CURRICULUM VITAE
General de brigadă (r) POP Gheorghe ION
NUMELE ŞI PRENUMELE:

POP ION

NAŢIONALITATE:

română

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII :

19 mai 1957, sat Slătioara, com. Strâmtura,
jud. Maramureş

STAREA CIVILA : căsătorit ;
STUDII : - 1972 - Şcoala Generală de 8 ani, în localitatea Slătioara, comuna Strâmtura , jud.
Maramureş;
- 1974 - Şcoala profesională de 2 ani – Grupul Şcolar Minier Baia Mare, meseria
operator – preparator;
- 1978 - Liceul Industrial Minier Borşa, jud. Maramureş, cu diplomă de bacalaureat;
- 1978 - 1981 - Şcoala Militară de Ofiţeri Activi ai M.I. - Bucureşti;
- 1986 - Curs Perfecţionare pe linie de transporturi feroviare la Centrul de Studii
Postuniversitare Bucureşti ;
- 1993 - Academia de Poliţie „ Al. I. Cuza ” Bucureşti – Facultatea de Drept ;
- 1995 - Curs Postuniversitar pe linie de Criminalistică la Academia de Poliţie „ Al. I.
Cuza ” Bucureşti ;
- 1996 - Curs Cadre de Conducere Comandanţi Brigadă de Poliţie Judiciară, la Centrul
de Studii Postuniversitare Bucureşti;
- 1997 - Curs Cadre de Conducere organizat de I.G.P.R. şi Universitatea din Louisville
– S.U.A. la Braşov ;
- 2000 - Curs Postuniversitar „ Metode Moderne de Management Financiar Bancar” la
Universitatea „ Babeş Bolyai ” Cluj Napoca ;
- 2003 - Curs de Pregătire Pirotehnică organizat de Inspectoratul General al Poliţiei
Române la Oradea ;
- 2005 - Masterand „Drepturile Omului” organizat la Institutul Român pentru Drepturile
Omului la Universitatea de Nord Baia Mare;
- 2005 - Curs pentru „artificier şi pirotehnist” organizat de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureş;
- 2007 - Curs de specializare „Modelul European de Informaţii Operative” (MEIO) ,
organizat de M.A.I. – D.M.R.U. cu sprijinul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord la Bucureşti, ce a avut loc la Centrul de Studii Postuniversitare
Bucureşti;
- 2009 – absolvent al Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Academia de Poliţie”Alexandru Ioan Cuza”
DATA ÎNCADRĂRII ÎN MINISTERUL DE INTERNE :

23.08.1981

ÎNAINTĂRI ÎN GRAD :
- locotenent
- locotenent major
- căpitan
- maior
- locotenent colonel
- colonel
- comisar şef de poliţie
- colonel
- General de brigadă (r)

21.08.1981;
23.08.1985 – la termen;
31.07.1990 – la termen;
04.11.1991 – înainte de termen;
04.11.1994 – înainte de termen;
01.08.1999 – la termen;
24.08.2002 – echivalare grad.
03.08.2010 – echivalare grad
01.XII.2014 – Decret nr.780 din 28.XI.2014 semnat de
președintele României Traian Băsescu;

PERIOADE DE ACTIVITATE:
- 01 august 1974 – 31 iunie 1976
-

-

-

-

– Exploatarea Minieră Baia Mare Flotaţia
Centrală Tăuţii de Sus – operatorpreparator;
01 iulie 1976 – 07 septembrie 1978
– Întreprinderea Minieră Baia Borşa –
muncitor subteran;
08 septembrie 1978 – 21 august 1981 – Şcoala Militară de Ofiţeri Activi ai M.I.
Bucureşti ;
23 august 1981 – 31 octombrie 1981
– Ofiţer operativ la Poliţia Gării de Nord
Bucureşti
din
cadrul
Serviciului
Independent de Poliţie Transporturi
pentru Regionala C.F. Bucureşti ;
01 noiembrie 1981 – 30 iunie 1982
– Şef post I la Postul de Poliţie T.F.
Bucureşti Cotroceni;
01 iulie 1982 – 31 decembrie 1984
– Şef formaţiune poliţie transporturi din
jud. Giurgiu, aparţinând de Serviciul
Independent
Transporturi
pentru
Regionala C.F. Bucureşti;
01 ianuarie 1985 – 28 februarie 1990
– Şef formaţiune poliţie transporturi
feroviare Maramureş, din cadrul
Serviciului Independent de Poliţie
Transporturi pentru Regionala C.F. Cluj;
01 martie 1990 – 31 martie 1993
– Ofiţer specialist I la Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Maramureş –
Serviciul Poliţiei Judiciare;
01 aprilie 1993 – 30 septembrie 1993
– Adjunct al şefului Poliţiei Municipiului
Baia Mare şi Şef al Serviciului Poliţiei
Judiciare ;
01 octombrie 1993 – 31 mai 1994
– Locţiitor al şefului Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Maramureş;
01 iunie 1994 – 05 noiembrie 1997
– Comandant al Brigăzii de Poliţie
Judiciară din cadrul I.P.J. Maramureş;

