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Cetățeni de onoare ai Municipiului 

Piatra-Neamț 



Nicu Albu 

      NICU ALBU,(✮02.02.1853,Piatra-Neamț-✞31.05.1908,Piatra-Neamț) 

unul dintre cei mai iubiţi şi apreciaţi primari, prefect şi senator, a fost cel care a 
iniţiat proiectul liniei ferate Piatra-Neamţ - Bacău şi a marcat o perioadă de 
apogeu a adminsitraţiei locale. În 1923 i s-a dezvelit un bust în oraşul nostru.  

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1996.  

 

 



Costache Andone 

 COSTACHE ANDONE, (✮27.09.1919, comuna Filipeni, Bacău - 
✞26.04.2016, Piatra-Neamț) ultimul reprezentant al generaţiei de aur a medicinei 
nemţene, cel care a închegat aici, la Piatra-Neamţ, vatra unui centru medical de 
prestigiu, personalitate complexă şi polivalentă, cu o contribuţie deosebită la 
dezvoltarea oraşului, căruia nu i-a fost străin nimic din viaţa comunităţii noastre, 
decan de vârstă al Cetăţenilor de Onoare ai Municipiului şi membru fondator al 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă.  
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1996. 

 



Andrei Victor 

  ANDREI VICTOR, (✮12.12.1904, Bahna, jud.Neamț-✞20.08.1996, 
București), dascăl dăruit şi prolific scriitor pe teme referitoare la zona noastră. 
Profesor, cercetător științific, publicist, primar. 
Împreună cu Vasile Gaboreanu și Constantin Luchian, a elaborat Statutul 
Cercului Didactic din județul Neamț. 
Opera sa științifică și de popularizare a științei este deosebit de amplă.  
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994 
  

 



Antonescu Iulian 

 ANTONESCU IULIAN (✮26.07.1032, Piatra-Neamț-✞24.01.1991, 
București) om de ştiinţă de mare valoare, muzeograf, cercetător al istoriei 
noastre vechi şi moderne, vorbitor dăruit, care făcea sălile de conferinţe 
neîncăpătoare, cu discursuri pline de tâlc şi înţelepciune.  
A devenit Cetățean de Onoare (post-mortem), în anul 1999. 

 



Antonescu Ion 

   
  
 ANTONESCU ION (✮14.06.1882,Pitești - ✞01.06.1946,Jilava, Ilfov) 
 Titlu acordat în anul 1999 și retras prin H.C.L. în 2005 

 



Jean Auroux 

   Jean Auroux, (✮19.09.1942, Mardore, Haut Beaujolais, Franța) 

primar, deputat şi fost ministru francez, artizan al înfrăţirii dintre Roanne şi 
Piatra Neamţ. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1992.  

 

 



Barjon Louis 

   BARJON LOUIS (✮30.12.1923,Valence - ✞29.08.2012, Roane, 

Franța) consilier al oraşului Roanne şi fondator al Asociaţiei Oraşelor 
Mijlocii, din care facem parte şi noi 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2001.  

 

 



Virgil Bărbuceanu 

   VIRGIL BĂRBUCEANU (✮1927, Turnu Severin-✞10.10.2004,Piatra-
Neamț), cu merite deosebite în dezvoltarea activităţii hipice din zonă.  

 A îndrăgit caii de mic, însoțindu-și tatăl, maestru de călărie la Depozitul de 
Armăsari din Turnu Severin și urmărindu-i atent activitatea. După terminarea 
școlii primare și a Liceului Comercial din Turnu Severin, este încorporat în 
Regimentul 2 Cavalerie din Târgoviște. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2000.  

 

 



Bobeanu Raul Constantin 

   BOBEANU RAUL CONSTANTIN, (✮01.11.1948,Caragele-Lucia, jud.Buzău-
✞14.09.2005, Piatra-Neamț), fost preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, 
contemporan cu noi, a desfăşurat o activitate meritorie privind dezvoltarea durabilă a 
zonei, a fost unul dintre fondatorii Facultăţii de Educație Fizică şi ai Agenţiei de 
Dezvoltare Nord-Est.    

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2003.  

 

 



Alui Gheorghe Adrian 

  ALUI GHEORGHE ADRIAN (✮06.07.1958,satul Topolița, com.Grumăzești, 

Neamț), talentat mânuitor al condeiului, scriitor de talent şi publicist, ancorat în 
realităţile şi problematica vieţii cetăţii, directorul Direcţiei de Cultură, Culte şi 
Patrimoniu.   

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2005.  

 

 



Bodo Luigi 

   BODO  LUIGI (✮29.04.1941,Cavaglia,Italia) unul dintre managerii cei 

mai importanţi ai zonei şi ai oraşului nostru, care s-a identificat cu nevoile cetăţii 
şi care şi-a câştigat dreptul de a pierde atributul de străin, prezenţă activă în toate 
acţiunile municipalităţii.  

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1997.  

 

 



Bogza Anda Louise 

   BOGZA ANDA LOUISE (✮21 februarie, Piatra-Neamț), soprană de certă 

valoare, care a concertat şi concertează pe marile scene lirice ale Europei şi ale lumii, 
primsolistă a Operei din Praga. S-a perfecționat la Viena și Berlin, unde a obținut 
premii pentru interpretare muzicală, apreciată de un juriu internațional foarte exigent. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1997.  

 

 



Borș Constantin 

   BORŞ  CONSTANTIN, (✮13.05.1912,Piatra-Neamț -✞10.01.1998, 
Piatra-Neamț) profesor universitar, om de știință, publicist. 

 Personalitate puternică, s-a impus prin tact și naturalețe, reușind să atragă și să 
dinamizeze activitatea de studiu permanent și de perfecționare a profesorilor din 
județ. Desfășurând o amplă activitate didactică și de cercetare, și-a adus 
contribuția originală la studiul mecanicii mediilor continui și la teoria elasticității, 
a abordat domeniul mecanicii cerești și, fapt remarcabil, s-a făcut cunoscut în 
teoria relativității.  

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1995.  

 

 



Cantemir Garoafa 

   CANTEMIR  GAROAFA (✮18.07.1940,Cernăuți) antrenoare şi 
animatoare de primă mărime a canotajului nemţean şi naţional. 

 Absolventă a Institutului de Educație și Sport din București, a desfășurat o 
intensă activitate sportivă, atât ca dascăl de specialitate cât și ca membră 
componentă a lotului național de canotaj și antrenoare sportivă. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2000.  
 

 



Ion Luca Caragiale 

   ION LUCA CARAGIALE,(✮30.01.1852, Haimanale, jud. Prahova - 
✞19.06.1912, Berlin) cel mai mare dramaturg român, provine dintr-o familie cu 
tradiții în dramaturgie: tatăl și unchii Costache și Iorgu au fost actori, autori 
dramatici și conducători de trupe teatrale. Revizor şcolar pentru judeţele Neamţ şi 
Suceava şi membru al Societăţii Asachi din Piatra Neamţ, marele dramaturg şi 
scriitor naţional. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Clement Pompiliu 

  CLEMENT POMPILIU, (✮28.11.1923, Scăieni, jud.Prahova - 

✞23.03.1985, Piatra-Neamț) sculptor de talent, creatorul unor opere de 
arhitectură monumentală, nemuritoare din municipiul nostru.  

 După absolvire, în 1948, s-a stabilit pentru totdeauna la Piatra-Neamț, unde a 
înființat Cenaclul Artiștilor Plastici, al cărui președinte a fost până la moarte. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1993.  

 

 



Eduard Covali 

   EDUARD COVALI, (✮11.09.1930,Orhei,Basarabia-✞02.11.2002,Piatra-

Neamț) dăruit şi îndrăgit om de teatru, a contribuit din plin la dezvoltarea 
Teatrului Tineretului, la apogeul căruia a contribuit prin talentul şi calităţile sale 
umane şi spirituale.    

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1999.  

