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Florina BLAGA. M-am născut in 8 

MAI 1944( zi însemnată , Ziua PCR, !!! 
), in TELEORMAN , comuna LUNCA, 
intr-o familie de mari gospodari cu 

pământ şi batoză de treierat . După 
colectivizare, părinţii au rămas săraci 
lipiţi, ca toţi ţăranii. Toată şcoala am 

fost premiantă, reuşind să termin foarte bine INSTITUTUL 
POLITEHNIC BUC, Fac. CHIMIE INDUSTRIALA , sectia 

COROZIUNEA si ELECTRO-CHIMIA METALELOR, 
datorită bursei de merit. Am ales această facultate ca sa 
scap de la ţară ( nu doream să rămân acolo ca profesor, 

cu toate că aveam talent de dascăl ). In timpul şcolii, am 
ieşit în evidenţă cu talentul de solistă de muzică uşoară şi 
talentul de dansatoare la jocuri populare în echipa 

liceului UNIREA din TURNU MAGURELE . Am lucrat 30 
ani in UZINA FAUR BUCUREŞTI ca sef ATELIER 

GALVANIZARE ( singura femeie şefă din cei 20.000 
salariaţi ai uzinei), apoi 17 ani la FIRMA GERMANA 
MANZ GALVANOTEC cu speranţa de RENOVARE A 

STAŢIILOR de EPURARE APE REZIDUALE , cu fonduri de 
investiţii ,dar nu a ieşit aşa . Am lucrat prea mult, până 

la 66 ani . Acum îmi pare rău după timpul pierdut . În 
prezent încerc sa-mi ocup timpul cu lucruri plăcute, merg 
zilnic pe bicicleta 10-40 KM !!!; merg la sala de fitness 

asigurată de Primăria Sect. 2, (primar dl. Onţanu) , 
frecventez spectacolele cu cei mai dragi verişori, ANI si 
Mitrel VANCA , jucăm remi , cărţi , fac croitorie , întâlniri 

la Intermacedonia cu MEC. 61 si ASE 67 la un pahar de 
vorbă, mă plimb în parcul IOR cu soţul  

şi prietenii. Copiii sunt doi, aşa cum  descrie jumătatea 
mea, Blaga SANDY.                                                                       
 

 
 

 
 

Alexandru BLAGA. M-am născut în 
toiul Războiului Doi Mondial, la 

Bucureşti, în zodia Leului, la 3 august 
1942. Absolvent, cu medie mare, a 
Academiei de Studii Economice, in 

1976, an în care m-am şi angajat la 
IMGB, vizavi de d-nul Popa Adrian, la 
Secţia Turnatorie. 

Şi aşa a început un lung periplu 
din care nu pot lipsi CIUE (Centrala Industriala de Utilaje 

Energetice), apoi cercetător la Institutul de Cercetări 
Economice şi expert în cadrul MICM (Ministerul Industriei 
Construcţiilor de Maşini). Dând un examen la CSP 

(Comitetul de Stat al Planificării), am ajuns din nou 
economist, pentru câteva luni, la Fabrica de Pompe 
Aversa. Următorul loc de muncă a fost în corpul de 

control al Automobil Clubului Român. În urma unui 
Decret dat de Ceauşescu, ACR-ul s-a desfiinţat şi m-am 

trezit mare specialist în valută la Bugete Federaţii, din 
cadrul CNEFS. În 1987, m-am transferat la Ministerul 
Muncii unde am coordonat Compartimentul de Contracte 

Colective de Muncă, la nivel naţional, de ramura şi grup 
de unităţi şi conflictele de muncă, până la pensionarea 

din 2005. Am continuat apoi în funcţia de expert, muncă 
de analiză pe comisii a proiectelor de lege pentru 
Parlament in cadrul CES (Consiliul Economic şi Social), 

până în anul 2008. Hobiuri: excursii în ţară şi 
străinătate, ciclism(am 4 biciclete cu care am parcurs in 
ultimii ani 15.000 km), vioară (am cântat în orchestra 

medicilor si inginerilor) şi, ceva mai cu măsură, 
grădinăresc la casa de vacanţă din Năeni. 

