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Absolvenți CNSH – 
 

personalități ale vieții științifice, culturale, sociale, sportive 

la nivel regional, național, internațional 

 

 
Nr. 
crt. 

 
Nume și 
prenume 

 
An 

absolvire 

 
Rezultate profesionale 

1.  Buciuceanu-
Botez  Tamara 

1946  Tamara Buciuceanu s-a născut la Tighina, pe 10 august 1929; de 
aici s-a refugiat, cu întreaga familie, la Tecuci, unde a fost elevă a 
Liceului de Fete „Tache și Elena Anastasiu” (tatăl ei fiind profesor 
de muzică în această școală), în perioada 1945-1946; în ultimul an 
de studii s-a transferat, împreună cu familia, la Iași 

 între 1948-1951 a frecventat Institutul de Teatru „Vasile 
Alecsandri” din Iași; în anul IV de studii se transferă la București, la 
Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, unde termină 
studiile în 1952 

 supranumită „Doamna comediei românești", actrița a fost una 
dintre figurile legendare ale teatrului de comedie, reprezentantă a 
întregii generații de aur a teatrului românesc 

 a jucat în peste 25 de filme 
 a rămas în memoria tuturor cu personajul său emblematic – 

profesoara Isoscel din seria „Liceenii" 
 a fost recompensată cu premiul ,,Aristizza Romanescu" pentru 

întreaga creație teatrală și cinematografică, la gala Academiei 
Române (2011) precum și cu Ordinul Național "Steaua României" 
în grad de Cavaler (2014); tot în anul 2014, a primit însemnele 
Ordinului Coroana României în grad de Ofițer din partea Casei 
Regale 

 în 2011 a primit o stea pe Walk of Fame - Aleea celebrităţilor din 
Bucureşti 

 în septembrie 2005 i-a fost conferit titlul de Cetățean de Onoare al 
orașului Tecuci 

2.  Brumă Aurel 1965  redactor realizator și coordonator la Radio Iași (1975-2010) 
 membru al Uniunii Scriitorilor din România (2005) și al Asociației 

Umoriștilor din România (2003) 
 consilier editorial atestat 
 peste 23 de cărți publicate (mai recente: 2012 - Mansarda cu 

sticleți; Delictul valorii - Mărturisitorii; 2013, Politicienii. Moartea 
noastră cea de toate zilele. Jurnalism de atitudine; Inscripții sub 
tâmplă; Manolo; 2014, Adverbul acasă; 2015, Mărturisitorii; 
Dealul; Azilanta; Cartea noimelor. 

3.  Bordeianu 
(Paraschivesc

1966  a absolvit Facultatea de chimie, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași; 
 profesor universitar la: 
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u) Viorica  - Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iași; 
- Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași; 
- Universitatea „George Bacovia”; 

 a scris 19 cărți și peste 50 de articole științifice. 

4.  Mateescu Dan 1968  inițial a funcționat ca profesor, apoi, până la pensionare, ca 
muzeograf la Muzeul Mixt din Tecuci; 

 sculptor; 
 membru al U.A.P., Filiala Galaţi, din 2001; 
 expoziţii personale: Tecuci (1979, 1982, 1988, 1990, 1992, 1996, 

1998), Suceava (1982), Bucureşti (1982), Galaţi (2002, 2004, 
2006); 

 lucrări de artă monumentală: Tecuci („Mihai Dimitriu” – ciment; 
„Calistrat Hogaş” – ciment, „Tudor Pamfile” – bronz; „Zbor” – 
metal; „Monumentul cercetaşului” – bronz; „Natalia Negru” – 
ciment; 10 busturi reprezentând personalităţi tecucene, 
amplasate pe Aleea Personalităţilor din Grădina Publică); 
numeroase lucrări în Lieşti, Ţepu, Buciumeni, Stănişeşti-Bacău, 
Podu Dâmboviţei, Iveşti etc. 