 

 



Constantin Cuciuc 

   CONSTANTIN CUCIUC, (✮24.05.1911,Ștefan cel Mare,jud.Neamț-

✞1982,Piatra-Neamț) animator al fotbalului nemţean. A urmat școala primară în 
satul natal și cursurile Școlii Normale. De timpuriu a iubit fortbalul, începând să 
joace la echipa Ceahlăul încă de pe băncile școlii, împreună cu Titi Grigoriu, P. 
Bălănescu, V. Necula și alții. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1999.  

 

 



Nicolae-Ioniță Dăscălescu 

   NICOLAE-IONIŢĂ DĂSCĂLESCU, (✮16.06.1884, Căciulești,  

jud.Neamț -✞28.09.1969, Piatra-Neamț) general de brigadă şi erou al 
Primului Război Mondial, distins în luptele de la Slănic-Moldova, decorat de 
generalul Berthelot, comandantul misiunii franceze în România.  

 A devenit Cetățean de Onoare, (post mortem), în anul 1994.  

 

 



Ioan Drăgan 

   IOAN DRĂGAN, (✮1886, sat Hoisești, com.Mărgineni, jud.Neamț-

✞26.11.1937, Cluj) dascăl dăruit al şcolilor din Piatra-Neamţ şi Tighina, publicist 
şi păstrător de tradiţii, făuritor al unei opere scriitoriceşti de cea mai mare 
valoare. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post mortem), în anul 1996.  

 

 



Dumitreasa Gheorghe 

   DUMITREASA GHEORGHE, (✮12.02.1933, sat Conțești, com.Girov, 

jud.Neamț) fost vice-primar, matematician şi dascăl emerit, a fost îndrumătorul 
multor elevi în olimipiadele şcolare, a fost colaborator al revistei de Matematică şi 
s-a implicat în mod direct în modernizarea municipiului.  

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1996.  

 

 



Constantin Durican 

   CONSTANTIN  DURICAN, (✮19.09.1905,  jud.Neamț -✞26.09.2005, 

Piatra-Neamț) maior în armata noastră, distins în luptele din Moldova şi 
Basarabia. 

 Militar de carieră, a fost cercetaș voluntar încă din primele zile ale intrării 
României în Primul Război Mondial. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Valentin Gavril 

   VALENTIN GAVRIL, (✮06.10.1964, Roznov,  jud.Neamț) profesor de 
sport, antrenor. 

 Absolvent al Liceului de Marină din Constanța și al Școlii Naționale de Antrenori 
din cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București, între 
anii 1980 și 1985 a fost membru component al lotului de canotaj, pentru ca din 
anul 1987, să devină antrenor al  Clubului Sportiv ”Ceahlăul”, unde a obținut și 
titlul de antrenor emerit. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 2000.  

 

 



Gheorghiu Alexandru 

  ALEXANDRU GHEORGHIU, (✮14.02.1911, Piatra-Neamț- ✞1993, 

București) profesor universitar , om de știință. 

  Fiu al institutorului Alexandru Gheorghiu, care a fost inspector general în 
Ministerul Învățământului și de mai multe ori, primar al municipiului Piatra-
Neamț, a absolvit cursurile școlii primare și Liceul ”Petru Rareș” din Piatra-
Neamț, după care a urmat Facultatea de Construcții a Universității din București, 
fiind licențiat în anul 1933.  

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Godiac Petru 

   Godiac Petru, (✮01.10.1967, sat Talmaz, raionul Ștefan-Vodă, Republica 
Moldova) om politic.  

 Face parte din ”Grupul Ilașcu”, împreună cu Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Alexandru 
Leșco și Tudor Petrov Popa, pe care Tribunalul autoproclamatei ”Republici 
Moldovenești Nistrene” l-a arestat în anul 1992 și l-a condamnat la 2 ani de 
închisoare, în urma unui proces inechitabil, în care acuzații au fost aduși și ținuți 
într-o cușcă cu gratii din fier, proces la care nu s-a respectat prezumția de 
nevinovăție și la care au fost administrate probe prefabricate.  

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Grigoriu Constantin  

   Grigoriu Constantin, (✮23.09.1907, Piatra-Neamț- ✞2009, Piatra-

Neamț) magistrat, mare animator ai fotbalului şi unul dintre întemeietorii 
clubului pietrean de fotbal.  

 După absolvire, a fost ajutor de judecător, apoi judecător la judecătoria Mixtă 
Piatra-Neamț, la Tribunalul Regional Bacău și din nou la Neamț. În 1932, Clubul 
”Ceahlăul” a căpătat personalitate juridică.  

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1999.  

 

 



Iulia Hălăucescu  

   IULIA HĂLĂUCESCU, (✮31.03.1924, Tarcău, jud.Neamț- ✞18.12.2007, 

Piatra-Neamț) plastician, Doamnă a Acuarelei româneşti, cea care a oglindit în 
creaţiile sale, nu numai frumuseţea  florilor ci şi bogăţia naturii şi a oamenilor de 
pe aceste meleaguri, artist de largă recunoaştere internaţională. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Otto-Carol Heel 

   OTTO-CAROL HEEL, (✮31.03.1924, Reșița) profesor, a contribuit la 
dezvoltarea mişcării handbalistice.   

 Provenind dintr-o familie de ingineri, a urmat gimnaziul și liceul în orașul natal, a 
absolvit Facultatea de Educație fizică și Sport din Bacău și București, în paralel fiind 
jucător de handbal-juniori la Reșița, în perioada de trecere de la echipele de 11 la 7 
jucători. 

 Tot ca jucător de handbal de Divizia B, și-a satisfăcut stagiul militar la ”Dinamo” și 
”Știința”. 

 A devenit Cetățean de Onoare în anul 1996.  

 

 



Calistrat Hogaș 

   CALISTRAT HOGAŞ, (✮19.04.1847, Tecuci - ✞28.08.1917, Roman, 
reînmormântat la Piatra-Neamț) cărturar şi scriitor, trăitor în oraşul nostru, dascăl şi 
director al liceului Petru Rareş, care a hălăduit prin munţii Neamţului şi i-a descris 
frumuseţile şi obiceiurile. 

 ”Ca profesor – scrie Dimitrie Hogea- era un spirit viu, minte ageră, cu o energie până 
la severitate. Cursurile sale le preda cu aceeași metodă care i-a rămas proprie în lunga 
sa carieră, conducând școala ca director, căreia i-a inspirat disciplină și demnitate, 
cum rareori s-a văzut”. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Sidonia Hogaș 

  SIDONIA HOGAŞ, (✮31.01.1882, Piatra-Neamț - ✞19.04.1976, Piatra-
Neamț) fiica marelui scriitor, pe care unii dintre noi au mai prins-o în viaţă, care datorită 
unui accident a renunţat la cariera de pianistă dar a îndrumat şi a format multe generaţii 
de pianişti din oraş. 
Ultimul (al-7-lea) copil al scriitorului Calistrat Hogaș, profesor și director al Gimnaziului 
clasic din Piatra-Neamț, s-a bucurat de timpuriu de o educație aleasă în familie și ca 
internă la pensionul privat ”Cultura”, împreună cu surorile mai mari, Cleopatra, Cornelia 
și Cecilia. 

 A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Gheorghe Iacomi 

  GHEORGHE IACOMI,  (✮19.04.1914, Piatra-Neamț - ✞18.10.1991, 
Piatra-Neamț), întemeietorul şcolii de chirurgie a Neamţului, unul dintre medicii 
dăruiţi care au militat pentru dezvoltarea centrului medical nemţean, împătimit al 
drumeţiilor şi care a descris nu numai frumuseţile Muntelui Ceahlău şi a Lacului 
dintre munţi ci şi oamenii acestor meleaguri în “Legendele Ceahlăului”.   
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1997.  

