şcoala Generală Nr. 22 Iaşi. A urmat liceul CFR Iaşi, apoi Institutul Polotehnic Iaşi - 
Facultatea de Mecanică, profil Maşini Hidraulice, pe care a absolvit-o în anul 2003. S-
a încadrat la DAS (firmă de centrale termice) ca inginer, unde activează şi în prezent. 

 
STAFIE (FILIP) MARIA  - Tehnician horticol 

S-a născut în satul Bohotin, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, la data de 
12.06.1955. Este fiica lui Ştefen şi a Elenei Filip. A absolvit şcoala generală în satul 
natal, apoi Liceul Agricol Huşi, profil Horticultură, promoţia 1974. Din acel an a 
lucrat ca tehnician horticol la ”Vinalcool” (în prezet ”Vinia”) Iaşi, până în anul 2010, 
când s-a pensionat. 

 

Siriteanu Neculai 
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STAFIE  GHEORGHE – Tehnician horticol 
S-a născut în comuna Fălciu, judeţul Vaslui, la 

data de 27.08.1951. Este fiul lui Vasile şi al Tincăi. A  
absolvit şcoala primară în satul natal, apoi gimnaziul în 
Murgeni, Vaslui. A urmat cursurile Liceului Agricol 
Blaj, promoţia 1971- profil Horticultură. După 
absolvirea acestuia a fost angajat la ”Vinia” Iaşi şi în 
prezent la AJPS Iaşi. 
 
STAMATE (MÂNDRU) ELENA - Învăţătoare 

Este fiica lui Victor şi a Ecaterinei Mândru din 
satul Măcăreşti, comuna Prisecani, Iaşi. S-a născut la 
data de 19.05.1960. A absolvit şapte clase în satul natal 
şi clasa a opt-a la Liceul ”M. Eminescu” Iaşi. A urmat 
apoi Liceul Pedagogic ”V. Lupu” Iaşi  iar, după 
absolvirea acestuia, a fost repartizată, ca învăţătoare, la 
Şcoala Ciorteşti - corp Deleni. În cei 32 de ani de 
activitate până în prezent, la aceeaşi şcoala, a obţinut 
toate gradele didactice şi în anul 2011 a absolvit Facultatea de  Psihologie si 
Pedagogie a Universităţii ”Spiru Haret” Bucureşti. S-a implicat activ în viaţa 
comunităţii, participând la toate activităţile culturale şi,  timp de  peste 20 de ani, este 
cadru didactic responsabil al şcolii Deleni. 

 
STAMATE AUREL – Profesor 

S-a născut în satul Mirceşti, comuna Tăcuta, 
judeţul Vaslui, la data de 7.03.1950 şi este fiul lui 
Gheorghe şi al Catincăi. A absolvit şcoala primară 
în satul natal, iar gimnaziul la Şcoala Tăcuta, 
Vaslui. A urmat apoi  Liceul Teoretic Codăeşti. 
După absolvirea liceului a încercat mai multe 
meserii: culegător de fructe, fierar betonist, docher 
în Portul Constanţa, profesor suplinitor la şcoala 
din Tăcuta, după care s-a hotărât să se înscrie la 
Institutul de trei ani din Galaţi, specializarea Fizică 
- Chimie. După absolvirea studiilor superioare a 
fost repartizat la Şcoala Ciorteşti ca profesor de  
fizică - chimie şi unde activează şi în prezent. De-a 
lungul timpului a ocupat diverse funcţii: Director 

de cămin cultural, Preşedinte al Organizaţiei Pionierilor şi Director coordonator al 
şcolilor din comuna Ciorteşti. 
 
