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CărŃi publicate: coordonator şi autor  

-Retrăiri istorice în veacul XXI, vol.V, Urziceni, 

Ed. Anca, 2012, 580 p. 

Studii, articole, comunicări ştiinŃifice: 
- 5 materiale publicate în revista online Curtea 

Veche, printre care  un amplu interviu în mai 

multe părŃi în vara anului 2012, referitor la 

participarea armatei române la cel de-al  doilea 

război mondial şi evenimentele din decembrie 1989. 

- 1812-2012; Sfatul łării- primul parlament al Basarabiei şi unirea  cu Ńara,  

CărŃi prefaŃate: 
- Epopeea libertăŃii. Războiul de la Nistru (1990-1992), Autor col.dr. Anatol 

Munteanu, Bucureşti, 2012, 10 p. 

- RelaŃiile româno-germane în perioada celui de-al doilea război mondial, autor 

Zoe Bratu, 5 p., Editura Paideea, Bucureşti, 2012. 

- ViaŃă şi moarte. Epopeea unor buzoieni în timpul războiului de reîntregire 

naŃională, Autori Emil Surlaru şi Marius Nicoară, Editura Teocora, Buzău, 2012, 

6 p. 

- Buzăul şi aeronautica română, Autori Valeriu Avram şi Marius Nicoară, 

editura Editgraph Buzău, 2012, 6 p. 

Colegii de redacŃie şi consilii ştiinŃifice: 
- Analele UniversităŃii Hyperion 

- Revista ORIZONT 21 

Membru fondator, societăŃi, asociaŃii, fundaŃii: 
- Comisia română de istorie militară 

- AsociaŃia Pro Patria 

- Societatea scriitorilor militari 

- Clubul istoricilor ” Nicolae Iorga” 

- FundaŃia ” Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz” 

- AsociaŃia culturală ” Valeriu Florin Dobrinescu” Piteşti. 

- AsociaŃia NaŃională a Cavalerilor de Clio; preşedinte filiala Maia-Catargi. 

Conducere doctorat- membru în comisii  
- conducător ştiinŃific a 8 doctoranzi în UNAp.” Carol I” 

- preşedinte al comisiilor de examen: 24 şedinŃe 

- preşedinte al comisiilor de susŃinere a referatelor: 24 şedinŃe. 

- membru ( conducător ştiinŃific) în comisiile de susŃinere a tezelor de doctorat( 

8 şedinŃe) 
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- referent ştiinŃific: în 2 comisii la UNAp.”Carol I” şi 3 comisii la Universitatea 

”Ovidius ”ConstanŃa, Universitatea din Craiova şi Universitatea ” Valahia ”din 

Târgovişte. 

DecoraŃii, diplome: 
- Placheta Honoris Causa Art-Emis Academy, 11 mai 2012. 

- Diploma 25 octombrie 2012, acordată de S.M.G. 

- Diploma omagială ” Focşani, oraşul Unirii 1862-2012,  acordată de Consiliul 

JudeŃean Focşani, 10 iulie 2012. 

- Diplomă de excelenŃă în cultură, acordată de Societatea Culturală ”Apollon”, la 

7 septembrie 2012. 

- Diplomă aniversară 1982-2012  a SecŃiei de marină din Academia Militară 

Generală, octombrie 2012. 

MenŃionez că în ultimii 8 ani am fost organizator şi gazdă al sesiunilor de 

comunicări ştiinŃifice  pe teme de istorie ” Maia- Catargiu”, ajunsă în 2012 la cea 

de-a 8-a ediŃie. 

 Desfăşurată sub auspiciile AOSR, în 2012 tema sesiunii a fost” 1812-2012; 

200 de ani de la răpirea Basarabiei de către Imperiul Ńarist. La această acŃiune 

desfăşurată în zilele de 7-8 septembrie au participat 75 de conferenŃiari: 

academicieni, profesori universitari, cercetători, doctori în ştiinŃă, masteranzi şi 

studenŃi. 

  Am fost onoraŃi cu prezenŃa preşedintelui AOSR, dl general 

prof.univ.dr. Vasile Cândea, precum şi a prefectului şi preşedintelui Consiliului 

JudeŃean IalomiŃa. Din cadrul AOSR au participat domnii profesori universitari 

doctori Gheorghe Buzatu, Constantin Buşe şi Corneliu Mihail  Lungu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