 

 



Ichim Ioniță 

  ICHIM IONIŢĂ, (✮01.05.1940, sat Prisecani, com. Boghești, Bacău - ✞2007, 
Piatra-Neamț) profesor universitar, geograf. 
A publicat peste 200 de lucrări, din care 80 în străinătate, este autor sau coautor a 12 cărți 
de specialitate, a fost organizatorul Simpozionului Național Interdisciplinar  ”Proveniența 
și efluența aluviunilor”(Piatra-Neamț, 1992), în colaborare cu Stațiunea ”Stejarul” și a 
redactat volumul de rezumate al acestuia. 
Școala Nr.5 Piatra-Neamț organizează anual un Concurs ”Prof. Ichim Ioniță”. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1997.  

 

 



Ilașcu Ilie 

  ILAȘCU ILIE, (✮30.07.1952, satul Taxobeni, raion Fălești, Republica 
Moldova) om politic, senator. 
Ilie Ilașcu a dat numele său grupului de patrioți români care a suferit nedreptățile 
autoproclamatei ”Republicii Moldovenești Nistrene”, alături de Petru Godiac, Andrei 
Ivanțoc, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Valeria Harbuz, condamnați la mulți 
ani de închisoare.   
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Ivanțoc Andrei 

  IVANȚOC ANDREI, (✮09.03.1961, satul Opeci, raionul Căușeni, 
Republica Moldova) om politic. 
A lucrat ca muncitor și conducător auto. Ca membru al Frontului Popular din 
Moldova, care se opunea separării Transnistriei de Moldova, face parte din ”Grupul 
Ilașcu”, împreună cu Ilie Ilașcu, Alexandru Leșco, Tudor Petrov Popa și Petru 
Godiac.  
Tribunalul autoproclamatei ”Republici Moldovenești Nistrene” l-a condamnat la 15 
ani de închisoare, printr-un proces inechitabil, în care acuzații au fost aduși într-o 
cușcă de fier, proces la care nu s-a respectat prezumția de nevinovăție și au fost 
administrate probe prefabricate. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  
 

 



Kirileanu Todică 

  KIRILEANU TODICĂ, (✮29.07.1918, comuna Holda, județul Neamț - 
✞18.10.1991, Piatra-Neamț) chirurg toracic, unul dintre puţinii medici ai 
specialităţii, cu contribuţii de valoare în combaterea tuberculozei din ţara noastră. 
Fiu al cunoscutului folclorist neamțean Simion Kirileanu și al Olgăi, fiica 
învățătorului Grigore Vlad din Răpciune Hangu, nepot al lui G.T. Kirileanu, a urmat 
școala primară în satul natal, Liceul ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț și Liceul Militar 
în Iași, după care a absolvit facultatea de Medicină din București. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1995.  

 

 



G. T. Kirileanu 

  G. T. KIRILEANU, (✮07.03.1872, sat Holda, com. Broșteni, jud. Suceava 
- ✞13.11.1960, Piatra-Neamț) mare erudit şi cărturar, bibliotecar al Casei Regale, 
deţinător al unei biblioteci vaste care constituie un fond documentar de mare valoare 
pentru Biblioteca judeţeană care îi poartă numele, care şi-a trăit ultimii ani cu 
domiciliu forţat în Piatra Neamţ şi de sfârşitul nedemn al căruia ne putem considera 
cu toţii vinovaţi.   
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1995.  

 

 



Gheorghe Lalu 

  GHEORGHE LALU, (✮1876, Piatra-Neamț - ✞1961, Piatra-Neamț) 
magistrat, deputat, prieten al unor oameni de seamă (Enescu, mareşal Averescu, 
Simion Mehedinţi), constructor de şcoli şi mare călător ; a avut un sfârşit nedemn, 
obligat să trăiască de pe urma lecţiilor acordate unor copii de către soţia sa, 
franţuzoaică. 
A spijinit mulți absolvenți de școală merituoși, îngrijindu-se de acordarea unor burse  
pentru a continua cursurile liceale și universitare. Nu numai atât, ca iubitor de artă, 
a contribuit direct la desăvârșirea în străinătate (Franța, Italia, Grecia, Germania, 
etc) a plasticienilor Aurel Băeșu, Mihai Onofrei, Adam Bălțanu, Pompiliu Clement și 
a altora, care au devenit artiști de valoare în plastica românească.  
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1995.  

 

 



Lalu Socrat 

  LALU SOCRAT, (✮25.03.1875, Piatra-Neamț - ✞15.02.1944, București) 
profesor universitar, a organizat învăţământul farmaceutic la Iaşi şi Bucureşti, un mare 
propagator al medicinii româneşti în Europa şi America. 
Provenind dintr-o familie cu vechi rădăcini și tradiții în zonă, și-a făcut studiile primare în 
localitatea natală și a urmat cursurile liceale la Iași și la Paris, după care a absolvit 
Facultatea de Medicină de la Sarbona și Facultatea de Științe la College de France. 

A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Lăcătușu Constantin 

  LĂCĂTUȘU CONSTANTIN,(✮21.02.1961, Piatra-Neamț) inginer, 
geofizician, alpinist. 
Personalitate intrată în istoria alpinismului mondial prin performanțele realizate. 
Avându-l ca mentor pe cunoscutul om de știință Marcian Bleahu, este membru a 
numeroase cercuri și cluburi alpine, de turism și pentru ocrotirea naturii din Piatra-
Neamț, din țară și din întreaga lume. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1992.  

 

 



Lempers Arnold Gerardus 

Maria 

  LEMPERS ARNOLD GERARDUS MARIA, (Olanda), președinte de 
fundație 
În anul 1992, ca președinte al fundației olandeze ”construcții pentru copiii cu 
handicap din România”, cu sediul în Culemborg, a beneficiat de atribuirea suprafeței 
de 42.500 mp de teren, în vederea construirii Centrului pentru Copiii Handicapați 
din Neamț, intrat în administrarea Inspectoratului Teritorial de Stat pentru 
Handicapați. 
Centrul cu o valoare de peste 8 miliarde de lei, a fost inaugurat la data de 28 martie 
2000, în prezența oficialităților, a I.T.S.P.H., a reprezentanților bisericii catolice 
olandeze și ai bisericii ortodoxe române. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2001.  

 

 



Leșco Alexandru 

  LEȘCO ALEXANDRU, (✮21.02.1955, satul Coșerești, raion Țelenești, 
Republica Moldova) om politic moldovean și român. 
Face parte din ”Grupul Ilașcu”, împreună cu Ilie Ilașcu, Andrei Ivanțoc, Petru Godiac 
și Tudor-Petrov Popa, arestat la Tiraspol în iunie 1992, de forțele separatiste 
transnistrene.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Levy Maxim 

  LEVY MAXIM, (✮11.02.1950, Rabat, Maroc - ✞11.10.2002, Tel-Aviv) 
primar, om politic. 
În perioada 26-29 septembrie 2002, Municipiul Piatra-Neamț a celebrat aniversarea 
a 10 ani de la primele acțiuni de înfrățire cu alte localități și anume cu Roanne, 
Villerest, Mably și Riorges din Franța și Hliboca din Ucraina.  
Cu prilejul aniversării, au fost invitate delegații ale tuturor primăriilor sau ale 
consiilor locale ale localităților înfrățite cu Municipiul Piatra-Neamț. În cadrul 
festivităților nemțene, s-a acordat o înaltă prețuire contribuției directe la 
desăvârșirea înfrățirii dintre localitățile noastre, iar Consiliul Local i-a atribuit 
domnului Maxim Levy, înalta distincție.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2002.  

 

 



Mătasă Constantin 

  MĂTASĂ CONSTANTIN, (✮22.01.1878, sat Răpciune, com.Ceahlău, 
Jud.Neamț - ✞03.11.1971, Piatra-Neamț) preot şi arheolog de mare vocaţie şi profunzime, 
care a întemeiat muzeul de arheologie din Piatra Neamţ şi a desfăşurat o activitate de 
cercetare şi memorialistică fără egal. 
Din dragoste pentru țară, timp de patru decenii, cu mijloace modeste, preotul Mătasă a 
cercetat istoria județelor Neamț și Bacău, descoperind zeci de așezări străvechi, precum 
cele de la Frumușica și Tg. Ocna, a dat la iveală obiecte 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 2001.  