STOICA (CHIRILĂ) DOINA -  Contabil (1.10.1945-
7.07.2006) 

A fost fiica lui ion şi a Elenei Chirilă din 
Ciorteşti. A absolvit şcoala generală de şapte ani în 
satul natal, după care a urmat Şcoala Medie Nr. 2 
Vaslui.  A suplinit o perioada în învăţământ, după care, 
specilizându-se în meseria de contabil, a lucrat mai 
întâi la Trustul de Construcţii Vaslui, apoi la Poşta din 
aceeaşi localitate, unde s-a şi pensionat. 
 
ŞIPOTEANU  ROMICĂ – Inginer agronom  

Fiul lui Dumitru şi al Diamantei, s-a născut la 
23.01.1953, în Ciorteşti. Şcoala generala a absolvit-o în 
Coropceni, iar liceul  la “Emil Racovita “ , în Iaşi. A 
urmat Facultatea de Agricultură a Institutului “ I. 
Ionescu de la Brad” în anul 1972. Luînd licenţa cu 
media 10, a ales să – şi desfaşoare activitatea în comuna natală , fiind repartizat la 
CAP Ciorteşti, ca şef de fermă . Din anul 1991 şi până în 1997, a lucrat la DGA Iaşi, 
iar din 1997 şi până  în prezent, la Consiliul Local Ciorteşti, fiind consilier pe 
probleme de fond funciar. 

Stamate Elena 

 
Stamate Aurel 
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ŞIPOTEANU  MIRELA NICOLETA – Educatoare 
Este fiica lui Romică şi a Doinei Şipoteanu din satul Coropceni. S-a născut la 

data de 27.11.1977 , în Iaşi. A absolvit cursurile primare la Şcoala din Satu Nou şi pe 
cele gimnaziale la Liceul Pedagogic ”V. Lupu”Iaşi, acolo unde a urmat şi cursurile 
liceale. A urmat Facultatea de Geografie -  Geologie din cadrul Universităţii ”Al. I. 
Cuza” Iaşi, după care s-a angajat ca educatoare la un centru de plasament din Iaşi. 
 
ŞIOPTEANU  GHEORGHE – Inginer agronom 

Este fiul lui Costica şi al Rozaliei Şipoteanu din Coropceni. S-a născut la 
27.04.1953 în Ciorteşti. A absolvit şcoala primară în satul Coropceni şi gimnaziul la 
Şcoala Generală Nr. 2 Iaşi. A urmat Liceul Teoretic Codaeşti, promoţia 1971, după 
care a suplinit o periodă în învăţământ la Şcoala Ciorteşti. Efectuează stagiul militar, 
apoi studiază la Institutul ”I. Ionescu de la Brad”- Facultatea de Agronomie, promoţia 
1981. A fost repartizat la CAP Gârbeşti, comuna Ţibana, judeţul Iaşi, unde a fost 
inginer şef de fermă, până în anul 1991. Între anii 1992-1996 a îndeplinit funcţia de 
viceprimar al comunei Ţibana, iar în prezent este Inspector de specialitate în cadrul 
Primăriei Ţibana, judeţul Iaşi. 
 
ŞUIU (BRUNCHI) ALINA - Învăţătoare 

S-a născut la data de 21.10.1977, în Codeşti.  
Este fiica lui Gheorghi şi a Elenei Brunchi din 
Codăeşti. A absolvit şcoala generală în satul natal, apoi 
Liceul Pedagogic ”V. Lupu” Iaşi. După absolvirea 
acestuia, din anul 1998, lucrează la şcoala din satul 
Şerbesti, ca învăţătoare. 

Alături de copiii şerbeştenilor a obţinut toate 
gradele didactice, inclusiv, gradul I . În anul 2010 a 
absolvit cursurile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din cadrul Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 
acest lucru permiţîndu-i trecerea la titlul de profesor în 
învăţământul primar. 
 
