CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele:

STOICA PETRE;

Gradul:
Arma:
Data şi locul naşterii:
Naţionalitatea:
Adresă:

general de brigadă (rtg.);
artilerie;
29 decembrie 1928, București;
română;
Bucureşti

Telefon fix.:
Web:

+40217711906;
www.ancerm.ro

FUNCŢII MILITARE ÎNDEPLINITE:
1950:
01.07.1950-1951:
1952 si 1953:
01.03. - 31.08.1953:
01.06.1955-1957:
1958:
1961-1964
1964-1966
1966-1980
1980- 1984
1985- 1986
Octombrie 1986

- comandant de pluton Regimentul Artilerie Antitanc din
Caracal;
- comandant de baterie la Şcoala Militară de Ofiţeri Politici din
Beiuş (anul desfinţării);
- șef de stat major de divizion la brigada de artilerie, Focșani;
- curs de pregătire pentru plecarea în U.R.S.S.;
- lector la catedra de artilerie din Academia Militară Politică
(1957 anul desfiinţării Academiei);
- şeful cercetării regimentului de artilerie din oraşul Roman;
- Şeful Biroului pregătire pentru luptă la R.13 A. Medgidia;
- Şef de stat major al unităţii;
- Locţiitorul şefului de stat major (pentru anexă);
- Locţiitorul comandantului unităţii.
- Şeful Artileriei Regimentului 1 Mecanizat din Bucureşti;
- pensionat.

STUDII MILITARE ŞI CIVILE:
- 1947:
- 1948 - 1949:
- 1953 - 1955:

- 1958-1961:

Liceul "Aurel Vlaicu" - București;
Şcoala de ofiţeri de artilerie Sibiu;
Şcoala Superioară de Artilerie din cadrul Academiei de Artilerie
„Dzerjinski” din Leningrad, curs de formare a cadrelor de
conducere pe linie de comandă şi stat major;
Academia Militară Generală, Facultatea de artilerie terestră –
Bucureşti;

LIMBI STRĂINE:
- Limba rusă - intermediar
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MISIUNI EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE:
În perioada 1980-1984, am participat ca detaşat la Secţia Operaţii a Armatei a 2-a la
patru aplicaţii în cadrul Tratatului de la Varşovia desfăşurate în ţară şi în
străinătate(Neptun, Bulgaria şi U.R.S.S.);
În perioada 1964-1968, am fost detaşat în cadrul Secţiei de Protocol – Marele Stat Major
ca translator de limbă rusă şi însoţitor al unor înalte personalităţi militare din
conducerea armatelor socialiste (U.R.S.S.; China; Polonia; Corea de Nord; Mongolia;
Cehoslovacia), invitaţi ai ministrului apărării naţionale, printre care trei Mareşali
(U.R.S.S.; China; Polonia).
ORDINE, MEDALII, PREMII ŞI DIPLOME:
- Ordinul „Meritul Militar”- cl.I;II şi III;
- Medalia „Meritul Militar”- cl.I şi II;
- Ordinul „Virtutea Militară” în grad de ofiţer;
- Ordinul „Crucea memoriei” – Republica Moldova;
- Ordinul „Vulturul de Aur” – Republica Moldova;
- Ordinul „Ştefan cel Mare” – Republica Moldova;
- Ordinul „Who is Who” – acordat persoanelor care au bibliografia publicată în
„Encicpopedia personalităţilor din România”, tipărită de editura „Who is Who” din
Austria – ediţia 2007;
Emblema de merit „Rezerva Armatei Române”, conferită de M.AP.N.;
Emblema de onoare a Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere,
conferită de şeful Direcţiei Calitatea Vieţii din M.Ap.N.;
Emblema de onoare şi atestatul Asociaţiei Diplomaţilor Militari;
Diploma de Cetăţean de onoare al comunei Bujoreni, judeţul Teleorman, cu ocazia
contruirii Cimitirului eroilor „Sarja de la Prunaru”(1997);
Medalia „90 de ani de viaţă şi 35 de ani de la Hirotonosirea ca arhiereu al Patriarhului
Teoctist, din partea Partiarhului României;
Medalia „90 de ani de la Marea Unire (1918-2008), conferită de Episcopul Alexandriei şi
Teleormanului;
Medalia şi diploma „75 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand şi a Reginei Maria la
Alba Iulia”, conferită de Prinţul Paul al României;
LUCRĂRI, STUDII ŞI ARTICOLE
Fondator serie nouă a revistei „România Eroică”şi la permanenta sa insistenţă avem 21
de reviste, organe de presă ale filialelor judeţene;
Coautor Monografia A.N.C.E. „Regina Maria”;
Enciclopedia Armatei Române, subcapitolul Asociaţia „Cultul Eroilor”;
Colaborator la realizarea cărţilor: „Monumente şi însemne din Judeţul Prahova”,
„Milenii de statalitate creştinism şi cultură în spaţiul românesc”;
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Autor: – România – Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”;
- Slavă eroilor Patriei;
- A scris peste 250 articole în „Observatorul Militar”, „Viaţa Militară”, „Gazeta
Universul”, care se tipăreşte în SUA şi în alte organe de presă din bucureşti ţşi din
teritoriu.
ASOCIAȚIILE ÎN CARE ACTIVEAZĂ:
- Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”(membru fondator);
- Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan
CUZA”.
DIVERSE
A întocmit pentru Asociaţie 11 machete grafice după care au fost realizate medaliile cu
teme din istoria poporului român şi a Asociaţiei NaţionaleCultul Eroilor „Regina Maria” şi
am obţinut sponsorizări pentru realizarea acestora;
A realizat insigna Asociaţiei care a fost înregistrată la O.S.I.M.;
A realizat numeroase diplome;
În anii 2010 şi 2013, a întocmit protocoale de colaborare cu Ministerul Educaţiei
Naţionale pentru înfiinţarea Cercurilor de istorie „Cultul Eroilor” în instituţiile de
învăţământ preuniversitar;
După această dată am făcut parte din grupul de fondatori ai Asociaţie Naţionala „Cultul
Eroilor”. În cei 23 de ani cât a activat înA.N.C.E. a îndeplinit funcţia de primvicepreşedinte 1991-1994 şi în perioada 1994-2013 ca preşedinte al Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Regina Maria”.
STAREA CIVILĂ:
Căsătorit;
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