 

 



Gheorghe Măcărescu 

  GHEORGHE MĂCĂRESCU,(✮21.06.1884,Girov, Jud.Neamț - ✞21.12.1953, 
penitenciarul Ocnele Mari) magistrat şi deputat, prieten apropiat al lui Maniu, Mihalache, 
Călinescu, Şeicaru şi Cezar Petrescu, care s-a pronunţat împotriva tratatului Ribbentrop-
Molotov şi a sfârşit în închisoarea Ocnele Mari fără măcar să fi fost judecat. 
Ca primar și deputat țărănist, a realizat numeroase obiective edilitare, a extins iluminatul 
public pe toate străzile orașului, înlocuind stâlpii din lemn cu unii metalici, a terminat 
localurile Școlilor Normale de Fete și de Băieți, a prelungit conducta de apă potabilă cu 18 
km, a inițiat pavarea multor străzi, a desființat piața din centrul orașului, o adevărată 
rușine prin murdăria ei, a nivelat Șipotele și a pus bazele unei piețe moderne denumite 
”Tăchel Corbu”. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Micșa Marius-Virgil 

  MICȘA MARIUS-VIRGIL, (✮23.01.1920, Răcoasa, Jud.Vrancea - 
✞1995, Piatra-Neamț) , întemeietorul disciplinei de oftalmologie în zonă, animator 
de prestigiu al teatrului şi a culturii.  
În 1947, împreună cu un grup de medici tineri, care-și așteptau promovarea în 
corpul didactic al IMF-ului Iași, a hotărât să se stabilească la Piatra-Neamț, unde 
exista clădirea unui spital modern pentru acea vreme, construit în 1935 de către 
Regele Carol al II-lea, sub ministeriatul doctorului Costinescu, dar folosită 
incomplet. 
Marele atu al grupului de medici a fost că număra 12 profesioniști care au acoperit 
absolut toate specialitățile medicale și va forma un centru medical de mare prestigiu, 
unic în țară. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1996.  

 

 



Mihăelescu Paul 

  MIHĂELESCU PAUL, (✮07.07.1917, Piatra-Neamț - ✞13.03.1995, 
București) inginer şi profesor universitar, care a condus numeroase Comisii de 
specialitate ale Academiei, cu contribuţii valoroase în domeniul telecomunicaţiilor. 
În timpul celui de Al Doilea Război Mondial, a luat parte la luptele de pe frontul de 
dincolo de Prut, unde și-a dovedit vetejia, fiind decorat cu ordinul ”Coroana 
României”, cu medalia ”Bărbăție și Credință” și cu alte distincții. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1996.  

 

 



Negre Ion 

  NEGRE ION, (✮1844, sat Gura Văii, com.Căciulești, Jud.Neamț - ✞1906, 
Piatra-Neamț) profesor, revizor şcolar şi publicist, a militat pentru transformarea 
gimnaziului nemţean în liceu şi pentru acordarea numelui lui Petru Rareş acestuia.  
Profesor, director și apoi revizor școlar pentru județele Neamț și Suceava (1882-
1886), a contribuit plenar la dezvoltarea învățământului din ambele județe, la 
înființarea de școli, având o preocupare deosebită pentru pregătirea și perfecționarea 
cadrelor didactice. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Nicolau Traian 

  NICOLAU TRAIAN, (Piatra Neamț) speranţă a fotbalului, din păcate 
accidentat pe terenul de fotbal, accident soldat cu o amputaţie de membru inferior, 
care l-a pus în situaţia de a privi jocul cu balonul rotund numai de pe marginea 
terenului. 
Un grup de suporteri ai Clubului de fotbal ”Ceahlăul”, cunoscători ai pasiunii cu care 
s-a implicat în sportul nemțean și ai vieții concetățeanului lor, au solicitat Consiliul 
Local, acordarea titlului onorat, pe deplin meritat.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1998.  

 

 



Nicolin Yves 

  NICOLIN YVES, (✮05.03.1963, Coteau, Franța), avocat, om politic, 
primar. 
 În perioada 26-29 septembrie 2002, Municipiul Piatra-Neamț a celebrat aniversarea 
a 10 ani de la primele acțiuni de înfrățire cu alte localități și anume cu Roanne, 
Villerest, Mably și Riorges din Franța și Hliboca din Ucraina.  
În cadrul festivităților nemțene, s-a acordat o înaltă prețuire contribuției directe la 
desăvârșirea relațiilor bilaterale a lui Ives Nicolin, primar al orașului Roanne, în 
același timp director al unei publicații foarte apreciate, ”Vivre a Roanne”.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2002.  

 

 



Paleu Petru 

  PETRU PALEU, (✮19.06.1958, sat Neagra, com. Tașca, Jud. Neamț), 
animator de seamă al handbalului masculin, care a obţinut, cu echipele sale, multe 
trofee pentru municipiu. 
A stabilit două obictive ambițioase, de neimaginat până atunci: Campionatul 
Național și Cupa României. Echipa și-a îndeplinit ambele obictive, a cucerit cele 
două trofee și le-a adus în județul Neamț, de altfel primele trofee naționale din 
istoria jocurilor sportive de echipă. Echipa a obținut numai victorii în întreg sezonul 
competițional, un record absolut al handbalului românesc. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2002.  

 

 



Pamfil-Almăjean Adria 

  ADRIA PAMFIL-ALMĂJEAN, (✮30.08.1924, București - ✞10.06.2011, 
Piatra-Neamț), doamnă a cuvântului rostit, cu un talent şi o dicţie de invidiat, care 
până mai ieri ţinea cu sufletul la gură, sălile pline, dornice să o asculte.  
Pasiunea cu care a jucat, dragostea de teatru și respectul pentru public, dublate de 
dorința de a-i transmite mesajul marilor creatori, genii și gânditori ai umanității, o 
situează în galeria monștrilor sacri ai teatrului contemporan. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1998.  

 

 



Petrov-Popa Tudor 

  PETROV-POPA  TUDOR, (✮23.02.1963, satul Chistelnița, raionul 
Țelenești, Republica Moldova), componenţi ai Grupului Ilaşcu, a căror nefericită dar 
curajoasă soartă este bine cunoscută şi încheiată atât de târziu, care au petrecut ani 
de zile în cuşca de fier cu zăbrele a unor zmintiţi, distinşi ca eroi şi recompensaţi cu 
înalte distincţii ale ţării. De altfel, pot să vă spun că multe localităţi din ţară le-au 
conferit titlul de CTO al localităţilor lor. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1993.  

 

 



Purice S. Simion-Minel 

  PURICE S. SIMION-MINEL, (✮04.10.1922,  Piatra-Neamț - 
✞20.08.1996, Piatra-Neamț) profesor universitar, apreciat internist, a condus cu 
competenţă Institutul de Medicină Internă “N. Gh. Lupu” din Bucureşti, desemnată 
de UNESCO unitate model pentru medicina internă din întreaga Europă. 
A publicat: ”Clinică Medicală” (Vol.I și II, Ed. Șt. Și Ped., 1982), ”Tratat de Medicină 
Internă” (Ed. Med., 1979), ”Tratat de Alergologie” (colab. Cu Dr. I. Popescu, Ed. 
Medicală, 1980) și altele. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1994.  

 

 



Puschiazis Vicenzo 

  PUŞCHIAZIS VINCENZO, (✮03.12.1874, Rigolato Friuli, Italia - 
✞27.08.1941, Piatra-Neamț) care a dăltuit în piatră multe dintre monumentele 
municipiului. 
Cunoscându-l pe Carol Zani, maistru zidar, a făcut cu aceasta o echipă de renume, 
”echipa italienilor”, care a marcat sculptura primelor decenii ale secolului XX și va 
constitui, după terminarea războiului, nucleul viitoarei ”Antreprize de Construcții” 
din Piatra-Neamț. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1999.  