- 06 noiembrie 1997 – 31 decembrie 1997 – la dispoziţia Inspectoratului General al
Poliţiei Române- urmare a reorganizării;
- 01 ianuarie 1998 – 31 martie 1998
– Adjunct al şefului Poliţiei Municipiului
Baia Mare;
- 01 aprilie 1999 – 19 iunie 2001
– Şef al Poliţiei Municipiului Baia Mare;
- 20 iunie 2001 – 31 mai 2005
– Şef al Biroului Arme, Explozivi,
Substanţe Toxice şi şef al Grupei
Pirotehnice
din
cadrul
I.P.J.
Maramureş;
- 01 iunie 2005– 31 august 2006
– Şef al Inspectoratului Judeţean al Poliţiei
de Frontieră Satu Mare;
- 01 septembrie 2006 –15 noiembrie 2008 – Director al Direcţiei Poliţiei de Frontieră
Rădăuţi;
- 15 noiembrie 2008– 01 mai 2009
- Director al Direcţiei Poliţiei de Frontieră
Sighetu Marmaţiei;
- 01 mai 2009 – 01.10.2009
- la dispozitia IGPF, urmare a
reorganizarii unităţii;
- 01 octombrie 2009 – 03 august 2010 – Director – Direcţia Management
Operaţional din cadrul IGPFR;
- 03 august 2010 – 19.10.2013
– Inspector şef la Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de
Băseşti” al judeţului Maramureş;
- 19.10.2013
– Trecere în rezervă, prin ordinul Ministrului
Afacerilor Interne Nr. II / 4.824 din
18.10.2013, cu drept la pensie şi de a
purta uniformă militară;
- 11 decembrie 2013 – prezent
– Director General la S.C.URBIS S.A.
Baia Mare;
- mai 2014 – prezent
- Membru în Uniunea Română a
Transportatorilor Publici (URTP);
- martie 2015 – prezent
- Membru în Federația Transportatorilor
Urbani, Suburbani și Metropolitani de
Călători;
- 27 mai 2015
- Vicepreședinte la Asociația Cadrelor
Militare în Rezervă și Retragere din
cadrul M.A.I. „Pintea Viteazu” filiala
Maramureș;
PERMIS DE CONDUCERE: A, BE, CE, DE;

DIPLOME ŞI DISTINCŢII ACORDATE:
-

1983 – Brevet şi insignă „Pentru merite poliţieneşti ” acordată de Ministerul de
Interne;