TABĂRĂ  FLORENTINA - Asistent medical 

Este fiica regretatului inginer, Ioan Tabără şi al Georgetei. S-a născut la 
2.04.1972 în Ciorteşti. A absolvit şcoala primară în satul Coropceni, apoi gimnaziul la 
şcoala din Ciorteşti.  Studiază apoi la Liceul Agricol Iaşi, după care, la Şcoala 
Postliceală Sanitară Iaşi. După absolvirea acesteia s-a încadrat la Spitalul ”Sf. 
Spiridon” din Iaşi, ca asistent medical generalist unde activează şi în prezent. 
 
TABĂRĂ (BURLACU) GEORGETA - Contabil 

S-a născut în comuna Leorda, judeţul Botoşani, la data de 22.09.1949 şi ese 
fiica lui Dumitru şi a Nataliei Burlacu. După absolvirea gimnaziului în satul natal, a 
urmat Liceul Teoretic Bucecea- Botoşani. A suplinit pe diverse catedre la Scoala 
Generală Ciorteşti, după care a fost contabil  la Cooperativa de Consum Ciorteşti. 
 
TABĂRĂ IOAN ( 17.01.1947- 28.10.1998)  – Inginer 
agronom 

A fost fiul lui Gheorghe şi al Anicăi Tabără din 
satul Coropceni. A absolvit şapte clase în satul natal, 
după care a urmat Şcoala Tehnică  Horticolă, promoţia 
1964. Din acel an s-a angajat ca tehnician horticol la 
CAP Ciorteşti. A urmat la fără frecvenţă cursurile 
Facultăţii de Horticultură din cadrul Institutului ”I. 
Ionescu de la Brad” Iaşi iar, din 1980 până în 1991, a 
fost inginer şef la CAP Ciorteşti, apoi la Comcereal 
Iaşi. 
 
TARANCIUC  ANA - Laborant 

S-a născut în comuna Rediu- Buhuşi, judeţul 
Neamţ, la data de 6.06.1941 şi este fiica lui Vasile şi a 
Mariei. A absolvit cursurile primare şi pe cele 

Şuiu  Alina 

Tabără Ioan 
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gimnaziale în oraşul Odobeşti - Vrancea. Urmează Liceul Teoretic Odobeşti, promoţia 
1959, după care, Institutul Tehnic de Chimie - Brăila. A fost chimist la Staţiunea de 
Cercetări Viticole Odobeşti, timp de doi ani, după care a urmat Institutul de Ştiinţe 
Naturale - Chimie de trei ani. S-a stabilit în comuna Ciorteşti căsătorindu-se cu 
Costică Mocanu şi unde a lucrat în învăţământ până 
la pensionare (2011). 

 
TUDOSE (LĂPUŞNEANU) ROXANA – Ofiţer 
MAI 

Este fiica lui Vasile şi a Lidiei Lăpuşneanu 
din satul Coropceni. S-a născut la 22.02.1978, în 
Iaşi. A urmat cursurile primare la Scoala Coropceni 
iar pe cele gimnaziale la Şcoala Generală Nr. 22 
Iaşi. În anul 1992 a fos admisă la Liceul ”M: 
Eminescu” Iaşi, după care a urmat Facultatea de 
Drept ”M. Kogălniceanu” Iaşi, concomitent cu 
Facultatea de Istorie - Engleză din cadrul 
Universităţii ”Al. I. Cuza”Iaşi. În anul 2001, s-a 
înscris pentru ocuparea unui post scos la concurs în cadrul Poliţiei Judeţene Iaşi, post 
pe care l-a obţinut cu media 9,93 şi pe care activează şi în prezent, având funcţia de 
Inspector Principal. 
 