 

 



Răzeșu Virgil 

  RĂZEŞU VIRGIL, (✮07.02.1932, Brăila) membru al Academiei de 
Medicină şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă,  organizator  a 30 de Reuniuni ale 
Chirurgilor din Moldova. 
În decursul activității, a abordat întreaga patologie chirurgicală, efectuând peste 
20.000 de intervenții programate și în urgență și a acționat pentru realizarea 
permanenței efective a asistenței medicale, pentru creșterea calității actului medical 
și pentru chirurgia modernă în practică curentă. Printre altele, a inițiat chirurgia 
laparoscopică în serviciu, cu ajutorul unor prieteni specialiști italieni. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2002.  

 

 



Scurtu Ioan 

  SCURTU IOAN, (✮27.11.1940, satul Dochia, comuna Girov, județul 
Neamț), profesor universitar, istoric, care a publicat multe studii şi lucrări de valoare 
în domeniu, membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă. 
A devenit doctor în istorie în anul 1971 și a parcurs toate treptele didactice până la 
titlul de profesor universitar, devenind șeful catedrei de Istorie Modernă și 
Contemporană a Universității București, director general al Arhivelor Naționale, al 
Institutului ”Nicolae Iorga”, al Institutului Revoluției Române din Decembrie și 
președintele Societății de Științe Istorice din România. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1995.  

 

 



Stamatin Mihai 

  STAMATIN MIHAI, (✮1875, Mălini, jud. Suceava - ✞1922, Piatra-
Neamț), profesor şi director preţuit al liceului Petru Rareş, ne priveşte şi astăzi, 
alături de Calistrat Hogaş şi Ion Negre, de pe basorelieful din faţa liceului, este cel 
care a descoperit şi a descris peştele fosil care-i poartă numele Rhombus Stamatini. 
Ca director de școală s-a remarcat prin asigurarea condițiilor materiale și de mediu 
propice studiului și vieții elevilor, înființând internatul ”Fiii Satului” (1914). 
În calitate de cercetător, s-a aflat în legături cu specialiștii din țară și din afară, a 
realizat ample schimburi de mostre și informații.  
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1994.  

 

 



Șerban Andrei 

  ȘERBAN ANDREI, (✮21.06.1943, București), cunoscut regizor care a 
dus faima şcolii regizorale româneşti în toată lumea şi care nu şi-a renegat niciodată 
originile. 
A fost onorat cu numeroase premii și distincții: ”Best Performance” (cu ”Șeful 
sectorului suflete” de Mirodan, la Festivalul Studențesc de la Zagreb), ”Obie Awards, 
Tony Award”, premii ale festivalurilor de la Avignon, Shiraz, Belgrad, în vreme ce 
Societatea Directorilor de Teatru și a Coregrafilor i-a acordat o distincție deosebită 
pentru impactul asupra teatrului din ultimii 20 de ani, multe din producțiile sale 
fiind nominalizate pe Broadway.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2000.  

 

 



Ștefan Gheorghe 

  ȘTEFAN GHEORGHE, (✮23.03.1953, Piatra-Neamț), primar al 
municipiului Piatra-Neamţ, cunoscut în toată ţara nu numai pentru iniţiativele sale 
deosebite în progresul şi promovarea localităţiii, ci şi pentru contribuţia adusă la 
dezvoltarea sportului. 
Ca președinte al PNL a acționat pentru creșterea prestigiului acestuia, a atras în 
rândurile sale intelectuali și oameni de certă valoare, orientându-i spre o societate cu 
economie de piață avansată și democratică.    
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1999.  

 

 



Todicescu Gheorghe 

  TODICESCU GHEORGHE, (✮17.04.1912, Horodniceni, jud. Suceava - 
✞2002, Piatra-Neamț), ofițer, veteran de război. 
Repartizat la Regimentul 13 Infanterie din Piatra-Neamț, s-a specializat în 
activitatea de informații și contrainformații militare, îngrijindu-se de instruirea și 
pregătirea militară a multor generații de tineri. 
A desfășurat o frumoasă activitate în cadrul Asociației Veteranilor de Război din 
Piatra-Neamț, întreținând vie flacăra recunoștinței pentru cei care și-au jertfit viața 
pentru țară. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1998.  

 

 



Țăranu Alexandru 

  ŢĂRANU ALEXANDRU,(✮23.08.1924, satul Călugăreni, Poiana Teiului, 
jud. Neamț ), dascăl dăruit, care a făcut mult pentru copiii locului, mai ales prin 
activitatea desfăşurată în cadrul Palatului Copiilor, contribuind la dezvoltarea spiritului 
de iniţiativă şi a inventivităţii celor mici. 
 A fost distins cu titlul de ”Profesor fruntaș”, cu ”Medalia Muncii” și cu ”Crucea 
comemorativă a celui de al Doilea Război Mondial”, în calitate de veteran de război. S-a 
bucurat că mai bine de o sută dintre elevii săi au urmat diverse instituții de învățământ 
superior și au devenit profesioniști de valore, unul dintre aceștia, Sorin Părăoanu, om de 
știință stabilit în SUA, considerându-și vechiul mentor la adevărata lui valoare de dascăl 
și inventator. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2001.  

 

 



Vasilescu Gheorghe 

  VASILESCU GHEORGHE, (✮26.04.1896, Ploiești - ✞1973, Piatra-
Neamț), ajuns şi el la gradul de general-maior, luptător pe ambele fronturi de est şi 
de vest dar, convins că militarii nu au dreptul şi nu pot să facă politică, a refuzat să 
devină membru P.C.R şi a fost scos din rândurile armatei şi pensionat forţat. 
”Colonelul Vasilescu Gheorghe, comandantul Regimentului 15 Dorobanți și al 
Brigăzii a 6-a Infanterie pe frontul de Vest, este un ofițer de o bravură și spirit de 
sacrificiu legendar. A fost cel mai brav comandant de regiment din toată Armata a 4-
a” (caracterizarea, aparținând generalului Dăscălescu, se află la Muzeul de Istorie 
din Piatra-Neamț). 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 2000.  

 

 



Vorel Constantin 

  VOREL CONSTANTIN, (✮1883, Piatra-Neamț - ✞1964, Piatra-Neamț), 
farmacist cunoscut în ţară şi în lume pentru produsele sale pe bază de plante, 
înaintemergătorul instituţiei de astăzi care-i poartă numele.  
Activitatea farmaceutică a cunoscut o dezvoltare cu totul deosebită, marcată atât de 
varietatea produselor cât și de serviciul de expediere a medicamentelor prin posștă la 
domiciliul solicitanților, activitate rară pe acele timpuri, ziarele ”Universul” și 
”Dimineața” făcând publicitate produselor Vorel atât în țară cât și peste hotare. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 1996.  

 

 



Zenembisi Ioan 

  ZENEMBISI IOAN , (✮15.02.1925, Piatra-Neamț - ✞19.06.2011, Piatra-
Neamț), unul din patriarhii învăţământului şi ai matematicii nemţene, formator al 
multor generaţii de specialişti, descoperitor al unor talente autentice pe care le-a 
ajutat şi le-a îndrumat să devină matematicieni ai lumii. 
”Iani era cel mai bun prieten al meu. Era un om carismatic, un lider, cel mai mare 
dintre noi. Era un mare povestitor, ca și conu′ Iorgu, tatăl lui. Formam un club 
separat, dădeam tonul în școală. Nu ne ieșeau totdeauna rezolvările de probleme. 
Când nu reușeam, cu toată rușinea, i le dădeam lui Daniel Tătaru”(profesorul Gh. 
Dumitreasa). 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2001.  

 

 



Vasiliu Chintilă Simona  

  VASILIU CHINTILĂ SIMONA, (✮15.10.1928, Piatra-Neamț - 
✞05.05.2009, București), pictor de mare talent şi prestigiu. 
Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din 1956, a folosit toate tehnicile artei plastice, 
respectiv desenul în creion, tuș și cretă colorată, ceracolor, acuarelă, ulei pe pânză, 
tempera pe lemn, tehnici mixte etc. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2005.  