5.  Soltan (Mihail) 
Rodica-Liliana 

1970  reputat farmacist în Montreal (Quebec, Canada), proprietar de/ 
manager al unei farmacii de renume din oraș. 

6.  Buțurcă 
Ștefan 

1970  profesor de educație plastică; 
 pictor, membru al UAP din 1975; 
 a avut peste 40 de expoziţii personale în ţară şi una în Republica 

Moldova; 
 peste 400 de lucrări în colecţii particulare din România, Franţa, 

Italia, SUA, Canada, Israel, China; 
 în anul 1995 a donat Muzeului de Istorie din Tecuci o selecţie de 

peste 16.000 de lucrări, realizate de elevi de la instituţiile şcolare 
unde a fost profesor, înfiinţând astfel Secţia de Artă Infantilă 
„Colecţia Ştefan Buţurcă”. 

7.  Hrubaru 
Florica 

1971  conferențiar univ. dr. în cadrul Universității „Ovidius” din 
Constanța, Facultatea de Litere 

 numeroase cărți și studii publicate („Ambiguitatea intre Mimesis si 
Poesis” – 2000, Énonciation et syntaxe : Actes du XIIe Séminaire 
de Didactique Universitaire – 2005 etc.) 

8.  Iordache 
Grecu 
(Ieromonah 
Ignatie) 

1972  inițial a profesat ca pedagog în câteva licee 
 din 1984 s-a retras la Cernica, secretar al starețului mănăstirii; din 

1992 s-a călugărit, preluând numele de Ignatie 
 poet – semnând cu numele Iordan Grecu (cărți de poeme: Bucură-

te!”, „Mierea singurătății”, „Cântec pentru nemidă”, „Hrisov, 
această zi” etc.). 

9.  Braeșter 
(Bălan) 
Marlena 

1972  posturi succesive, din 1981: asistentă la Catedra de limbi străine - 
Universitatea Tel Aviv; Catedra de limbă și literatură franceză – 
Universitatea Tel Aviv, Catedra de limbă și literatură franceza - 
Universitatea Haifa, Catedra de limbi străine – Universitatea Haifa, 
Catedra de comunicații și mass-media – Universitatea Haifa, The 
Practical Engineering School – Technion Haifa; 

 Din 2000 – președinta Asociației Scriitorilor israelieni de limbă 
franceză și redactor-șef al revistei Continuum (revista asociației); 

 2003 – Medalie acordată de guvernul francez: "Chevalier dans 
l'ordre des Palmes Académiques" pour services rendus à la culture 
française. 

 peste 15 cărți de poezie; mai recente: La culpabilité des angles, 
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2016; Géométrie sans je, 2016; Rayonnant du noir, livre, 2016; Le 
poème inverse, 2017; De violettes luisantes, 2017. 

10.  Gâdei Valeriu 1972  dirijor la Filarmonica din Iași 
 fondator și dirijor – Corul ARMONIA al Operei Naționale din Iași 
 dirijor – Corul KIDS SINGERS 
 actualmente: dirijor – Corul CAMERATA 

11.  Miron Toma 1973  maestru al sportului la șah, participant la numeroase turnee 
naționale și internaționale; 

 doctor în teologie, pastor. 

12.  Gheorghiu 
Lorica 

1973  cel mai cunoscut medic psihiatru pentru copii din Timișoara 
(psiholog clinician la Spitalul de copii Louis Țurcanu) 

13.  Topliceanu-
Avram Liliana 

1975  conferențiar univ. dr. ing. la Universitatea din Bacău, Facultatea de 
Inginerie; 

 autoare a peste 70 de cărți și lucrări în specialitate; 
 a obținut două brevete de invenție; 
 a bținut peste 23 de contracte/ granturi în cercetare; 