TIRON BENONE -  şef  al  Cercului Militar Iaşi  la Batalionul 198 Logistic al 
Brigăzii 15 Mc. ,,Podu Înalt’’. 
Născut la 31.10.1959, comuna Ciorteşti, jud.Iaşi 

A absolvit:  
- Şcoala generală de VIII clase din satul Şerbeşti, 

comuna Ciorteşti, jud. Iaşi - 1974 
- Liceul metalurgic nr. 3, profil electrotehnic, 

localitatea Galaţi - 1981 
- Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de 

Transmisiuni „Decebal” – 1984; 
- Curs comandant companie transmisiuni – 1987; 
- Curs organizare şi mobilizare – 1991; 
- Curs limbă engleză – 2003; 
- Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, specializarea – Istorie – 
2000; 

- Studii postuniversitare de specializare – 
Managementul instituţiilor publice – 2006. 

 
         FUNCŢII ÎNDEPLINITE:  
- 23.08.1984 - 01.04.1985, Comandant pluton radio la Regimentul 33 Mc. ,, 

Alexandru cel Bun’’; 
- 01.04.1985 - 01.10.1987, Ofiţer 4 în Biroul Transmisiuni al Regimentului 33 Mc.; 
- 01.10.1987 - 01.06.1990, Comandant pluton transmisiuni servicii la Batalionul 14 

Transmisiuni al Diviziei 10 Infanterie; 
- 01.07.1990 - 01.03.1992, Locţiitor comandant companie la Batalionul 14 

Transmisiuni al Diviziei 10 Infanterie; 
- 01.03.1992 - 01.04.1994, Ofiţer 4 cu activitatea de personal şi mobilizare la 

Batalionul 14 Transmisiuni al Diviziei 10 Infanterie; 
- 01.04.1994 - 01.04.1998, Şef centru transmisiuni de garnizoană la Corpul 10 

Armată; 
- 01.04.1998 - 01.07.2000, Ofiţer 2 cu evidenta la Corpul 10 Armată; 
- 01.07.2000 - 30.06.2002, Şef birou evidenţă efective şi protecţie psihologică la 

Corpul 10 Armată Teritorial; 
- 30.06.2002 – 15.07.2003, Ofiţer 2 în Cmd. Corpului 10 Armată Teritorial; 
- De la data de 15.07.2003 îndeplineşte funcţia actuală.   
 

Roxana Tudose 
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TIRON VASILE - învăţător  
Fiul  familiei de croitori  Vasile şi Alexandrina Tiron. 

S-a născut la 12.01.1946. După absolvirea şcolii generale în 
satul natal, urmează Liceul Pedagogic Bârlad. Din anul 
1966 este învăţător la Şcoala Şerbeşti îndrumând paşii 
multor generaţii de elevi. Până la evenimentele din 
decembrie 89 s-a ocupat de activitatea culturală a şcolii, 
participând la diferite concursuri judetene sau zonale, 
clasându-se de cele mai multe ori pe primele  locuri 
împreună cu corul Şcolii 
Şerbeşti. 
 
 
 

 
TIRON (TIMOFTE) CRINA – Educatoare 

Născută la 13.05.1956, în Roznov, Jud. Neamţ. 
După absolvirea şcolii generale a absolvit Liceul M. 
Sadoveanu din Iaşi. Din anul 1975 a lucrat la Şcoala 
Şerbeşti ca profesor suplinitor de matematică iar din 
anul 2000, după absolvirea Şcolii Postliceale 
Pedagogice din Iaşi, ca educatoare. Grad didactic II. 

 
TIRON BOGDAN - Profesor 

Născut la 19.01.0980, în Serbesti, fiul familiei de 
cadre didactice Tiron Vasile şi Crina. Şcoala Generală în 
Şerbeşti.  După absolvirea Şcolii Normale „V.Lupu” – 
Iaşi, în anul 2000, este timp de 10 ani educator la 
Grădiniţa Şerbeşti. In anul 2007 este absolvent al facultăţii 
de Educaţie Fizică şi Sport – Iaşi. Din anul 2010 este 
profesor titular la Şcoala din Chicerea, comuna Tomeşti - 
Iaşi. 
 
