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IONEL BURLACU 
(Repere biografice)1 

 
1947, 2 iulie. Se naște în comuna Nicolești, satul 
Dăscălești, județul Râmnicu Sărat (azi satul 
Dăscălești, comuna Puiești, județul Buzău) Ionel 
Burlacu, de sex bărbătesc, din părinții Radu Burlacu 
(1922-1993), de 25 de ani și Neculina Burlacu 
(1928-2002), de 19 ani. Nașterea a fost trecută în 
Registrul Stării Civile la nr. 48 din anul 1947, luna 
iulie, ziua 2.  Satul Nicolești fusese reședință de 
comună în județul Râmnicu Sărat, compusă din 
satele Nicolești și Dăscălești. Comuna Nicolești, cu 
cele două sate, avea la sfârșitul secolului al XIX-lea 
peste o mie de locuitori, o școală de băieți fondată în 
anul 1871 și două biserici creștine ortodoxe. În anul 
1950 comuna Nicolești a fost inclusă în raionul 
Râmnicu Sărat, regiunea Buzău, iar după 1952 în 
regiunea Ploiești. În urma împărțirii administrativ-
teritoriale a țării din anul 1968, comuna Nicolești a 
fost desființată și ambele sate (Nicolești și 
Dăscălești) fiind incluse în comuna Puiești, județul 
Buzău, stare de fapt existentă și astăzi. 
 Părinții: Radu și Neculina Burlacu au fost 
țărani cu gospodărie individuală în satul Dăscălești, 
colectivizați în anul 1960. Tatăl, veteran de război în 
Est (1941-1944) și în Vest (1944-1945), decorat cu 

„Cruciada împotriva comunismului” în Est și „Bărbăție și credință” în Vest. Practica meseria de croitor în 
sat și în satele vecine. Mama era casnică. Frați: Vasile Burlacu (n. 1950), azi pensionar, fost maistru 
electrician, căsătorit cu Sorica, născută Marinică, cu copii și nepoți. 
 1947-1965. Copilăria și adolescența până la 18 ani. După doi ani de grădiniță (1952-1954) 
urmează patru clase primare (1954-1958) la Școala din Dăscălești. Cursurile gimnaziale elementare 
(clasele cinci-șase-șapte) le-a urmat (1958-1961) la Școala din Nicolești, iar anii de liceu  (clasele a opta- 
a noua- a zecea și a unsprezecea; 1961-1965) la Școala Medie „Alexandru Vlahuță” (azi colegiul național 
„Alexandru Vlahuță”) din Râmnicu Sărat, instituție de învățământ care funcționează din anul 1889, cu 
mare prestigiu național.  

În urma examenului depus în sesiunea iunie 1965 la Școala Medie „Alexandru Vlahuță” din 
Râmnicu Sărat, absolventului Ionel R. Burlacu, care a terminat cursurile acestei școli în anul școlar 1964-
1965, secția umanistă, cursuri de zi, i s-a acordat  Diploma de maturitate (bacalaureat) nr. 638 din 30 
iunie 1965. Examenul de bacalaureat a constat din șase discipline: Limba și literatura română; Limba și 
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literatura rusă; Istoria României; Noțiuni de marxism-leninism; Chimia; Științe biologice. Media generală: 
6,33. 

1965-1966. Timp de patru luni (15 octombrie 1965-14 februarie 1966) a fost angajat de Consiliul 
Popular al comunei Buda, județul Buzău, în postul de bibliotecar, cu salariul tarifar lunar de 660 lei, o 
sumă relativ modestă la acea vreme. Comuna Buda se află azi în extremitatea nordică a județului Buzău, 
spre Râmnicu Sărat, compusă din șapte sate: Alexandru Odobescu, Buda, Dănulești, Micești, Spidele, 
Toropălești, Valea Largă. Făcea parte din județul Râmnicu Sărat, cu biserică din 1827, școală din 1828 și 
moară cu apă pe Valea Râmnicului. 