14.  Filimon 
Marcel 

1982  din 2008 – în prezent, a devenit preacuviosul arhimandrit Mihail 
Filimon a fost ales in scaunul de episcop al Episcopiei Ortodoxe 
Romane a Australiei si Noii Zeelande 

 anterior: profesor la Seminarul Teologic din Turnu Măgurele și la 
Seminarul Teologic din Pitesti; lector la catedra de Pedagogie Creștină 
din cadrul secției Teologie Pastorală a Facultății de Teologie 
Ortodoxă „Sfânta Filofteia” a Universității Pitești 

15.  Călimănescu 
Ioan 

1983  1990-2001/ 2012-2016: lector, apoi profesor asociat - Institutul de 
Marină Civilă Constanța 

 2001-2006/ 2016-prezent: inginer suport – Centrala Nucleară Cernavodă  
 14 cărți publicate, printre care: Computer aided design of 

mechanisms (Proiectarea asistată a mecanismelor), 2013; Analiza 
numerică a dinamicii și arderii fluidelor combustibile, 2012; Metode 
numerice în mecanica ruperii, 2012 etc.); 

 invenții patentate la OSIM:  
- Direct Distributed Fuel Injection for Diesel and Gasoline 

Engines- Invention Patent RO 123482 B1 
- Two Compression Stages Turbochargers with Opposite Rotors -

Invention Patent RO 126136 B1 
- Pump/Compressor with Degenerated Cog Wheels Invention 

Patent RO 126223 B1 
- Rotational Engine with Internal Combustion Based on 

Degenerated Cog Wheels RO 126226 B1 
- Horizontal wind turbine with wind trap-Ioan Calimanescu, Liviu Stan 
- Wave energy farm- Ioan Calimanescu, Liviu Stan 
- New naval propeller with diminished hydrodynamic drag-Ioan 

Calimanescu, Liviu Stan 

16.  Buță Paul 1983  maestru de dans popular (membru al Asociației Coregrafilor din 
România); 

 creator de măști populare (peste 1200), lucrările lui fiind cunoscute în 
toată lumea (având numeroase expoziții în țară și în străinătate – 
în Franţa, la Chişinău, la Viena, Veneţia, Bruxelles 

 inițial actor (de comedie) amator, iar din1993 – actor profesionist 
la Teatrul Muzical din Galaţi. 

17.  Pohrib 
Cristian 

1985  fost corespondent extern Antena 1; 
 fost realizator al emisiunii de politică externă VECTOR EST – la N24; 
 actualmente: Director la Rdio Tecuci, 106,9 FM 
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 poet și jurnalist 
 preşedintele „Centrului Transfrontalier de Conexiune” (Basarabia 

– România) 

18.  Băicoianu Ana-
Maria 

1985  medic – neurochirurgie, Spitalul de Neurochirurgie din Montreal, 
Canada 

 cercetător în neuropsihiatrie, participant la numeroase congrese 
internaționale 

 din 1997: coordonator echipă de cercetare, în cadrul unei firme 
SUA-Canada, coordonând spitale și medici din cele două țări 

19.  Munteanu 
Aurelia 

 
1988 

 1993-1996: inginer chimist cercetător, Institutul de protecții 
anticorozive, lacuri și vopsele, București; 

 1996-2003: Ericsson Telecommunications Romania – Supply 
Project Manager, responsabil achiziții proiecte telecomunicații 

  2003-2005: Alcatel Romania – Senior buyer, responsabilă achiziții 
proiecte telecomunicații video-surveillance ; 

 2005 – în prezent: Universitatea „Concordia” din Montreal, Senior 
Buyer – șef achiziții TI 

20.  Moraru 
Daniela 
Lăcrămioara 

1995  a inițiat, în Luxemburg, propria afacere (MORARU SARL SRL) și o 
școală de limbi străine - LANGUAGES.LU Luxemburg 

 2004 – membru fondator al Federației femeilor antreprenor din 
Luxemburg; 