TIRON  CAROL – Inginer electromecanic 

S-a născut la dadta de 18.05.1958, în Ciorteşti. Este 
fiul lui Ion şi al Mariei Tiron din satul Şerbeşti. A absolvit 
şcoala generală în satul natal, după care a urmat Liceul de 

Construcţii de Maşini Iaşi, promoţia 1978.  S-a angajat ca electrician la Moldosin 
Vaslui şi, după satisfacerea stagiului militar, a urmat Facultatea de Electrotehnică din 
cadrul Institutului Politehnic Iaşi, secţia Electronică Industrială şi, concomitent,  a fost 
angajat ca electrician la CUG Iaşi. După absolvirea cursurilor superioare, în anul 
1987, s-a angajat la Moldosin Vaslui, ca inginer electromecanic şi până în anul 1997 a 
fost şef de atelier. A fost director tehnic, timp de un an, la ”WINK ROMÂNIA”  SRL 
Vaslui, iar din 1999 este director general la ”Agrana Juice” Vaslui. 
 
VÂRVEA (BUCŞĂ) LUMINIŢA – Educatoare 

Este fiica lui Gheorghe şi a Anicăi Bucşă din satul Dleni. S-a născut la 
9.03.1968, în Deleni. După absolvirea şcolii generale în satul natal, a urmat Liceul 
Industrial Nr. 6 din Iaşi, pe care l-a absolvit în anul 1986. Din anul 1987 a fost 
profesor suplinitor la Şcoala Ciorteşti pe diverse catedre. A urmat cursurile Şcolii 
Posliceale de doi ani ”Proşansa”, pe care a absolvit-o în anul 2000, calificându-se în 
meseria de învăţător - educator. În prezent este educatoare, cu gradul didactic II, la 
grădiniţa  Deleni. 
 
VIERU  FLORIN – Lucrător silvic 

S-a născut la 14 iunie 1969, în satul Şerbeşti şi este fiul lui Alexandru şi 
Florica. A învăţat la şcoala din satul natal opt clase, apoi a urmat Liceul Codaeşti, pe 
care l-a absolvit în anul 1987. După satisfacerea stagiului militar, a fost profesor 
suplinitor la Şcoala Şerbeşti, până în 1993. S-a înscris la şcoala de pădurari şi, după 
absolvirea acesteia în anul 1995, lucrează ca pădurar la Ocolul Silvic Dobrovăţ. 
 

 
Vasile Tiron 

Elena Tiron 
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VIERU MARIAN – ofiţer marină 
Născut la data de  11 .02.1970 în com 

Ciorteşti, sat Şerbeşti, fiul lui Andrei şi al 
Margaretei, absolvent al şcolii generale Şerbeşti - 
an terminal 1984. Absolvent al Liceului de 
Marină -promoţia 1988.Termină serviciul militar 
în marina în iulie 1990 cu gradul de sergent. După 
serviciul militar, absolvă Colegiul de marina - 
Galati cu gradul Ofiţer punte 3. Angajat al 
Navrom Galaţi încă de la terminarea liceului, între 
anii 1992-1993 - capitan punte 3, 1993-1996-
capitan punte 2, iar din 1997 comandant navă. 

1997-2002  - comandant la Navrom SA 
Galaţi 

2002-2004 - comandant la firma Bavaria 
AG Aschaffenburg Germania. 

Absolvit examen de licenţă pentru brevetul 
de navigaţie pe fluviul Rin în Germania. 
2004 – actualmente - comandant nava croaziera 5 stele - firma GRAND CIRCLE 
CRUISE LINE Basel - ELVETIA. 
 
VIERU VIOREL - Inginer electronist 

S-a născut în Şerbeşti la data de 15 iulie 
1951 şi este fiul lui Gheorghe şi al Domnicăi 
Vieru. 