 Căsătorit cu Flo-Flo, respectiv d-na Florina Blaga. Avem 
doi copii : Dana Voss, stabilita in SUA la Washincton 
(directoare in Ministerul Sănătăţii) şi Doru Octavian 

Blaga, director la o firmă privată. 
 

WHO’s WHO 
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Ioana MĂRGĂRIT.Medic – numele înaintea 

căsătoriei - Lascu    
Data şi locul naşterii : 01  Februarie  

1943,   Bucureşti 
Studii: -    Liceul Mihai Viteazul – 
Bucureşti, promoţia 1960 
-Institutul de Medicină şi Farmacie 
Bucureşti, Facultatea de Pediatrie, 
promoţia 1967 

-Curs post-universitar ’’Organizare 
Sanitară’’, la Institutul de Medicină şi Farmacie Bucu-
reşti, cu durata de un an.  
Locuri de muncă:  

- Medic de medicină generală, cu profil de 
pediatrie, comuna Sohatu - jud. Călăraşi, 
comuna Afumaţi – Sectorul Agricol Ilfov, 
Policlinica Vitan – municipiul Bucureşti  

- Director – Leagănul de copii nr.4 , Bucureşti.  
- Medic de familie – Cabinet Medical Individual 

’’Dr.Ioana Mărgărit’’ – Bucureşti 
Copii :    
 Fiica: inginer Cristina Simona Sirbu -  Director de 
Department Marketing – la o firmă internaţională – 
sucursala România 
Ginere: architect, doctor, Alexandru Sirbu, asistent 
universitar, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ’’Ion 
Mincu ’’ – Bucureşti            
 Nepot:     Cosmin Cristian Sirbu - elev în  clasa a 6-a. 

 
 Mihaiu MĂRGĂRIT. Inginer, general 
maior două  stele, în  retragere M.Ap.N. 
Data şi locul naşterii:  09 noiembrie 
1942, Burdujeni – Suceava 
Studii:Gimnaziale: -Liceul’’B.P.Haşdău’’  
Buzău, promoţia 1956.  
-Liceul Militar ’’Dimitrie Cantemir’’ Breaza, 

promoţia 1960. 
-Şcoala Militară Superioară de Rachete, Artilerie 
Antiaeriană şi Radiolocaţie Braşov,promoţia  1964 
 Superioare: - Facultatea de Electronică - Institutul Polit-
ehnic Bucureşti.   

 -  Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea Aviaţie şi 
Apărare Antiaeriană  
 -   diferite cursuri post universitare    
Locuri de muncă:  

- specialist în unitate operativă de rachete sol – 
aer , consilier pe probleme de aviaţie şi apărare 
antiaeriană în Statul Major General 

- consilier economic la ambasada României – 
Moscova 

- ataşat militar, aero şi naval la ambasada 
României la Varşovia 

- şef al Direcţiei Informaţii Militare din Statul 
Major General 

- consilier al ministrului apărării naţionale 
pentru relaţii internaţionale 

După pensionare (anul 2000):  
- analist politic -  militar,  director de proiect în 

Fundaţia EURISC – Institutul European pentru 
Managementul, Riscului, Securităţii şi 
Comunicării:   

- comentarii pe probleme de geopolitică interna-

ţională: la posturi  radio şi TV, România 
Actualităţi, Prima TV, Money Chanel;  publicaţii 

militare şi civile din ţară, în limba română şi 
engleză: Observatorul Militar, Spirit Militar 
Modern, Viaţa Militară, Adevărul, Jurnalul  

- Naţional, Cronica Română, Pulsul Geostrategic, 
Infosfera ( editată de MApN), Problems of  

- Eastern Europe (editat în cadrul Programului 

Parteneriat pentru Pace), Romanian Journal of 
Security Studies ( editat de Universitatea din 

Oradea) 
- Cadru didactic asociat la Facultatea de 

Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale – 

Universitatea din Oradea – curs masterat:  

-   Studii de securitate europeană.             