 

 



Dumitrașcu Aurel 

  DUMITRAȘCU AUREL, (✮21.11.1955, sat Sabasa, com.Borca, jud. 
Neamț - ✞16.09.1990, București), poet.  
A debutat ca poet în revista ”Tomis” în 1976, iar editorial cu volumul ”Furtunile 
memoriei” în 1984 și a colaborat la revistele ”Convorbiri literare”, ”Luceafărul”, 
”Cronica”, ”România literară”, ”Tribuna” etc. 
Aurel Dumitrașcu a lăsat în urmă foarte multe proiecte de cărți, un jurnal care 
însumează aproape 1000 de pagini și o vastă corespondență (peste 500 de scrisori, 
veritabilă radiografie a anilor ′80 ai secolului trecut, unele publicate în colecția 
”Manusciptum” a Editurii ”Junimea) cu oameni de cultură ai vremii. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem) în anul 2005.  

 

 



Dinu-Huțupan Luminița 

  DINU-HUŢUPAN LUMINIŢA, (✮06.11.1971,Piatra-Neamț) 
componentă a lotului naţional de handbal feminin, care a adus numeroase trofee 
sportului nostru, împreună cu echipa.  
Considerată cel mai bun portar de echipă feminină de handbal din toate timpurile al 
României dar recunoscută și internațional, s-a remarcat în cadrul mai multor echipe: 
Relonul Săvinești, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Dacia Mioveni, RK Krim Liubliana, 
Kometal din Macedonia și altele și mai ales ca antrenoare de portari la Centrul 
Național Olimpic de Excelență din Râmnicu-Vâlcea. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2005.  

 

 



Trăistariu Mihai  

  TRĂISTARIU MIHAI, (✮16.12.1976, Piatra-Neamț ) solist vocal, care a 
câştigat numeroase premii la concursurile internaţionale şi la Eurovision.  
Este singurul artist român care are două stele pe bulevardul celebrităților (Malta și 
România) la Mangalia fiind desemnat de două ori ”artist al anului”. Se află în TOP 
100 – cei mai mari români din toate timpurile, are 14 albume la activ și 22 de 
videoclipuri difuzate în Europa. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2006.  

 

 



Caraza Grigore 

  CARAZA GRIGORE, (✮01.02.1929, sat Călugăreni, Poiana Teiului, jud. 
Neamț - ✞10.11.2014, Piatra-Neamț) luptător anticomunist, a făcut ani grei de 
temniţă, nu s-a îndoit niciodată de virtuţile poporului nostru şi care a scris, cu 
demnitate şi realism, despre cumplitele momente petrecute în închisorile comuniste. 
Deşi după eliberarea din închisoare a cunoscut viaţa de pe  meleaguri mai bine 
aşezate, a revenit la matcă şi a ales să-şi trăiască viaţa aici, în municipiul nostru.   
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2007.  

 

 



Olteanu-Matei Draga 

  OLTEANU-MATEI DRAGA, (✮24.10.1933, București - ✞18.11.2020, Piatra-
Neamț) actriţa cu un palmares teatrologic şi cinematografic de invidiat, preferată a 
marelui public, care odată cu pensionarea s-a stabilit în municipiul nostru, unde 
dovedeşte o neodihnă deosebită şi unde a întemeiat o trupă de teatru popular, Teatrul 
Vostru.  
A fost distinsă cu Ordinul Național ”Steaua României”, în grad de CAVALER, pentru 
prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor 
interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc, și 
cu Ordinul ”Coroana României” în grad de OFIȚER cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a 
Regelui Mihai I al României, decorație înmânată de principesa Moștenitoare Margareta a 
României la Sinaia. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2003.  

 

 



Petrescu Petru  

  PETRESCU PETRU, (✮15.06.1929, Piatra-Neamț - ✞14.09.2011, Piatra-
Neamț), artist plastic cunoscut în ţară şi în lume, iniţiator al unor proiecte  
urbanistice de amploare. 
Figurează cu lucrări atât în muzee cât și în colecții private ale lumii, fiind singurul 
plastician român cu lucrări aflate pe pereții marelui Muzeu de Artă Modernă din 
Yokohama (Japonia). 
A scris mai multe cărți: ”Culoare și cuvânt”, ”Cuvinte pentru urmași”, O viață 
dedicată culorii”, ”Lacrima Domnițelor”, ”Iubire în amurg”, ”Orbul”, ”Memorii”, 
”Spovedania vieții după moarte” etc. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2009.  

 

 



Vasiliu Laura 

  VASILIU LAURA, (✮25.01.1976, Piatra-Neamț ), tânăra actriţă care, odată 
cu filmul lui Mungiu, ”4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” a cucerit întreaga lume, ca mesager al 
artei cinematografice româneşti. 
A fost interesată și de actul de cultură în general. A fost director al Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, dar a abandonat, fiindcă 
activitățile derulate în cadrul acestuia nu corespundeau vederilor sale, iar progresul și 
noul își făceau cu greu loc printre practicile împământănite de o viață. În schimb, s-a 
dedicat copiilor, cu care face teatru, le descoperă talentele și le insuflă dragostea pentru 
scenă.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2007.  

 

 



Holender Ioan 

 HOLENDER IOAN, (✮18.07.1935, Timișoara) unul dintre cei mai preţuiti 
manageri din Europa ai artei, fost director al Operei din Viena, în repetate rânduri 
director al festivalurilor Enescu de la Bucureşti şi care ne-a onorat şi pe noi în calitate de 
director al Festivalului “Vacanţe Muzicale la Piatra Neamţ”.  
A fost consultant artistic al ”Deutsche Oper” din Berlin, al Operei ”Nomori” din Tokyo și 
al Filarmonicii Nagoya. Deține cinci doctorate onorifice, înalte distincții și decorațiuni în 
cultură, oferite de statul austriac și de alte țări. A condus opera vieneză până în anul 2007, 
fiind cel mai longeviv director din istoria acestei instituții.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2008.  

 

 



Rădulescu Mihaela 

 RĂDULESCU MIHAELA, (✮03.08.1969, Piatra-Neamț), îndrăgită şi de 
mare succes realizatoare de programe şi emisiuni de televiziune şi spectacole.  
Deține patru titluri de ”Femeia Anului”, a realizat interviuri cu multe personalități 
marcante din țară și străinătate, și a realizat 4 filme documentare: ”Irak-Stelele 
deșertului”, ”Musca din Periprava”, ”Ostrovul meu” și ”Punem pariu că-i vară”, 
ultimul obținând premiul APTR. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2009.  

 

 



Muraru Vasile 

 MURARU VASILE, (✮14.11.1956, com.Doina, jud.Neamț), îndrăgit şi 
cunoscut actor al teatrului de Comedie din Bucureşti. 
A fost și director al Teatrului de Comedie, pe care l-a ales pentru că acolo se simțea 
mai aproape de oameni, putea vorbi deschis despre problemele pe care aceștia le 
aveau, era locul unde putea să spună adevărul în față. Teatrul de Revistă este 
recunoscut pentru acest lucru, iar marele Tănase spunea că revista este o gazetă 
deschisă, o oglindă a vieții de zi cu zi.   
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1994.  

 

 



Țoc Oviviu 

 ȚOC  OVIDIU, (✮25.10.1945, com. Români, jud.Neamț - ✞10.10.2009, 
Piatra-Neamț) antrenor emerit de handbal, mare animator al sportului în zona noastră, 
care a contribuit la creşterea prestigiului municipiului nostru, în rândul marilor echipe 
naţionale de handbal.    
A scris cartea ”Despre noi, portarii” și a avut satisfacția ca fiul său să-i moștenească 
dragostea pentru sport și să-l urmeze în profesie: ”Deși familia mea locuiește în America, 
eu am rămas fidel sportului pe care tatăl meu l-a iubit. Cînd Gruia juca la Relonul, tata și-
a vândut mașina ca să poată plăti salariile jucătorilor”(profesorul Ovidiu Țoc jr.) 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2001.  