-

-

-

-

1987 – Medalia „Meritul Militar clasa a II-a”, acordată de Ministrul de Interne prin
decretul prezidenţial nr.118 din 28.07.1987;
1996 – Ordinul „Meritul Militar clasa a III-a” pentru 15 ani vechime în activitate şi
rezultate meritorii, acordat de Preşedintele României prin Decretul numărul 586 din
28.11.1996;
2002 – Semnul Onorific „În serviciul Armatei” pentru 20 de ani de activitate şi
rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, acordat de
Ministrul de Interne prin Decretul nr. 965 din 26.11.2001;
2003 – „Diplomă de Merit” pentru activitatea depusă în anul 2002 la prevenirea şi
descoperirea evenimentelor ilegale privind operaţiunile de păstrare, deţinere şi
folosire a armelor şi muniţiilor şi locul I pe ţară pe linie de A..E.S.T., acordată de
Ministrul de Interne Ioan Rus;
2005 – Titlul onorific „Omul Anului 2005” acordat de presa din judeţul Satu Mare;
2006 – Titlul Onorific „Poliţistul de frontieră al anului” – categoria şef de
inspectorat pentru performanţele profesionale obţinute în anul 2006, acordat de
Inspectorul General al Poliţiei de Frontieră Române;
2006 – Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în gradul de „comandor” pentru servicii
deosebite în îndeplinirea misiunilor specifice, pentru devotamentul faţă de instituţiile
statului de drept, pentru realizările obţinute în contextul integrării europene şi
armonizării operaţionale cu structurile similare euroatlantice, acordat de Preşedintele
României prin decretul numărul 1401 din 18.12.2006;
2007 – „Diplomă de merit ”, pentru îndeplinirea obiectivelor Contractului de înfrăţire
instituţională cu Germania – „ Continuarea dezvoltării capacităţii Poliţiei de Frontieră
Române de a aplica Acquis-ul Schengen şi cel privind Managementul Frontierei ,
acordată de Inspectorul General al Poliţiei de Frontieră Române.;
2007 – Semnul Onorific „În serviciul Armatei” pentru 25 de ani de activitate şi
rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, acordat de
Ministrul Internelor şi Reformei Administrative prin Decretul nr. 1216 din 01.11.2006;
2007 – Titlul Onorific „Poliţistul de frontieră al anului” – categoria Director al
Direcţiei Teritoriale a Poliţei de Frontieră, acordat de Inspectorul General al Poliţiei
de Frontieră Române pentru merite deosebite în activitatea profesională;
2008 – „Diplomă de Merit” pentru contribuţia adusă la asigurarea securităţii summitului NATO, acordată de Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, domnul
Cristian David;
2008 – „Diplomă de Excelenţă” acordată de Inspectorul General al Poliţiei de
Frontieră Române pentru sprijinul constant acordat dezvoltării instituţiei străjuitorilor
fruntariilor ţării, cu prilejul aniversării zilei Poliţiei de Frontieră Române;
2008 – “Certificate of Graduation for leadership in the public policy process”
acordată de “The Leadership Institute”;
2008 - sesiunea iulie a susţinut şi promovat examenul în vederea obţinerii gradului
profesional de “chestor de poliţie” cu media generală 9,22. ;
2009 – „Placheta de Onoare ”, acordată de Inspectorul General al Poliţiei de
Frontieră Române, pentru profesionalismul, devotamentul şi contribuţia la
modernizarea culturii organizaţionale a Poliţiei de Frontieră Române;

