
CURRICULUM VITAE 

 

Col. (ret.) Constantin Chiper s-a născut la data de 23 ianuarie 1936, în satul Valea Siliștei, 

comuna Boușori (azi Solești), județul Vaslui. Părinții săi, Ioan și Ștefaneta, au fost agricultori cu 

gospodărie medie.  

Studii: școala primară în localitatea natală (1944-1948), școala gimnazială în localitatea 

Solești (1948-1951), Școala Medie Tehnică de Mecanică în Iași (1951-1955), Școala Militară Ofițeri 

Radiolocație București (1955-1958), Facultatea de Istorie din cadrul Academiei de Studii Social 

Politice Ștefan Gheorghiu din București (1970-1975), două cursuri post-academice la Academia 

Militară din București (1983 și 1986). 

Cariera militară: locotenent (1958-1961), locotenent-major (1961-1965), căpitan (1965-1971), 

maior (1971-1977), locotenent-colonel (1977-1982), colonel (1982-1993). 

Funcții îndeplinite în timpul carierei militare: șef stație de radiolocație P-10 (1958-1960), 

tehnic la Atelierul de reparat tehnică de radiolocație (1961-1963), instructor cu activitatea de tineret pe  

unitate (1964-1968), lector de științe sociale (1969-1971), lector șef (1972-1981), șef de catedră 

(1981-1984), locțiitor politic al comandantului Centrului de Instrucție al Trupelor Radiotehnice (1985-

1989), șef al Cursurilor din Centrul de Instrucție al Trupelor Radiotehnice (1989-1993). 

Starea civilă: căsătorit, are un fiu și doi nepoți. 

Activitatea obștească desfășurată după trecerea în rezervă: secretar al Comisiei de Istorie 

Militară, Filiala Prahova, vicepreședinte al Organizației Județene Prahova a Cadrelor Militare în 

Rezervă și Retragere, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor, filiala Prahova (de la în- 

ființarea ei, la data de 24 octombrie 1994, și până în ianuarie 2010), președinte al Asociației Naționale 

Cultul Eroilor, filiala Prahova (din luna ianuarie 2010), vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul 

Eroilor „Regina Maria” (din anul 2004), redactor șef al Colectivului de Redacție al revistei România 

Eroică, director al Colectivului de Redacție al revistei Prahova Eroică. 

Activitatea publicistică: realizarea (în calitate de autor și coautor) a 16 lucrări de istorie și 

monografie militară, publicarea a sute de materiale în presa civilă din județele Prahova, Vaslui, Bacău 

și Suceava, în săptămânalul Observatorul Militar, în revistele România Eroică, Prahova Eroică și 

Plăieșii Suceava, participarea la sute de sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, mese rotunde și 

evocări științifice în țară (București, Ploiești, Sibiu, Timișoara, Oradea, Vaslui, Iași, Roman, Suceava, 

Bacău, Piatra Neamț, Focșani și Galați) și în Republica Moldova (Chișinău și Cimișlia). 
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