Studii: 
1958 – 1966: Şcoala generală de 8 clase – 
Şerbeşti 
1966 – 1970: Liceul teoretic – Codăeşti 
1970 – 1973: Institutul Politehnic Gh. Asachi – 
Iaşi, facultatea de Electrotehnică 
Situaţia militară 
septembrie 1975 – martie 1976: Şcoala de ofiţeri 
Bucureşti – sublocotenent în rezervă 
martie 1980 Unitatea militară de Geniu Roman 
– concentrare 1 lună 
înaintat la gradul de locotenent în rezervă 
martie 1986 Unitatea militară Dorohoi – 
concentare 1 lună 
Experienţa profesională 
1973 – 1975: IAS Baldovineşti, jud Brăila, inginer 
probleme energetice şi automatizare 
1976 – 1977: Scoala generală Şerbeşti, profesor suplinitor pentru matematică şi fizică 
1977: Combinatul de Lianţi şi Azbociment Bicaz: inginer în cadrul Atelierului de 
Automatizări de la Fabrica de ciment Taşca 
1990: Departamentul IT – inginer de sistem pentru analizoare şi calculatoare de 
proces 
1998: Moldocim SA Bicaz (fostul CLA Bicaz) este preluat de grupul german 
HeidelbergCement 
1999: Şef Departament SAP – coordonarea activităţilor de implementare a 
programului informatic SAP de gestiune a resurselor companiei pentru Moldocim SA 
Bicaz (fostul CLA Bicaz) şi Casial SA Deva (fostul Combinat de Lianţi Deva) - sub 
coordonarea grupului HeidelbergCement 
2003:  implementarea programului SAP şi pentru companiile de Agregate şi Betoane 
din România,  membre ale grupului HeidelbergCement 
2003: implementarea programului SAP şi la Romcif SA Fieni, noua fabrică de 
ciment achiziţionată de  grupul HeidelbergCement 
2004: fuziunea celor trei fabrici de ciment, Moldocim SA Bicaz, Casial Deva, 
Romcif SA Fieni – Carpatcement SRL – noua companie. Implementarea programului 
SAP la noua companie, preluarea datelor companiilor fuzionate 

Marian Vieru 

Viorel Vieru 
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2006: trasferat programul SAP din România la Centrul de Date din Heidelberg – 
sediul companiei mamă 
2007 – 2008: participat ca membru al echipei din Heidelberg la implementarea noului 
program SAP al grupului, un sistem comun pentru toate ţările membre ale grupului 
HeidelbergCement 
2008: subordonat ca inginer de sistem în cadrul GIT (Group Information 
Technology) HeidelbergCement departamentul SAP Competence Centre – 
coordonarea activităţilor SAP din România. 
 
VRANCIU GHEORGHE - Colonel MAN 

A fost   fiul lui Gheorghe şi al Mariei Vranciu din satul Deleni. Nu sunt date 
biografice suficiente. 
 
VOLOCARU (MEREUŢĂ) JENIŢA - Asistent medical 

Fiica lui Neculai si Maria Mereuţă, din satul Deleni, s-a născut la 24.09.1950. 
Şcoala primară şi gimnaziul le absolvă în Deleni. Urmează Liceul Teoretic Codeşti, 
apoi Şcoala Tehnică Postliceală Medicală din Iaşi, promoţia 1974. Calificându-se în 
meseria de asistent medical generalist, a fost repartizată la Dispensarul Uman 
Ciortesti, unde a activat până la pensionare (2009). Pentru că profesia de asistent 
medical nu este una pe care s-o înveţi în şcoală pentru toată viaţa şi cum adevăraţii 
profesionişti învaţă mereu, doamna Volocaru s-a format profesional pe parcursul 
întregii cariere, participând la diverse cursuri de perfecţionare. Acestea, împreună cu 
bogata sa experienţă, i-au dat posibilitatea de a interveni  în salvarea vieţilor multor 
concetăţeni. 
 