-

-

-

-

-

2009 - „Diplomă de Excelenţă”, acordată de Inspectorul General al Poliţiei de
Frontieră Române, cu prilejul sărbătoririi a 145 de ani de activitate instituţională,
pentru sprijinul acordat instituţiei străjuitorilor fruntariilor ţării;
2010 - „Diplomă de Excelenţă”, acordată de Inspectorul General al Poliţiei de
Frontieră Române, sprijinul constant acordat instituţiei străjuitorilor fruntariilor ţării, cu
prilejul aniversării Zilei Poliţiei de Frontieră Române;
2010 - ,,Diplomă de Excelență”, acordată de Primăria Rona de Sus, cu ocazia
împlinirii a 165 de ani de la Atestarea documentară a comunei;
2010 - „Diplomă de Recunoştinţă”, acordată de Episcopia Ortodoxă Română a
Maramureşului şi Sătmarului, pentru râvna deosebită pusă în slşujba bisericii lui
Hristos;
2010 – Ordinul „Bărbăţie şi Credinţă” în gradul de “Mare Ofiţer”, cu însemn pentru
militari, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitatea
profesională şi înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredinţate,
acordat de Preşedintele României prin decretul numărul 1240 din 20.12.2010;
2011 – Decorație cu distincție M.A.I a Ukrainei "Pentru contribuție și sprijin acordat
organelor de interne" acordată de către șeful Departamentului M.A.I. al Ukrainei în
Regiunea Ivano Frankivsk – General Maior de Miliție V.M. Vortaba;
2011 – 14 noiembrie – Decorație cu însemnul purtat pe piept "Pentru merite
deosebite în serviciu" acordată de către şeful Direcției Ministerului pentru Situații
Deosebite a Ukrainei din Regiunea Ivano Frankivsk, Col. V.V. Cernetckyi;
2011 – 27 noiembrie – Titlul onorific “Omul anului 2011” acordat de săptămânalul
“Gazeta de Maramureş”;
2011 – 5 decembrie – a susţinut şi promovat la Ministerul Administraţiei şi Internelor,
examenul în vederea obţinerii gradului de general de brigadă cu o stea;
2011 – 6 decembrie – Titlul onorific “Cetăţean de onoare al comunei Fărcaşa”,
pentru contribuţia sa la dezvoltarea serviciilor de intrevenţie în caz de urgenţă,
acordat de Consiliul Local al comunei Fărcaşa, prin Hotărârea Consiliului Local
nr.103 din 06.12.2011;
2011 – 29 decembrie – “Diplomă de excelenţă - Premiile Preşedintelui - 2011”,
acordată de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, pentru contribuţia
deosebită la modernizarea şi reabilitarea sediului I.S.U. şi dotarea acestuia cu maşini
şi echipamente moderne, pentru preocuparea constantă de îmbunătăţire a activităţii
de rezolvare cu rapiditate a tuturor situaţiilor de urgenţă, dezvoltând o reţea de
subunităţi de pompieri şi S.M.U.R.D. bine structurată în judeţ, precum şi unul dintre
primele dispecerate integrate din ţară.
2012 – 8 ianuarie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Instituţia Prefectului
Maramureş, la aniversarea a 2 ani de la înfiinţarea S.M.U.R.D. Maramureş, pentru
management efficient şi dotarea
cu ambulanţe, respective pentru înfiinţarea
Dispeceratului integrat medical şi reabilitarea imobilelor instituţiei;
2012 – 13 ianuarie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Consiliul Judeţean
Maramureş, pentru implicarea neobosită în dezvoltarea şi buna funcţionare a staţiilor
S.M.U.R.D. la nivelul judeţului;
2012 – 28 martie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Alianţa Internaţională
Antidrog România, fialiala Maramureş, pentru sprijinul acordat şi prezenţa cu ocazia
lansării
publice
a
filialei
Maramureş
a
A.I.A.R.;

-

-

-

-

2012 – 19 mai – “Diplomă de vrednicie”, acordată de Episcopia Ortodoxă Română
a Maramureşului şi Sătmarului, pentru contribuţia deosebită adusă la restaurarea
bisericii şi ansamblului exterior din Parohia “Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” –
Baia Sprie, Prot. Baia Mare ;
2012 – 19 mai – “Certificat”,acordat de I.P.A.- Secţia Română în semn al
recunoaşterii neobositei preocupări pentru afirmarea Asociaţiei Internaţionale a
Poliţiştilor, printr-o serie de inspirate şi reuşite activităţi, desfăşurate la nivel regional;
2012 – 27 mai – Titlul onorific “Cetăţean de onoare al comunei Bogdan Vodă”,
pentru operaţionalizarea staţiei S.M.U.R.D. care deserveşte Valea Izei, iniţiativa
avută în extinderea, reabilitarea, amenajarea şi dotarea sediului Gărzii de Intervenţie
nr.2 Bogdan Vodă, obţinerea fondurilor necesare acestor lucrări şi buna gestionare a
situaţiilor de urgenţă, acordat de Consiliul Local al comunei Bogdan Vodă;
2012 – 1 iunie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Spitalul Judeţean de Urgenţă
“Dr.Constantin Opriş” din Baia Mare, în semn de mulţumire pentru sprijinul dat de-a
lungul timpului;
2012 – 18 iulie – “Diplomă de Membru de Onoare”, acordată de Asociaţia
Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere “Alexandru Ioan Cuza”,
Filiala Maramureş, pentru ataşamentul la ideile şi la deviza asociaţiei, precum şi
pentru sprijinul acordat în realizarea scopului şi obiectivelor acesteia;
2012 – 6 septembrie – “Diplomă de recunoştinţă”, acordată de Episcopia
Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, cu ocazia sfinţirii Altarului de vară
ridicat în incinta I.S.U. Maramureş;
2013 – 17 februarie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Centrul Militar Judeţean
Maramureş, cu prilejul sărbătoririi a 45 de ani de la înfiinţarea Centrului Militar
Judeţean Maramureş;
2013 – februarie – „Însemn de Onoare”, acordat de Sindicatul Național al

