
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

 MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 20000/13.09.2021 
                                                                                                    

                                                                                                                 Proiect 
                                         

HOTĂRÂRE 
privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 

generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian – Constantin Vizitiu, 
caricaturistului Doru Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă 

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

     Având în vedere: 
-  referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 

19999/13.09.2021;  
-  prevederile Statutului – cadru al Municipiului Fălticeni, aprobat prin 

H.C.L. nr. 25/27.02.2004;  
 În conformitate cu prevederile art. art. 129, alin. 13,  art. 136, alin. 10 , art. 
139, alin. 1 şi art. 196, alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
            Art.1: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 
generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. IULIAN – CONSTANTIN VIZITIU . 
            Art.2: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 
domnului DORU AXINTE, caricaturist. 
            Art.3: Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 
domnului CIPRIAN TUDOSĂ, canotor de performanţă. 
           Art.4 Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
                    
 
 
                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
   prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                        
                                                                                                  Avizat 
                                                                                Secretar general municipiu  

                                                                           jr. Mihaela Busuioc 
 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
Compartiment programe, mass-media şi organizare evenimente locale 

Nr. 20001/13.09.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Fălticeni generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian – Constantin 
Vizitiu, caricaturistului Doru Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă 

 
Generalul prof. univ. dr. ing. Iulian - Constantin Vizitiu s-a născut în 1972 la 

Fălticeni. După absolvirea şcolii gimnaziale în oraşul natal şi a Liceului militar „Ştefan cel 
Mare” din Câmpulung Moldovenesc, Profilul Matematică-fizică, îşi continuă cariera militară 
ca student al Facultăţii de Electronică şi informatică din cadrul Academiei de Tehnică 
Militară, specializarea Radioelectronică de rachete şi apărare antiaeriană., promoţia 1990 - 
1996.  

Din anul 1997 se dedică carierei didactice universitare ocupând funcţia de asistent 
universitar în cadrul Facultăţii de Radiolocaţie, transmisiuni şi echipamente pentru 
automatizarea conducerii trupelor, Catedra de Radiolocaţie şi dirijare rachete. 

În anul 2003, Iulian - Constantin Vizitiu a obţinut diploma de Doctor inginer cu 
distincţia „Cum Laude” în domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii, cu teza de 
doctorat „Contribuţii privind recunoaşterea formelor vizuale cu ajutorul reţelelor neuronale”.  

Din anul 2014 este profesor universitar la Facultatea de Sisteme electronice şi 
informatice militare, Catedra de Comunicaţii şi sisteme electronice militare din cadrul 
Academiei de Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti, în anul 2015 ocupă funcţia de 
Decan al acestei facultăţi iar din anul  2016 se ocupă de managementul şi conducerea 
operativă a Academiei de Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti în calitate de 
Comandant (Rector). 

Sub conducerea domniei sale, activitatea de cercetare ştiinţifică şi pregătirea 
consistentă a corpului profesoral şi a studenţilor Academiei de Tehnică Militară „Ferdinand I” 
din Bucureşti au contribuit pe deplin la creşterea competitivităţii instituţiei tehnice de 
învăţământ superior militare pe plan naţional şi internaţional, fapt concretizat prin numărul 
semnificativ, în creştere de la an la an, al proiectelor finanţate prin Planul Sectorial de 
Cercetare Dezvoltare al Ministerului Apărării Naţionale, Planul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Inovare sau contractele cu diferiţi agenţi economici din industria naţională de 
apărare sau privaţi. 

Excelenţa în plan ştiinţific a instituţiei a cărui rector este domnul prof. univ. dr. ing. 
Iulian-Constantin Vizitiu a contribuit la participarea cu succes, în diferitele grupuri de experţi 
internaţionali sau NATO, concomitent cu atragerea de proiecte cu finanţare din fonduri UE şi 
nu numai. 