 

 



Radu Dumitru  

 RADU DUMITRU, (✮22.10.1931, Piatra-Neamț) 
Împătimit de mișcare, nea Mitică Piticu′, înscris la ”Clubul Ceahlăul” Piatra-Neamț, 
aleargă de mai bine de 40 de ani, cucerind medalie după medalie, oriunde în lume 
unde se organizează concursuri de alergat pentru adulți și, mai ales, pentru seniori. 
Palmaresul său este impresionant, cu atât mai mult cu cât el nu are în vedere o probă 
sportivă bine definită.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2014.  

 

 



Koszeghi Iosif 

 KOSZEGHI IOSIF, (✮30.10.1949, Oradea, jud. Bihor - ✞ 14.12.2020, 
Piatra-Neamț)  
Medic de circumscripție rurală în comuna Războieni – Neamț, secundar de chirurgie 
în Clinica Chirurgicală a Spitalului ”Cantacuzino” din București, a devenit specialist 
și a lucrat la Spitalul Orășenesc Bicaz, apoi s-a transferat în Spitalul Județean unde a 
devenit medic primar și apoi șef de secție. 
Doctorul s-a infectat cu SARS-COV-2 la Spitalul Județean din Piatra Neamț, unde 
lucra de aproape patru decenii. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2014.  

 

 



Pârvu Iustin 

 PÂRVU IUSTIN, (✮10.02.1919, sat Petru-Vodă, com.Poiana Teiului, jud. 
Neamț - ✞16.06.2003, sat Petru-Vodă, com.Poiana Teiului, jud. Neamț ), călugăr, 
arhimandrit, ctitor de mănăstiri.  
Întors la mănăstirea Secu, în anul 1991 a întemeiat, împreună cu doi ucenici, Schitul 
Petru-Vodă, în comuna de la coadda lacului unde, ajutat de sătenii locului, a ridicat 
clădirile și biserica într-un interval de timp foarte scurt.  
În 1994, BOR a dispus schimbarea statutului de schit în cel de mănăstire pentru 
așezarea monarhală de la Petru-Vodă, cu hramul Sfinților Mihail și Gavril, apreciat 
și iubit loc al ortodoxiei noastre. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 2014.  

 

 



Tătaru Daniel  

 TĂTARU DANIEL , (✮06.05.1967, Piatra-Neamț ), matematician, 
profesor. 
La vârsta de 25 de ani, și-a început cariera didactică la IAS/Princeton University, 
prezentă în topul celor mai bune 30 de universități din lume și a parcurs toate 
treptele acesteia până la cea de profesor. 
La 33 de ani, excelența sa în matematică a fost recunoscută prin invitația de a 
conferenția la cel mai prestigios eveniment de matematică din lume: Conferința 
Internațională de Matematică de la Beijing. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2013.  

 

 



Savinescu Maria 

 SAVINESCU MARIA, profesoară, sportivă. 
După un parcurs de 34 de ani, ca profesoară de sport și formatoare de sportive de 
performanță, dedicată voleiului, bilanțul realizărilor sale este meritoriu: 10 titluri de 
campioane naționale, 9 de vicecampioane și 35 de calificări la finalele naționale, 31 
de eleve în divizia A și 23 în B, 5 generații de voleibaliste crescute de la 8-10 ani până 
la 18 ani. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2011.  

 

 



Strătilă Ion 

 STRĂTILĂ ION, (✮12.09.1941, com.Vutcani, jud. Vaslui ), economist, 
manager. 
S-a identificat cu activitatea și atmosfera de lucru de la Combinatul de Fibre 
Sintetice de la Săvinești care avea, la vremea respectivă, cca 13.000 de salariați și era 
în plină dezvoltare. A împlinit numeroase funcții în cadrul Combinatului și al 
Centralei de Fire și Fibre Sintetice, dar și în cadrul RIFIL, societate româno-italiană, 
cu sediul la Săvinești. Aceasta lua ființă în 1973, era prima societate industrială cu 
capital mixt din România și din blocul comunist, pe durata a 16 ani.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 1994.  

 

 



Chevalier Adolphe 

 CHEVALIER ADOLPHE, (✮07.02.1881, Broșteni, jud. Neamț - 
✞23.04.1963, Badem, Germania), artist fotograf. 
Pentru colecționari și pentru instituțiile noastre de cultură, interesul suscitat de 
imaginile rămase de la celebrul artist fotograf, ca atare sau pe diverse cărți poștale 
ilustrate, ca și al clișeelor sale este foarte mare. Muzeul de Istorie Piatra-Neamț este 
în posesia a 43 de scrisori, 13 cărți poștale și 13 fotografii ale sale, iar Muzeul de 
Etnografie are 227 de plăci fotografice originale, în vreme ce altele constituie colecții 
private. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2015.  

 

 



Băeșu Aurel 

 BĂEȘU AUREL, (✮26.05.1896, Fălticeni - ✞24.08.1963, Piatra-Neamț), 
artist plastic. 
Puternic influențat de Nicolae Grigorescu, începând cu anul 1925, în creația sa, 
temetica satului moldovenesc capătă o pondere tot mai însemnată. Munții 
Neamțului, cu grandoarea lor sălbatică, cu acele tărâmuri ale ”neprihănitei 
singurătăți”, pe care Hogaș le zugrăvise în cuvinte, reveneau mereu în preocupările 
artistului. 
A devenit Cetățean de Onoare,(post-mortem), în anul 2005.  

 

 



Rugină Adrian 

 RUGINĂ ADRIAN, (✮1977, Piatra-Neamț - ✞30.10.2015, București), 
economist, muzician. 
Dragostea pentru muzică nu l-a părăsit niciodată, încât s-a numărat printre creatorii 
de muzică și cei mai vizibili parteneri ai evenimentelor muzicale importante din țară. 
Din nefericire, un eveniment tragic avea să-i determine sfârșitul dramatic și nu mai 
puțin eroic. 
A devenit Cetățean de Onoare,(post-mortem), în anul 2015.  

 

 



Botez Elena 

 BOTEZ  ELENA, (✮06.06.1925, Piatra-Neamț), soprană, profesoară de 
canto. 
De-a lungul carierei, Elena Botez a avut prilejul de a cânta alături de tenori 
renumiți.Unul dintre ei a fost italianul Giuseppe Di Stefano, partenerul principal de 
scenă a celebrei Mariei Callas. ”Nu mică mi-a fost bucuria când am auzit că eu am 
fost aleasă să-i fiu parteneră. Repetițiile au decurs într-o excelentă dispoziție, marele 
tenor povestindu-ne diferite întâmplări, unele hazlii, altele demoralizante din viața 
marelui interpret de Operă”. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2015.  

 

 



Ștefănescu Ionuț 

 ȘTEFĂNESCU IONUȚ, (✮01.05.1976, Piatra-Neamț), profesor, sportiv. 
Sportiv polivalent, motto-ul său de viață și activitate este ”Educație prin mișcare”. 
A început cariera de alpinist în 1996 la secția de escaladă a Clubului ”Salt” Piatra-
Neamț, este coordonator al Cercului de Orientare Turistică de la Palatul Copiilor și 
timp de trei ani a fost membru voluntar al Salvamont Neamț sub coordonarea lui 
Raul Papalicef. În ultimele sale expediții Ionuț Ștefănescu a fost organizator și lider 
de echipă. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2016.  

