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MMAARREEŞŞAALLII,,  GGEENNEERRAALLII  ŞŞII  CCOOLLOONNEEII  RROOMMÂÂNNII,,  

MMEEMMBBRRII  AAII  AACCAADDEEMMIIEEII  RROOMMÂÂNNEE  

  

RROOMMAANNIIAANN  MMAARRSSHHAALLSS,,  GGEENNEERRAALLSS  AANNDD  CCOOLLOONNEELLSS,,  

MMEEMMBBEERRSS  OOFF  TTHHEE  RROOMMAANNIIAANN  AACCAADDEEMMYY  
 

General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI* 
General de brigadă (r) dr. Florian TUCĂ** 

Colonel (r) prof univ dr. Eugen SITEANU*** 
Locotenent-colonel dr. Adrian CIUCHE**** 

 
 

Rezumat: În acest articol sunt prezentaţi mareşalii, generalii şi coloneii români membri ai 
Academiei Române, cu datele lor biografice şi cu evidenţierea preocupărilor şi realizărilor lor 
ştiinţifice; se enumeră, pentru fiecare membru în parte, următoarele date: anul naşterii şi decesului; 
studiile; principalele funcţii; domeniile de activitate în care s-au afirmat; titlurile ştiinţifice şi distincţiile; 
denumirile lucrărilor publicate; percepţia lor în epocă etc. De asemenea, se evidenţiază data alegerii 
în Academia Română a fiecărei personalităţi iar, de la caz la caz, funcţiile deţinute în instituţia 
academică. 

Cuvinte-cheie: mareşali; generali; colonei; membri ai Academiei Române; date biografice; 

principalele funcţii; percepţia lor în epocă. 
 

Abstract: In this article are presented Romanian marshals, generals, colonels, members of 
the Romanian Academy, together with their biographical data, highlighting their concerns and 
scientific achievements; for each member there are listed the following information: year of birth and 
death; studies; the main positions held; activity fields that made them known; scientific titles and 
distinctions; the names of the published works; how they were perceived etc. Also, for each 
personality, it is stressed the election date in the Romanian Academy and, from case to case, the 
positions held in the academic institution. 
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* General-locotenent profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI  este rectorul (comandantul) Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR)  şi 
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Militare a AOŞR; teoretician militar; tfrunzeti@unap.ro 
** Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; istoric. 
*** Profesor univ. dr. ing., Academia Comercială, Satu Mare şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“; membru 
asociat al AOŞR; vicepreşedintele Asociaţiei Absolvenţilor UNAp „Carol I“; esiteanu@yahoo.com; tel.:0720566911. 
**** medic. 
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