Caricaturistul Doru Axinte s-a născut la Fălticeni pe 4 decembrie 1962. După ce a 
absolvit şcoala generală şi liceul în oraşul natal, în perioada 1985 – 1988 urmează, la 
Bucureşti, cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri Activi a Ministerului de Interne. După obţinerea 
licenţei în Ştiinţe juridice la Academiei de Poliţie „Al. I Cuza Bucureşti”, Doru Axinte continuă 
să se perfecţionează prin cursuri postuniversitare şi de specializare profesională în 
domeniul ordinei şi siguranţei publice şi printr-un masterat în drept european internaţional.  

Din anul 1988 Doru Axinte a fost ofiţer activ al M.A.I. în unităţi de ordine şi siguranţă 
publică din municipiul Tulcea. În anul 2011, a fost trecut în rezervă prin ieşire la pensie cu 
gradul de colonel (r.), din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Tulcea, 
având  funcţia de Adjunct al inspectorului şef. 

 Doru Axinte a debutat ca artist caricaturist după anul 1990 în presa militară cu 
lucrări de grafică umoristică şi ilustraţii (,,Viaţa Militară”, ,,Pentru Patrie” ,,Armata 
României”,,Observatorul Militar” ,,Steaua Sport Magazin”).  La Festivalul de Umor Cazon 
„Podul Minciunilor” de la Sibiu a fost recompensat cu o participare surpriză la Salonul de 
Umor pentru Tineret din Costineşti. A fost colaborator al publicaţiilor „Moftul Român”, 



„Urzica”, „Satiricon”, „Rebus-Flacăra”, „Şopârla”, a participat cu lucrări în expoziţii colective 
şi personale în ţară şi străinătate, a realizat ilustraţie de carte, îndeosebi carte pentru copii, 
ilustrarea unor culegeri de epigrame ale diverşilor autori, ilustrare carte de poezie, etc. 
Lucrări personale se află în colecţii private din ţară şi străinătate. 

Doru Axinte şi-a adjudecat în ultimii ani cele mai importante premii la cele mai 
prestigioase saloane internaţionale de caricatură din întreaga lume. Artistul fălticenean are 
sute de premii câştigate de-a lungul timpului: Marele Premiu în Croaţia, Argentina, România; 
Medalia de aur în China, Serbia, România; Medalii de argint în Macedonia şi Armenia; 
Premiul I în Argentina, Italia, Bulgaria, Belgia, Macedonia, Croaţia şi Slovacia, Iran, 
Luxenburg, Turcia.  

Operele lui Doru Axinte au fost evidenţiate la a opta ediţie a Bienalei Internaţionale 
de Caricatură din 2009, au primit premii de excelenţă şi premii speciale în România, China, 
Belgia Croaţia, Macedonia, Spania, Ucraina, Croaţia, Turcia, au fost recompensate cu 
premii speciale ale juriilor internaţionale sau cu menţiuni speciale şi menţiuni de onoare. 
Lista distincţiilor include decernarea Premiului pentru „Cel mai bun desen” acordat în şase 
ani în Coreea de Sud, el adjudecându-şi şi premiul „Maestru al Caricaturii” la un concurs în 
Bulgaria. 

În anul 2015, artistul Doru Axinte și-a adjudecat cel mai important premiu al 
prestigiosului Salon European de Caricatură, una din cele mai prestigioase manifestări 
dedicată caricaturii,  ajunsă la ediția cu numărul 20 şi desfășurată în Belgia. 

Multe din lucrările sale se regăsesc în expoziţii, afişe, publicaţii, cataloage şi colecţii 
particulare. Pentru că ultimii ani i-a petrecut mai mult la Fălticeni, o parte din lucrările sale au 
putut fi admirate şi de locuitorii acestui oraş, graficianul Doru Axinte aducând în atenţie 
Fălticeniul interbelic dar şi cel al anilor '60 - '70.   

În calitate de membru al Federaţiei Organizaţiilor Mondiale de Caricatură, Doru 
Axinte este invitat permanent la diverse evenimente cu lucrări de grafică satirică de la care 
se întoarce de fiecare dată cu premii.  