VOLOCARU  AUREL – Profesor 

S-a născut în Vaslui, la data de 4.09.1945 şi este fiul lui Alexandru şi Maria 
Volocaru. Şcoala primară  a absolvit-o la Şcoala Generală Nr . 4, Vaslui, iar 
gimnaziul şi cursurile liceale, la Şcoala Medie Nr. 2 , Vaslui. Din anul 1964, a suplinit 
în învăţământ la Şcoala Generală Deleni şi, în paralel, a urmat cursurile Facultăţii de 
Matematică- Fizică a Universităţii ”Al. I: Cuza” din Iaşi. Între anii 1972-1989, a 
lucrat la Comitetul Judeţean Iaşi, iar din 1989 şi până la pensionare (2009) s-a reîntors 
la catedră, ca profesor titular de matematică. 

  
Jeniţa Volocaru Aurel Volocaru 

 
ZAMFIR  (VIERU) IULIANA PAULA - Inspector  integrare europeană 

Este fiica lui Andrei şi a Margaretei Vieru din satul Şerbeşti. S-a  născut la data 
de 30.06.1979. A absolvit Şcoala Generală Şerbeşti (învăţator Ciubotaru Ioan), apoi 
Liceul Teoretic ”Al.I. Cuza” Iaşi, promoţia 1997. În anul 2003 s-a licenţiat la 
Universitatea  Tehnică "Gh. Asachi " Iaşi - Facultatea textile pielărie, 

În prezent este angajată a Primărieii oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani, pe 
funcţia de  inspector integrare europeană. 
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Loc de încheiere 
 
Monografia comunei Ciorteşti a reprezentat pentru autori un test de 

perseverenţă şi un imbold de autodepăşire. Prin cercetările de teren, prin observaţii 
atente şi pertinente asupra fenomenelor naturale şi sociale, prin culegerea de 
informaţii obiective şi actuale, am urmărit o abordare cât mai apropiata de cerinţele 
celor interesaţi de cunoaşterea acest spaţiu ciorteştean..  

Bogăţiile locurilor au fost şi motivul atragerii necontenite a numeroase 
popoare care au urmărit jaful şi subjugarea populaţiei autohtone. Pentru a supravieţui 
şi rezista era nevoie de unitate şi întrajutorare, iar istoria ne confirmă că au fost dese 
momentele în care spiritul de fraternitate a avut un rol esenţial în evoluţia comunităţii 
locale. 

Aria studiată cu un relief variat şi cu un climat oarecum blând, a permis o mai 
bună funcţionare a relaţiilor între satele învecinate şi târgul de la Codăeşti.. Nu 
întâmplător în acest areal au fost descoperite peste o mulţime de aşezări preistorice, 
din Paleolitic până la începutul Evului Mediu, acoperind un diapazon temporal de 
peste 10.000 de ani. Cea mai mică densitate de habitate o întâlnim în epoca 
medievală, fapt datorat deselor incursiuni ale popoarelor migratoare de la începutul 
epocii şi apoi, a tătarilor, turcilor, polonezilor, cazacilor etc.  

De-a lungul timpului evoluţia materială şi spirituală a unei comunităţi, 
cunoaşte o direcţie permanent oscilantă. Dovezile găsite în tainiţele pământului, atestă 
perioade calme, de progres sau dimpotrivă, prin acţiunile războinice ale unor populaţii 
cotropitoare, perioade de regres în dezvoltarea civilizaţiei locale. Nivelul de trai este 
sesizat în bogăţia de artefacte (obiecte), în varietatea acestora din punct de vedere 
funcţional şi artistic, în modul de răspândire pe un areal întins sau restrâns. 