 în 2013 a fost aleasă „Woman Inspiring Europe” (Femeia care 
inspiră Europa), de către Institutul European pentru Egalitatea de 
Gen al Comisiei Europene; 

 organizează anual, în Luxemburg, Serata Ambasadorilor, la care participă 
premierul, miniştrii şi ambasadorii din Luxemburg; 

 a inițiat tradiţia prin care ministrul muncii luxemburghez premiază 
firma care are, la toate nivelele ierarhice, cel mai bun echilibru de gen; 

 a fost, pentru cca un deceniu (până în pandemie), inițiatorul unui 
program de premiere a rezultatelor meritorii ale olimpicilor CNSH; 

 a realizat numeroase acțiuni umanitare care au vizat deopotrivă 
școlile și populația din Tecuci; 

 în 2022 a antrenat CNSH într-un proiect Erasmus+ cu titlul 
Wellbeing at school; 

 este secretar general adjunct al CSV International (organizație 
politică dedicată comunității internaționale din Luxembourg); 

 în 07.01.2023 a primit distincția de bronz „Dicks-Rodange-Lentz” 
pentru „servirea remarcabilă a limbii luxemburgheze”, din partea 
Comitetului „Actionoun L ëtzebuergesch a.s.b.l” din Luxembourg 

21.  Stoenescu 
Roxana 

2000  din 2014: traducător în unitatea de limbă română din cadrul 
Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles 

22.  Sînă-Serea 
Anca 

2000  absolventă a Academiei de Studii Economice, București; 
 câștigătoare a Elite Model Look (1999) 
 fost prezentator Meteo – Național TV 
 fostă prezentatoare a jurnalului Focus Sport – prima TV 
 fostă actriță pe scena Teatrului Național; 
 actualmente: vedetă media implicată în activități umanitare  

23.  Cornoiu Ana-
Maria 

2001  2004 – absolvent Summa Cum Laude al State University of New 
York at Plattsburg (șef de promoție, premiat pentru Outstanding 
Student in the School of Business and Economics) 

 din 2004, analist financiar al Goldman Sachs, New York 
 din 2013 – în prezent: Director Financiar pe Regiunea Central-

Vestica, Volvo Financial Services, Frankfurt, Germania 
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24.  Donose 
Roxana 

2007  Université de Reims-Champagne-Ardenne 
 medic la Chu Robert Debre, Reims 
 intern în psychiatrie la Spitalul Châlons-en-Champagne și la Saint-

Dizier 

25.  Lăcătuș 
(Mitrofan) 
Daniela 

2007  unul dintre cei mai cunoscuți psihoterapeuți din Iași (pe problema 
familiei); 

 președinte al Asociației Centrul De Consiliere Și Dezvoltare A 
Potențialului Uman – Bendis, Iași; 

 este unul dintre inițiatorii Festivalului „Fereastră către știință”, 
acțiune de popularizare a științei în orașe precum Tecuci, 
București etc. 

26.  Gheorghiu 
Bogdan 

2007  Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași: Facultatea de Litere (secția 
Engleză-franceză), apoi Facultatea de Fizică; 

 Aarhus Universitet din Danemarca: Facultatea de Astronomie; 
 2014: câștigatorul fazei naționale a concursului FameLab, întrecere 

ce premiază pe cei mai buni tineri explicatori de știință din lume 
 unul dintre inițiatorii Festivalului „Fereastră către știință”, acțiune 

de popularizare a științei în orașe precum Tecuci, București etc. 
 profesor de astronomie la Studynova. Copenhagen, Denmark; 
 în prezent: profesor de matematică și fizică la Herlufsholm Skole 

og Gods, Næstved, Danemarca. 

27.  Costin Mioara 2008  2008-2011: SNSPA București;  
 2011-2013: Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, 

Universitatea din București – Masterat Jurnalism Politic și 
Comunicare politică,  

 2015-2021: reporter/ prezentator jurnal de știri – Realitatea TV; 
 2021-în present: Consilier de stat în cadrul cancelariei Prim-

Ministrului (cordonarea comunicării publice a premierului și a 
Guvernului României). 