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni manifestă o preocupare 
permanentă pentru promovarea, susţinerea şi recunoaşterea valorilor sportive din localitatea 
noastră. La Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cei 101 sportivi care au alcătuit lotul olimpic 
al României, 21 au fost suceveni. Cu o singură excepţie, toate medaliile obţinute la 
Olimpiadă au fost câştigate de sportivii din judeţul nostru. Patru dintre cei 21 de sportivi 
suceveni prezenţi la Jocurile Olimpice şi-au început cariera la secţia de canotaj al CSS „Nicu 
Gane” Fălticeni, iar unul la CSM Suceava. Toţi s-au pregătit pe iazul Şomuz, sub 
îndrumarea antrenorilor Vasile Avrămia, Ana Avrămia şi Ioan Despa. 

Printre sportivii care şi-au început cariera de succes la Fălticeni se numără şi 
Ciprian Tudosă. Alături de Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă a adus a treia medalie olimpică 
pentru canotajul românesc la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Această performanţă, medalie 
de argint la canotaj, proba de dublu rame masculin, a fost obţinută cu sacrificii, dar şi cu 
multă muncă.  

Palmares olimpic: Tokyo 2020, Proba dublu rame – Locul II 
Palmares competiţional: 

  - Campionatele Europene Poznan, Polonia, 2020, Proba dublu rame, Locul I 
  - Campionatele Europene Lucerna, Elveţia, 2019, Proba dublu rame, Locul II 
  - Campionatele Mondiale Plovdiv, Bulgaria, 2018, Proba dublu rame, Locul II 
  - Campionatele Europene Glasgow, Marea Britanie, 2018, Proba dublu rame, Locul III 
  - Campionatele Europene Račice, Cehia 2017, Proba patru rame, Locul II 
  - Jocuri Olimpice de Tineret Nanjing, China, 2014, Proba dublu rame, Locul I 

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare domnului prof. univ. dr. ing. Iulian-
Constantin Vizitiu, caricaturistul Doru Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă este cu siguranţă 
o distincţie care inspiră respect şi consideraţie. În acest fel le sunt recunoscute, de către 
comunitatea în care s-a născut, meritele şi beneficiile pe care le-a adus societăţii şi ţării. 

 
Consilier superior, 

             Silviu Buculei  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
PRIMAR 

        Nr. 19999/13.09.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Fălticeni generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian – Constantin Vizitiu, 
caricaturistului Doru Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă 

 
 
„Cetăţean de Onoare” este un titlu onorific acordat de autorităţile locale unor persoane, a 

căror activitate sau existenţă este legată de viaţa localităţii sau pentru talentul şi serviciile 
deosebite aduse de aceasta localităţii, judeţului sau ţării. Titlul se acordă pentru contribuţii 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional în domenii cum ar fi ştiinţă, cultură, artă, sănătate, 
învăţământ, economie, politic sau sport şi care prin activitatea lor au contribuit sau pot contribui 
la promovarea valorilor spirituale şi materiale ale municipiului Fălticeni. 

Generalul de brigadă prof. univ. dr. ing. Constantin Iulian Vizitiu, 
rectorul/comandantul Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, este una dintre personalităţile 
născute la Fălticeni, pentru care declarăm sincera apreciere, fiind îndreptăţit să fie propus 
pentru decernarea celei mai înalte distincţii civice acordată de Consiliul Local al Municipiului 
Fălticeni unor cetăţeni români sau străini. 

Prin prisma valorilor pe care le împărtăşeşte, a modului său de a privi lucrurile şi a 
respectului profund pe care îl poartă şi îl datorează învăţământului militar în calitate de 
Comandant (Rector) al Academiei de Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti, cercetător, 
autor de cărţi de specialitate sau articole apărute în publicaţii militare, sau cadru universitar, 
prof. univ. dr. ing. Constantin Iulian Vizitiu se alătură galeriei oamenilor de seamă a unuia dintre 
cele mai importante oraşe ale României, în ceea ce priveşte cultura şi ştiinţa naţională.  