1966-1967. Serviciul militar obligatoriu. 
Încorporat: 19 februarie 1966; trecut în rezervă: 13 iunie 1967. Militar în termen (un an și patru 

luni) în unități militare din județul Bihor: Beiuș, Oradea. Livret militar – seria R.M.I. 181.104, eliberat de 
Centrul Militar Râmnicu Sărat la 21 iulie 1967. Arma infanterie mecanizată. 

1967-1968 (1 octombrie 1967-31 august 1968). Profesor suplinitor la Școala Generală cu clasele I-
VIII din comuna Pardoși, județul Buzău. 

1968-1971 (15 septembrie 1968-30 august 1971). Învățător suplinitor la Școala Generală cu 
clasele I-IV din satul Valea lui Lalu (satul natal al scriitorului Radu Cârneci, 1928-2017), comuna Pardoși, 
județul Buzău. Azi comuna Pardoși, județul Buzău cuprinde satele: Pardoși, Chiperu, Costomiru, Valea lui 
Lalu, Valea Șchiopului. Satul Pardoși este situat în partea de nord a județului Buzău, în zona Carpații de 
Curbură, cu școală din 1867. 

1968, 23 decembrie. Are loc căsătoria civilă a lui Ionel Burlacu, de 21 de ani, cu domnișoara 
Elena Burlăcescu (născută la 01 iunie 1949 în comuna Pardoși, județul Buzău), de 19 ani. Căsătoria a fost 
trecută în Registrul Stării Civile din comuna Pardoși, la Nr. 10 din 23 decembrie 1968. Părinții soției, 
Nicolae și Maria Burlăcescu erau oameni cu știință de carte (ambii cu șapte clase primare) și oarecare 
stare materială (tatăl – mecanic morar, cu moară proprie) până când au fost colectivizați (1962-1989). În 
anii 1992-2006 Nicolae Burlăcescu, zis și Jurcic, și-a lucrat personal pământul cu un tractor și toate 
uneltele necesare (plug, semănătoare, discuitor, remorcă etc.). Soția, Elena Burlăcescu, în anul 1968, era 
contabilă la Cooperativa de consum din comuna Murgești, județul Buzău, cu domiciliul în satul Pardoși, în 
casa părinților ei. 

1969, 18 septembrie. S-a născut Daniela Burlacu, în satul Pardoși, județul Buzău, fiica soților 
Ionel și Elena Burlacu. În anul 1990 Daniela Burlacu s-a căsătorit cu Aristide Trandafir, conducător auto 
în Pitești. În urma căsătoriei s-a născut fiica lor, Oana-Maria, la 16 august 1991. În anul 1990, Daniela 
Burlacu era absolventă a Liceului Industrial de Construcții nr. 7 din Pitești și salariat civil în U.M. 02405 
Pitești.  

1971-1972. În perioada august 1971-februarie 1972 internat în Spitalul Orășenesc Râmnicu 
Sărat, cu diagnostic T.B.C., vindectat complet. 

1972-1973. (01 iulie 1972-27 august 1973). Angajat (magazioner; funcționar principal) în U.M. 
02405 Râmnicu Sărat. 

1973-1974. (01 septembrie 1973-09 martie 1974). Angajat prin transfer la Întreprinderea 
Construcții Montaj din Buzău (primitor-distribuitor), șantier Râmnicu Sărat. 

1974-1974. (13 martie 1974-01 august 1974). Angajat din nou (funcționar administrativ I) în 
U.M. 02405 Râmnicu Sărat. În luna iunie 1974 mutat cu U.M. 02405 la Pitești. 

1974-2011. Angajat U.M. 02405 Pitești. Adică 39 de ani. Cu cei doi ani de la Râmnicu Sărat, Ionel 
Burlacu totalizează circa 40 de ani în aceeași Unitate Militară 02405, Arhivele Militare Naționale Române. 
Se poate spune, fără nici o reținere: o viață printre rafturi de arhivă; o viață trăită cu demnitate și respect 
pentru profesia prestată; o viață înnobilată prin competență și devotament; o viață prețuită și admirată de 
toți cei care l-au cunoscut și au beneficiat de munca sa ca arhivist cercetător. 