Codrii deşi ai platourilor înalte înconjurătoare au oferit, ori de câte ori 
populaţia locală era ameninţată de vreo primejdie, adăpost şi siguranţă, atât pentru 
venitul şi agoniseala modestă cât şi pentru viaţa oamenilor. Analizând viaţa materială 
şi spirituală a perimetrului ciorteştean, am putut observa efervescenţa necontenită a 
localnicilor, care au contribuit şi contribuie, prin rezultatele lor, la evoluţia şi creşterea 
fondului cultural şi ştiinţific naţional şi internaţional. „Zestrea culturală“ autentică 
face parte din egregorul local şi naţional şi se perpetuează permanent generaţiilor 
prezente şi viitoare, creând o mutaţie morfogenetică în conştiinţa cetăţenilor acestor 
meleaguri, fapt reflectat în mulţimea celor care au ales să contribuie la fondul cultural 
naţional românesc şi nu numai. 

Monografia comunei Ciorteşti aduce celor dornici de cunoaştere, date şi 
informaţii despre cadrul natural înconjurător, despre tradiţiile autentice, despre 
înaintaşii noştri care şi au dat viaţa pentru a avea un trai mai bun şi o glie ca zestre. 

La capitolul despre personalităţile comunei Ciorteşti, nu am reuşit în totalitate 
să-i contactăm pe toţi aceia care, sunt plecaţi de demult pe alte meleaguri ale ţării sau 
în străinătate. Promitem însă, la o a doua ediţie revizuită să-i contactăm şi pe aceia 
care dintr-un motiv sau altul nu  au putut fi de găsit. 

Nu avem pretenţia că am epuizat  întregul material informativ despre comuna 
Ciorteşti, însă ne-am străduit să acoperim în cea mai mare parte volumul de studiu  
monografic, cu acele cunoştinţe şi informaţii care nu întotdeauna sunt la îndemâna 
tuturor cititorilor. 
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Abrevieri 
 

AMM   Acta Moldaviae Meridionalis. Anuarul Muzeului Judeţean Vaslui. 
Arh Mold Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie Iaşi. 
AŞUI Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi. 
BAI   Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi. 
BAR   British Archaeological Reports, Internatioanal Series, Oxford. 
CA Cercetări arheologice, Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti. 
Carpica Carpica, Muzeul Judeţean de Istorie Bacău.  
CC   Codrul Cosminului, Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Ştefan cel 

Mare” Suceava, seria Istorie. 
CCDJ  Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Judeţean Călăraşi. 
CDM Catalogul Documentelor Moldoveneşti 
CI Cercetări istorice, Muzeul de Istorie a Moldovei, Iaşi. 
Cercetări Istorice  Revistă apărută la Bârlad 
Cronica Cronica cercetărilor arheologice, Comisia Naţională de Arheologie, 

Bucureşti. 
Cronica Episcopiei 
Huşilor.  

Apărută la Huşi. 

DRH Documenta Historica Romaniae 
Elanul Revistă apărută la Giurcani, jud. Vaslui 
f. a. Fără autor 
Gimnaziu Revista Scolii nr. 3 
Hierasus Hierasus, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani. 
Încercări Revista Clubului Elevilor Huşi 
Limba vremurilor  Revista Şcolii nr. 2 Huşi 
Lohanul Revistă apărută la Huşi   
Materiale Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti. 
Mem Ant Memoria Antiquitatis. Anuarul Complexului Muzeal Piatra Neamţ. 
ms Manuscris 
Plus Revistă de matematică apărută la Huşi 
Prutul Revistă apărută la Huşi 
RMNA Raportul Muzeului Naţional de Antichităţi, Bucureşti. 
Obectiv Cotidian al judeţului Vaslui 
SAA Studia Antiqa et Archaeologica, Seminarul de Arheologie al 

Universităţii „Al. I. Cuza“ Iaşi. 
SCIV(A) Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti. 
Ştiri să Ştii Revista Scolii nr. 1 Huşi 
Suceava Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. 
Thraco-Dacica  Revista Institutului de Arheologie Bucureşti. 
Tradiţii şi Năzuinţe Revista Colegiului Agricol Huşi 
TTR Tezaurul Toponimic al României. 
Zorile Revistă apărută la Huşi. 
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