Considerăm că i se datorează respectul şi recunoştinţa generaţiilor de azi iar, prin 
atribuirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni domnului General de brigadă, 
prof. univ. dr. ing. Iulian-Constantin Vizitiu, comandantul (rectorul) Academiei Tehnice Militare, 
s-ar înfăptui un act de recunoaştere a meritelor sale ştiinţifice şi în domeniul educaţiei şi de 
încurajare a tinerei generaţii întru cinstirea valorilor locale şi pentru a urma o carieră militară. 

În cei peste 20 de ani de carieră didactică, dl. general de brigadă, prof. univ. dr. ing. 
Iulian-Constantin Vizitiu a acordat importanţă formării specialiştilor în dezvoltarea şi exploatarea 
sistemelor tehnice moderne, specifice domeniilor militare şi a  impus menţinerea cu 
consecvenţă a unor standarde ridicate de pregătire profesională inginerească şi militară. Un act 
educaţional de calitate este însoţit în permanenţă, într-o universitate de elită, de o activitate 
intensă în planul cercetării ştiinţifice, dl. general de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian-Constantin 
Vizitiu fiind membru în societăţi profesionale, centre de excelenţă, organisme de conducere 
universitară etc. naţionale şi internaţionale şi implicat în calitate de director de proiect, de 
responsabil de proiect  sau în calitate de membru în echipa de cercetare, în activităţi de 
cercetare ştiinţifică, de consultanţă pentru dezvoltare tehnologică şi expertiză tehnică în 
domeniul tehnologiei sistemelor de securitate, înregistrând rezultate notabile, de pionierat. 

Ofiţerul de poliţie Doru Axinte este un caricaturist  recunoscut pe plan naţional şi 
internaţional. Apropierea de caricatură a simţit-o din primii ani ai copilărie, când, pe fondul unei 
înclinaţii native spre desen, a fost atras de revistele „Vaillant” şi „Pif” care l-au inspirat şi i-au 
influenţat talentul şi dorinţa de a caricaturiza. 

A fost  un autodidact, debutul oficial în grafica satirică având loc în anul 1992, când, la 

îndemnul unor maeştri ai genului a publicat desene în revista „Moftul român”. A urmat apoi o 



îndelungată colaborare cu publicaţii din presa militară a vremii: „Viaţa Armatei”, „Pentru Patrie”, 

„Armata României”, „Steaua Sport Magazin”, „Observatorul Militar”. A colaborat şi cu 

principalele publicaţii de umor româneşti: „Moftul român”, „Urzica”, „Şopârla”, „Satiricon”, 

„Flacăra Rebus”, „făcând singur paşii spre lumea marilor artişti ai caricaturii”, după cum îi place 

să spună, pentru că a considerat tot timpul că doar prin umor poate comunica anumite lucruri. 

Activitatea expoziţională a fost următorul pas spre succes al lui Doru Axinte. A primit 

numeroase invitaţii de participare la saloanele şi festivalurile naţionale şi internaţionale de 

caricatură, lucrările sale fiind  prezentate în albume, colecţii particulare şi pe site-urile de profil 

din mai multe ţări. Participă constant la numeroase evenimente adresate tuturor graficienilor 

profesionişti şi amatori din întreaga lume expoziţii, festivaluri, saloane  şi evenimente de profil 

din străinătate şi din ţară, lucrările sale fiind expuse în cele mai reprezentative şi reputate locuri 

ale artei contemporane internaţionale şi obţinând un număr impresionant de premii şi distincţii.   