 
Din Carnetul de muncă pe numele lui Ionel Burlacu în anii 1972-2012 desprindem câteva 

momente esențiale: 
1982-2008 (05 mai 1982-01 octombrie 2008). Custode la Sala de studiu pentru cercetători. Adică 

timp de 26 de ani. Perioada de timp în care a cunoscut un șir important de istorici militari și civili care au 
cercetat fonduri de arhivă în Sala de studiu a cărui custode era. Între aceștia (doar cu numele și 
prenumele): Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Constantin Hlihor, Jipa Rotaru, Aurel 
Pentelescu, Gavriil Preda, Constantin Moșincat, Dan Stoian, Constantin Ispas, Constantin Chiper, Vasile 



 

3

Novac, Vasile Tudor, Vasile Bârză, Nicolae Petrescu, Vasile Tutula, Ion Giurcă, Dan Antoniu, George 
Gheorghiu, Gheorghe Suman, Valeriu Avram, Dan-Adrian Arsene ș.a. 

Funcțiile îndeplinite  în cadrul Arhivelor Militare Române – Depozitul de Arhivă Pitești, conform 
Carnetului de muncă: magazioner (01 iulie 1972-10 aprilie 1973); funcționar principal (10 aprilie 1973-
27 august 1973); funcționar administrativ I (13 martie 1974-01 iulie 1976); funcționar administrativ 
principal (01 iulie 1976-01 mai 1988); arhivist (01 mai 1988-01 decembrie 1989); referent IV (01 aprilie 
1991-01 noiembrie 1991); referent III (01 noiembrie 1991-01 octombrie 1992); referent II (01 octombrie 
1992-31 decembrie 1994); referent I (01 ianuarie 1995-01 martie 1999); referent I/A (01 decembrie 
1999-02 septembrie 2011). A beneficiat de gradațiile legale, sporuri pentru condiții vătămătoare de 
muncă și salariu de merit (2002-2005; 2008-2010). I s-a acordat titlul de Specialist de clasă, clasa I, 
specialitatea Arhive (01 mai 2004). 

2002, 29 noiembrie. Președintele României (președinte: Ion Iliescu), prin Decretul nr. 968, 
conferă lui Ionel Burlacu Medalia Națională „Pentru Merit” clasa a III-a, civil. 

2010, 25 august. Consiliul Județean Argeș (președinte: Constantin Nicolescu), prin Hotărârea nr. 
154, acordă Titlul de Fiu al Argeșului  lui Ionel Burlacu, motivând: „personalitate marcantă în domeniul 
Armatei”.  

 
Situația militară a lui Ionel Burlacu 
1966-1967  (19 februarie 1966-13 iunie 1967). Serviciul militar obligatoriu. Arma infanterie 

mecanizată în Regimentul 23 Mecanizat Beiuș (U.M. 01334) și în Regimentul 21 Mecanizat Oradea (U.M. 
01326). La Oradea a urmat Școala de ofițeri de rezervă cu durata de 5 luni (15 aprilie 1966-15 
septembrie 1966), absolvită cu gradul militar Sergent cu diagonală. La uniforma de militar în termen 
purta zilnic centura cu diagonală peste umărul drept conform uniformei de instrucție a ofițerilor. 
Ulterior, prin Ordinul Ministrului Forțelor Armate/Apărării Naționale a fost înălțat la gradul de 
Sublocotenent  în rezervă, arma Infanterie Mecanizată. În anul 1971, timp de 30 de zile (aprilie) a 
executat o concentrare la U.M. 01258 Râmnicu Sărat, în urma căreia a fost avansat Locotenent în 
rezervă, arma Infanterie Mecanizată. O altă concentrare a efectuat-o timp de o lună de zile (zilnic, în 
afara orelor de program de la Depozitul de Arhivă Pitești) la o unitate militară din garnizoana Pitești. În 
urma acestei concentrări a fost avansat la gradul de Căpitan, specializarea Infanterie Mecanizată, grad 
militar de ofițer  în rezervă păstrat și astăzi. 
 

 

 
Oradea, 12 octombrie 2008. Moment de relaxare. Ionel Burlacu alături de colonel dr. Constantin Moșincat, organizatorul 

sesiunii științifice din acel an – „Frontiera de vest în istoria contemporană a României” 
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