 

 



Bunghez Gheorghe  

 BUNGHEZ  GHEORGHE, (✮26.10.1936, Poiana-Sărată, jud. Bacău), 
profesor, istoric, animator cultural, publicist. 
Și-a început activitatea profesională în 1953, ca profesor și director de școală în 
comunele Stănița și Săbăoani din Județul Neamț, a fost inspector școlar la Bacău, 
secretar al Comitetului Regional de Cultură și Artă Bacău, președinte al Comitetului 
de Cultură și Artă al Județului Neamț, șeful Secției de Propagandă a Comitetului 
Județean Neamț, director al Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț și apoi, al 
Centrului de Librării ”Bibliopolis” Neamț. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2016.  

 

 



Tudose Viorel 

 TUDOSE VIOREL, (✮13.11.1943, comuna Gârcina, jud. Neamț - 
✞12.04.2013, Piatra-Neamț), jurnalist. 
A fost considerat adevăratul patriarh al presei nemțene, care a funcționat în redacția 
ziarului ”Ceahlăul”. În perioada aceasta a promovat creația literară autentică din 
județul Neamț, revenindu-i marele merit de a fi făcut cunoscută pentru prima oară 
în presă ceea ce avea să devină ”școala de poezie nemțeană” de-a rândul anilor, în 
același timp o adevărată școală jurnalistică. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 2017.  

 

 



Bezem Dumitru 

 BEZEM DUMITRU, (✮23.10.1947, comuna Tarcău, jud. Neamț), 
jurnalist. 
A urmat Facultatea de Arte din Iași, a debutat ca artist plastician încă din timpul 
studenției și a expus în cadrul a numeroase expoziții în Piatra-Neamț, Bacău, 
București, Suceava, precum și în Chișinău, Paris, Strasbourg, Ungaria, Franța, 
Olanda, Anglia, Belgia, Israel, Japonia, Germania, Italia, Statele Unite, Canada, 
Spania, Republica Sudafricană, Venezuela, Australia etc.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2017.  

 

 



Borcia Corneliu Dan 

 BORCIA CORNELIU DAN, (✮30.03.1943, Sibiu - ✞17.08.2014, Piatra-
Neamț), actor, director de teatru, animator cultural. 
Director al Teatrului Tineretului (1995 – 2001), a fost distins cu Premiul pentru cel 
mai bun manager, acordat de Consiliul Britanic în cadrul Galei UNITER 2000. În 
timpul conducerii sale s-a reluat Festivalul Nemțean de Teatru, întrerupt de regimul 
comunist, în cadrul căruia a promovat numeroase tinere talente și colective teatrale. 
A devenit Cetățean de Onoare, (post-mortem), în anul 2017.  

 

 



Vadana Gheorghe 

 VADANA GHEORGHE, (✮03.02.1931, sat Poiana Teiului, jud. Neamț), 
artist plastic. 
A fost distins cu Diploma de onoare a Muzeul de Artă București, a Comitetului de 
Cultură Neamț, Premiul ”Lascăr Vorel”, ”Omul anului în Artă”, Diploma omagială a 
Inspectoratului Școlar Neamț.  
”Prin Gheorghe Vadana pictura se reîntoarce la rosturile sale firești, la funcția ei de 
bază: aceea de a celebra și consacra prezența omului și a umanului într-o lume asfel  
ostilă” (Lucian Strochi). 
A devenit Cetățean de Onoare  în anul 2018.  

 

 



Sandu Daniel 

 SANDU DANIEL, (✮16.12.1977, Piatra-Neamț), scenarist, regizor. 
A realizat numeroase scurtmetraje, ale căror caracteristici sunt umorul și ineditul 
situațiilor: ”Numărătoarea manuală” și ”Vocea a doua” obțin în 2012 și 2013 Premiul 
Juriului, respectiv, Premiul Special. În anul 2014, autorul este laureat al 
festivalurilor TIFF și Timishort iar în 2015, filmul ”Cai putere” primește Premiul 
pentru cel mai bun scurtmetraj în cadrul Festivalului Internațional de Film 
Maramureș.   
A devenit Cetățean de Onoare  în anul 2018.  

 

 



Nadler Emanuel 

 NADLER EMANUEL (Nicolae Emil), (✮18.03.1947, Bacău), 
muzeograf, jurnalist, scriitor. 
Membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, este prezent în 
antologii de poezie și eseuri publicate în Germania, SUA, Elveția, Israel, Franța și 
Italia. 
Activitatea sa literară și publicistică a fost consemnată și comentată în numeroase 
volume, cronici literare, recenzii și interviuri în presa culturală din țară și din 
străinătate. 
A devenit Cetățean de Onoare  în anul 1998.  

 

 



Purice Victor 

 PURICE VICTOR, (✮13.01.1956, com. Borlești, jud.Neamț),  
Fascinația lui pentru cinematografie a început la vârsta de 9 ani, atunci când îl ajuta 
pe preoiecționistul din comună să dea filme, sâmbăta și duminica, în sala căminului 
cultural. Cinema Dacia Panoramic, actualul ”Cinema, Mon Amour” din Piatra-Neamț 
s-a deschis în decembrie 1970, cu filmul ”Lacul Lebedelor”. Victor Purice, avea doar 
14 ani și era definitiv îndrăgostit de cinema. Și-a făcut ucenicia, furând meserie, apoi 
s-a perfecționat la București, la unica școală care pregătea operatori și proiecționiști 
din țară revenind la Piatra, la Dacia Panoramic.  
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2019.  

 

 



Rusu Constantin 

 RUSU CONSTANTIN , (✮ sat Cuiejdi, Gârcina, jud. Neamț) 

Domnul prof. Dr. Constantin Rusu este o personalitate de excelență, un remarcabil 
om de știință, deschizător de drumuri și formator de caractere. 
Este un om adevărat, o personalitate academică, un geograf veritabil și, mai ales, un 
iubitor al valorilor nemțene și ale neamului pe care-l reprezintă cu neobosită dăruire 
și pasiune. 
 A devenit Cetățean de Onoare  în anul 2019.  

 

 



Pintilie Paul 

 PINTILIE PAUL, (✮30.03.1963, Piatra-Neamț - ✞10.01.2020, Piatra-

Neamț)  
Paul Pintilie a fost sportiv al CS Ceahlăul Piatra-Neamț, fiind legitimat la secția de 
lupte greco-romane între anii 1977-1984.  A fost medaliat la nivel național și 
component al lotului României de juniori și tineri. 
Alegând să devină un autodidact în ale karate-ului tradițional, Paul Pintilie a fost 
component al lotului național între 1990 și 1994, perioadă în care, ca sportiv, a 
devenit vicecampion european în proba de kumite, în 1994, în Germania. 
A devenit Cetățean de Onoare,(post-mortem),  în anul 2020.  

 

 



Dumitroaia Gheorghe 

 DUMITROAIA GHEORGHE, (✮23.04.1949, Drăgușeni,  jud.Suceava)  

Meritele sale deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național 
sunt de altfel recunoscute în mod oficial de către Ministerul Culturii și Cultelor prin 
atestatele conferite, de arheolog-expert în cadrul Registrului Arheologilor și expert 
în bunuri arheologice și istorico-documentare.  
În același timp dr. Gheorghe Dumitroaia este președintele Fundației Cultural-
Științifice ”Constantin Matasă” (încă din anul 1994), precum și fondator (în 1999) și 
coordonator al Editurii ”Constantin Matasă”. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2020.  

 

 



Denciu Ioan Cătălin 

 DENCIU IOAN CĂTĂLIN,  (✮ Focșani) 

”Oferirea titlului cetățean de onoare medicului Ioan Cătălin Denciu este un act 
simbolic prin care noi, ca reprezentanți ai comunității, ne arătăm recunoștința și 
aprecierea pentru gestul său. Este eroul întregii țări, nu doar al municipiului Piatra-
Neamț, ne rugăm cu toții pentru el și îl așteptăm sănătos acasă” (primar Andrei 
Carabelea) 
 Medicul Ioan Cătălin Denciu, eroul care a sărit în flăcări la Spitalul Județean de 
Urgență Piatra-Neamț pentru a-și salva colegii și pacienții. 
A devenit Cetățean de Onoare în anul 2020.  

 

 