Polițiștilor și Personalului Contractual din M.A.I.- Biroul Executiv Central, pentru
exemplara și eficienta sa implicare în primelor structuri S.N.P.P.C. ale polițiștilor
maramureșeni și sătmăreni, precum și a altor proiecte importante ale
comunității personalului din M.A.I.;

-

-

2013 – 3 aprilie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean “Pintea Viteazul”, pentru sprijinul constant pe care l-a acordat Jandarmeriei;
2013 – 29 aprilie – “Diplomă de onoare”, acordată de Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război, filiala “Bogdan Vodă”, Maramureş, cu prilejul sărbătoririi ”Zilei
Veteranilor de Război“;
2013 – 11 mai – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Şcoala Gimnazială “Lucian
Blaga” Baia Mare, pentru contribuţia adusă la creşterea calităţii învăţământului
românesc, pentru prestigioasa activitate profesională desfăşurată sub multiple
aspecte didactice şi educative;
2013 – 5 iunie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Maramureş, pentru sprijinul acordat şi colaborarea la realizarea acţiunilor
având ca scop protecţia mediului în judeţul Maramureş;
2013 – 29 august – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “Horea” al judeţului Mureş pentru merite deosebite şi

recunoaşterea activităţii profesionale în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă;
- 2013 – 13 septembrie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Cătălin Cherecheş,
Primarul Municipiului Baia Mare, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de când pompierii
români şi-au dat viaţa pentru idealul Revoluţiei Române de la 1848;
- 2013 – 21 septembrie – “Diplomă de onoare”, acordată de Cătălin Cherecheş,
Primarul Municipiului Baia Mare, cu ocazia dezvelirii şi sfinţirii busturilor a două mari
personalităţi istorice, Gheorghe Pop de Băseşti şi căpitanul Pavel Zăgănescu,și
pentru eforturile și meritele deosebite care au dus la scrierea unei file din istoria
patriotismului local;
- 2013 – 21 septembrie – “Diplomă de onoare”, acordată de Inspectoratul Şcolar
Judeţean Maramureş, ca semn de apreciere a profesionalismului, implicării şi
susţinerii educaţiei permanente a elevilor maramureşeni;
- 2013 – 1 octombrie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Batalionul 612 Artilerie
Antitanc ”Maramureş”, în semn de înaltă apreciere a colaborării;
- 2013 – 3 octombrie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Asociaţia Naţională a
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, filiala judeţeană
Maramureş, cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Regimentului 230
Tancuri “Pintea Viteazul”;
- 2013 – 15 noiembrie – Plachetă acordată de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență ,,Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș, acordată pentru cariera
deosebită și plină de succes.
- 2013 – 21 octombrie – “Diplomă de excelenţă”, acordată de Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război, filiala judeţeană “Avram Iancu” Cluj, pentru deosebita
contribuţie la promovarea valorilor militare, ale istoriei, tradiţiilor şi idealurilor
poporului român;
- 2013 – 7 noiembrie – “Diplomă Aniversară”, acordată de Asociaţia Naţională a
Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere “Alexandru Ioan Cuza”, filiala judeţeană
Maramureş, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înfiinţarea Artileriei Române
Moderne, în semn de apreciere a bunei colaborări cu artileriştii din Garnizoana Baia
Mare;
- 2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Inspectoratul de Poliție
al Județului Satu Mare, pentru dăruirea sa, de-alungul carierei profesionale, în
direcția prevenirii și combaterii fenomenului
- 2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Asociația
Internațională a Polițiștilor – Secția Română, în semn de recunoaștere a contribuțiilor
avute la promovarea impecabilă a imaginii asociației;
- 2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Fundația „Sfântul
Anton de Padua” – Ulmeni, pentru rezultate de excepție obținute în întreaga
activitate, cât și pentru deosebita colaborare, în activitățile instructiv-educative, cu
Fundația „Sfântul Anton de Padua” și cu Liceele Teoretice „George Pop de Băsești”;
- 2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Onoare”, acordată de Gazeta de Maramureș,
pentru întreaga carieră de excepție care a purtat deviza: „Muncă, disciplină și voie
bună”;
- 2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Batalionul 612 Artilerie
Antitanc Maramureș, cu ocazia trecerii în rezervă, pentru colaborarea foarte bună,