28.  Druță Gianina 2011  absolvent cu media 10 la Bacalaureat 2011; 
 a studiat, în specializarea Limba şi literatura norvegiană – Limba şi 

literatura italiană, la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în paralel urmând și cursurile 
Facultății de Drept din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir” din Cluj-Napoca; 

 2016: stagiar al Ambasadei României la Oslo; asistent-cercetător 
la Centrul de Studii Ibseniene din Oslo, cercetător – doctorand; 

 în prezent: Associate Professor la OsloMet (Oslo Metropolitan 
University) și Editor Metacritic Journal for Comparative Studies 
and Theory la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. 

29.  Gorgan Ana 
Maria 

2014  studentă la Economie la University of Warwick, Marea Britanie; 
stagiu de pregătire – intern la Guvernul României, Cabinetul 
Primului Ministru 

 din 2017: angajat la UBS Londra 

30.  Muntean 
Dorian 

2017  medalia de argint la olimpiada internațională de chimie, multiplu 
premiat la olimpiadele naționale de chimie, geografie, științele 
pământului în perioada studiilor gimnaziale și liceale; 

 primul absolvent din colegiu (și din oraș) devenit student la Oxford. 

31.  Tașcă Maria 2020  numeroase premii și mențiuni la concursuri și olimpiade naționale 
(matematică); 

 cel de al doilea absolvent din colegiu (și din oraș) care devine 
student la Oxford. 

https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9-de-Reims-Champagne-Ardenne/109296915763018
https://www.facebook.com/pages/Chu-Robert-Debre/370673866344516
https://www.facebook.com/pages/Romanian-Government-Cabinet-of-the-Economic-Advisor-to-the-Prime-Minister/276790009496300?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100002158781234


Absolvenți ai CNSH – personalități ale vieții cultural-științifice 

Pagina 6 din 6 
 

 

Alți absolvenți – personalități marcante: 
 

 
 
CADRE UNIVERSITARE:  

Aniţa Goldenberg, Ion Silvestru, Cornelia Olărescu, Toderiţa Nemeş, Ion Ştefăniu, Gavrilă 
Stoian Clemansa, Geta Palade-Cârâc, Steluţa Pârâu, Ioan Milica, Adrian Popovici, Doina 
Mihaescu-Dranga, Carac Georgeta Palade, Bodea Dorina, Avram Topliceanu, Adina 
Hulubaș (Ciubotariu) etc. 

 
ARTIŞTI:  

Victoria Corciov, Lidia Moldovan, Cela Tănăsescu, Iulia Ivanov, Cornelia Nicolescu etc. 
 
SCRIITORI ŞI ZIARIŞTI:  

Sofia Scorţaru-Păun, Katia Nanu, Chirvase Mihaela, Ionut Petica, Blaj Paul, Anițoiu Ana, 
Vârgolici Ecaterina, Angheluș Marinela, Ungureanu Elena etc. 

 
MEDICI:  

Mihai Jalbă, Liviu Ghiorghiu, Doru Artenie, Emil Nicoară, Maria Palade-Leoca, Adrian 
Popa, Pîslaru Alexandru etc. 

 
OAMENI de ŞTIINŢĂ/ CERCETĂTORI:  

Goldenberg Mariana, Surica Alter-Rossentuler, Constantin Constantin (Curte) etc.           
 
ECONOMIE: Alter Surica. 
 
MAGISTRAȚI:  

Vasiliu Antigona, Boldea Irina, Cotan Ignat Gina, Ghiugan Ionela, Tulică Iulia Laura, 
Obreja Geanina, Stamate Nicolae etc. 

 
MANAGERI: 

Mihaela Sotropa, Georgeta Casan, Iulia Atanasiu, Magdalena Fulger, Dorel-Flavius Chiscop etc. 
 
 