Doru Axinte este şi un susţinător şi participant activ la acţiunile culturale ale municipiului 
Fălticeni. A contribuit cu lucrări la Galele Comunităţii Fălticenene, la  festivalurile de teatru 
pentru tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, precum şi la mai multe acţiuni caritabile locale. O parte din 
lucrările sale sunt inspirate din viaţa vechiului oraş, fiind redate străzi şi clădiri într-o manieră 
nostalgică. Aşa cum şi le aminteşte acest mare caricaturist din anii copilăriei sau adolescenţei. 
Amintirea oraşului de odinioară, mai este oglindită de autor şi în scurte eseuri ori versuri ce vor 
fi publicate în cadrul unor proiecte viitoare. 

Doru Axinte a primit nenumărate distincţii, onorante, valoroase, importante diplome şi 
medalii. Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni înseamnă în primul rând preţuire, 
respect, valoare, înseamnă confirmarea identităţii sale la unul dintre oraşele importante ale 
României, în ceea ce priveşte cultura şi ştiinţa naţională. Înseamnă a pune lucrurile în matca lor 
firească, serioasă, înseamnă un mod de ai mulţumi domnului Doru Axinte pentru că o parte din  
talentul său artistic s-a reîntors în oraşul în care s-a remarcat de timpuriu prin desen, punându-
şi amprenta cu profesionalism şi competenţă în redarea prin desen a vechiului oraş.   

Sportivul Ciprian Tudosă, născut pe 31 martie 1997, este un canotor format în 
pepiniera canotajului românesc de pe iazul Şomuz, care la vârsta de 24 de ani a reuşit 
performanţa de a fi medaliat cu argintul olimpic în anul 2021. 

S-a pregătit pe iazul Şomuz, sub îndrumarea antrenorilor Vasile Avrămia şi Ana 
Avrămia, remarcându-se încă din perioada junioratului, când a obţinut primele medalie în 
competiţiile naţionale şi balcanice. În palmaresul canotorului legitimat în prezent la Clubul 
Sportiv Steaua Bucureşti sunt zeci de medalii cucerite în competiţiile naţionale, balcanice, 
europene şi mondiale. În anul 2017 a fost inclus în programul „Samurai 2020” datorită 
potenţialului său de a obţine o medalia la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul a confirmat 
aşteptările, iar în 2018 a devenit vicecampion mondial la Plovdiv în proba de dublu rame. A 
urmat încă un loc doi la Campionatele Europene de la Lucerna (2019) şi titlul continental în 
2020, la Poznan. Alături de colegii din loturile olimpice de canotaj masculin şi feminin, o parte 
dintre ei formaţi şi crescuţi la Fălticeni de antrenorii Vasile Avrămia, Ana Avrămia şi Ioan Despa, 
a muncit pentru a duce România, acolo sus, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de la Tokyo. 
În finala probei de dublu rame, Ciprian Tudosă şi Marius Cozmiuc au adus a treia medalie 
olimpică pentru canotajul românesc, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.  

Suntem mândri de această performanţă, îl felicităm pe canotorul  Ciprian Tudosă, le 
mulţumim tuturor sportivilor care şi-au început cariera în oraşul nostru pentru că au arătat lumii 
că avem campioni olimpici, campioni mondiali, campioni europeni, la juniori, la tineret, cât şi la 
seniori. 

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni înseamnă ai mulţumi domnului 
Ciprian Tudosă pentru performanţa obţinută în acest an în Japonia.   

 



Titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Fălticeni,  cea mai înaltă distincţie care se 
poate acorda unei persoane de către autorităţile locale, a fost acordat până astăzi de 79 de ori, 
printre cei care au primit această distincţie numărându-se scriitori, veterani de război, artişti, 
dirijori, doctori, ingineri, profesori universitari, directori, sportivi, înalte feţe bisericeşti, profesori, 
elevi cu rezultate foarte bune la olimpiade internaţionale, dar şi cadre militare. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul 
de hotărâre privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni 
generalului de brigadă, prof. univ. dr. ing. Iulian – Constantin Vizitiu, caricaturistului Doru 
Axinte şi canotorului Ciprian Tudosă. 

 
 
 

   INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe – Cătălin Coman 
                                                                                                        

 

 