-

-

-

-

-

-

între cele doua instituții, la toate activitățile desfășurate în cadrul garnizoanei Baia
Mare
2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Merit”, acordată de Inspectoratul Teritorial al
Poliției de Frontieră Sighetu Marmației - Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră
Suceava;
2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Inspectoratul Școlar
Județean Maramureș, ca semn de apreciere a profesionalismului, implicării și
susținerea educației permanente a elevilor maramureșeni;
2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Inspectoratul pentru
Situații de Urgență ,,Bistrița/ al județului Bistrița Năsăud, pentru întreaga activitate
desfășurată în domeniul situațiilor de urgență și întregul concurs în buna colaborare
între pompierii maramureșeni și bistrițeni;
2013 – 15 noiembrie – “Diplomă de Excelență”, acordată de Direcția Județeană
pentru Cultură Maramureș, în semn de prețuire, recunoștință pentru sprijinul oferit
culturii și patrimoniului cultural din județul Maramureș;
2013 – 15 noiembrie – „Diplomă de Excelență”, acordată de Ansamblul Folcloric
Național „Transilvania”, în semn de apreciere pentru deosebita colaborare și pentru
prețuirea folclorului tradițional maramureșean;
2013 – 15 noiembrie – Diplomă “Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, acordată de
Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului pentru activitatea deosebită pusă
în slujba salvării de vieți omenești, bunuri materiale și valori sacre, precum și pentru
relașiile cordiale avute cu Episcopia, cu toate instituțiile, pe care le-a condus de-a
lungul anilor;
2013 – 15 noiembrie – Diplomă acordată de Episcopia Unită cu Roma reco
Catolică de Maramureș, în semn de prețuire și recunoștință pentru atitudinea
deschisă și binevoitoare față de Episcopia Greco- Catolică de Maramureș;
2013 – 15 noiembrie - ,,Diplomă de Excelență”, acordată de Departamentul pentru
Situații la Dezastre Ivano Frankivsk din Ukraina, pentru întreaga carieră militară,
rezultate de excepție obținute și buna colaborare cu structurile operative din cadrul
departamentului;
2013 – 15 noiembrie - ,,Diplomă de excelență”, acordată de Consiliul Județean
Maramureș, cu ocazia trecerii în rezervă și predarea comenzii și drapelului de luptă al
unității;
2013 – 15 noiembrie - ,,Plachetă de onoare”, acordată de Inspectoratul General al
Poliției de Frontieră Române, cu ocazia trecerii în rezervă pentru managementul
performant și rezultatele de excepție obținute în cadrul Poliției de Frontieră Române,
în perioada 2005-2010;
2013 – 15 noiembrie - ,,Diplomă de excelență”, acordată de Instituția Prefectului –
județul Maramureș, în semn de prețuire și respect pentru credința, devotamentul și
respectul față de semeni, dovedite în cei peste 35 ani de activitate desfășurate în
structurile militare, precum și pentru buna colaborare cu Instituția Prefectului
Maramureș;
2013 – 15 noiembrie - ,,Distincție de Excelență”, acordată de Primarul Municipiului
Baia Mare, Cătălin Cherecheș, în semn de recunoștințăpentru cei peste 35 de
anivechime ăn structurile miltare și grija permanentă pentru îmbunătățirea condițiilor
de muncă a angajaților din subordine. În semn de prețuirepentru profesionalismul,

-

-

-

-

-

eficiența și responsabilitatea cu care a intervenitpentru garantarea siguranței
comunității băimărene;
2013 – 15 noiembrie - ,,Diplomă de merit”, acordată de Inspectoratul pentru Situații
de Urgență ,,Vasile Goldiș” al județului Arad, în semn de aleasă prețuire pentru
întreaga activitate desfășurată în cadrul trupelor de pompieri acordată în momentul
festiv la împlinirea unei cariere pline de succes;
2013 – 15 noiembrie - ,,Plachetă de Onoare”, acordată de I.P.A.- Regiunea 4
Maramureș, în semn de prețuire pentru contribuția adusă creșterii prestigiului
Regiunii 4 Maramureș;
2013 – ,,Plachetă de Onoare” şi ,,Diplomă de excelență”, acordată de
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru rezultatele deosebite în
întreaga activitate de management al situaţiilor de urgenţă desfăşurată în decursul
carierei militare;
2014 - 23 februarie – ,,Cetățean de Onoare”, al comunei Băsești, pentru atribuirea
numelui „Gheorghe Pop de Băsești” la mai multe săli de ședință din instituțiile
maramureșene, realizarea a peste 350 de minibusturi din ceramică și 26 de busturi
de ipsos de mărime naturală, precum și a unui bust din bronz care a fost amplasat în
fața I.S.U. „Gheorghe Pop de Băsești” al județului Maramureș;
2014 - 20 iunie – „Cupa URTP”, acordată de ing. Liviu Neag, președintele URTP
pentru rezultatele foarte bune obținute de S.C. URBIS S.A. Baia Mare în ultimele
șase luni, modul de implicare în organizarea Ședinței Consiliului Director din 15 mai,
desfășurată în Baia Mare, extinderea colaborării cu societățile de transport local
public din cadrul URTP, cât și a împlinirii a 61 de ani de la înființarea transportului
local în Municipiul Baia Mare și marcării Zilei Transportului Public Urban din Români,
și cartea “Gheorghe Pop de Băsești – 60 de ani din luptele naționale ale românilor
transilvăneni”, ca semn de prețuire pentru tot ce a făcut și face pentru păstrarea
proaspătă în memorie și suflet a marelui bărbat al Nației care este Gheorghe Pop de
Băsești;
noiembrie 2014 – Ordinul Militar de România – membru de onoare în gradul de
comandor;
noiembrie 2015 – Consilier al primarului Municipiului Baia Mare pe probleme
de control

ACTIVITĂŢI EXTRAPROFESIONALE:
-

1972 – 1978 am practicat boxul în cadrul C.S.S. „ Minerul” Baia Mare , C.S.M. Baia
Mare şi A.S. „ Minerul” Baia Borşa;
1982 – 1988 – instructor sportiv disciplina „ BOX”;
1988 - arbitru republican de box;
1995 - arbitru continental de box „ E.A.B.A.”;
1997 - membru în Biroul Federal al F. R. de box;
1998 - arbitru internaţional de box A.I.B.A.( mondial );
2000 - vicepreşedinte al Federaţiei Române de Box;
- preşedinte al Colegiului Central de Arbitri de Box din cadrul F.R. de Box;
2002 - membru în comisia de arbitri judecători „E.A.B.A.”;

-

2003 - membru în comisia tehnică şi de regulamente „E.A.B.A.”;
Am participat la mai multe turnee internaţionale de box în ţară şi străinătate
(Yugoslavia, Bulgaria, Macedonia, Italia, Croaţia, Canada, Rusia, Turcia, Polonia,
Lituania, Cehia etc.).
Am făcut parte din juriul de control ca arbitru expert la Jocurile Francofone –
Canada 2001, Centura de Aur a României 2002, Campionatele Europene de Seniori
Per – Rusia, 2002, Campionatele Mondiale de Box Feminin – Antalya – Turcia, 2002,
Campionatele Mondiale de Cadeţi Bucureşti 2003, Campionate Europene de Cadeţi –
Lituania 2003, Campionatul European de Seniori – Croaţia 2004, iar ca delegat tehnic,
am participat la turneele internaţionale din Bulgaria, Cehia, Polonia, Timişoara, Reşiţa
şi Bucureşti.

Pe parcursul activităţii sportive, mi-au fost acordate mai multe diplome, trofee,
distincţii. Ultimile două distincţii şi cele mai importante, mi-au fost acordate de d-nul
academician Zetcev – Preşedintele Asociaţiei Europene de Box Amator
„E.A.B.A.”, la Turneele Internaţionale de Box „Centura de Aur” ale României din anii
2001 şi 2003, pentru merite deosebite obţinute în activitatea de arbitru internaţional de
box A.I.B.A;
- membru fondator al fundaţiei „Prietenii Boxului Maramureşean”;
- membru fondator al fundaţiei „Boxul Românesc”;
- În cadrul Asociaţiei Judeţene de Box Maramureş, deţin funcţia de primvicepreşedinte;

*
*

*

