
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

       
  

       PROIECT                                     
 

        HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

caporalului Marius-Cristian Cănuci 
 

 
 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 25.05.2017; 
     Având in vedere raportul nr.65773/2017 întocmit de Serviciul Imagine prin care 

se propune conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 
caporalului Marius-Cristian Cănuci; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  
 
 

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

 
 
 
Art.unic  -  Se conferă titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

Caporalului Marius-Cristian Cănuci-pentru întreaga activitate în 
serviciul militar, pentru curajul, sacrificiul şi devotamentul, 
demonstrate faţă de naţiune şi comunitate. 

 
 
 

 

 

           INIŢIATOR,               AVIZAT, 
           PT.PRIMAR, 
         VICEPRIMAR,                                            

                 PT. SECRETAR,   
                Ovidiu MISCHIANU 

         Mihail GENOIU  
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Serviciul Imagine 
Nr.  65773 / 12.05. 2017 
 
                                                                                                               Se Aprobă, 
                                                                                                   Pentru PRIMAR 
                      Viceprimar 
                                                                                                   Mihail GENOIU 
 

Se aprobă, 
Director Executiv. 

Direcția Economico-Financiară, 
Lucia ȘTEFAN 

 
 

RAPORT 
Privind conferirea titlului  

CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Caporalului 

MARIUS-CRISTIAN CĂNUCI 
 

 

Marius-Cristian Cănuci s-a născut la data de  04 iulie 1986 la Craiova.  
A absolvit în anul 2004 Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova, 

Facultatea de Științe Sociale, secţia Societate comunicare și mass-media în anul 
2008, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerii în anul 2015. 

A obţinut masteratul în ”Economie și afaceri internaționale” în anul 2015. 
 

 În perioada ianuarie – aprilie 2009, a urmat cursurile de formare a 
Soldaților Gradați Profesioniști ale Școlii de Aplicație pentru Sprijin de luptă 
“Eremia Grigorescu” din Sibiu, arma Artilerie Antiaeriană. 

A fost caporal la Batalionul 20 Infanterie Dolj, supranumiți “Scorpionii 
Negri”. Ca soldat, a participat la două misiuni internaționale în Afganistan. 
Prima misiune a avut loc în perioada decembrie 2010- iulie 2011 în provincia 
Zabul, unde a îndeplinit funcția de armurier. A doua misiune a avut loc în 
perioada ianuarie – iunie 2014, tot în Zabul.   
 

În data de 30 martie 2014, a fost implicat într-un atac cu mașină capcană 
asupra unei patrule românești, primul de acest tip asupra unei patrule din 
România. Acel accident nu avea să îl uite niciodată. Un coleg și-a pierdut viața 
în timp ce el și alți 2 colegi au fost grav răniți. În urma atacului, a rămas cu o 
invaliditate de gradul III, cu grave probleme la nivel cervical și o semipareză 
permanentă la nivelul brațului stâng.  

 



A fost decorat cu “Emblema Militară în Slujba Păcii cls. a III-a” pentru că 
a reușit să salveze viața unui camarad în atacul cu mașină capcană. 

  
             Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul Local poate 
conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
Cetăţean de Onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui 
regulament propriu.” 
  

Pentru întreaga activitate în serviciul militar, pentru curajul, sacrificiul și 
devotamentul demonstrate față de națiune și comunitate, în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. (2), art. 36 alin. (8) și art. 44 (1) din Legea 

Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare și având în vedere HCL 292/2010, prin care s-a aprobat 

Regulamentul cadru pentru acordarea titlului de “Cetățean de Onoare” al 

Municipiului Craiova, propunem, spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

conferirea TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA – Caporalului MARIUS-CRISTIAN CĂNUCI.  

 
  

Șef Serviciul Imagine 
Marina ANDRONACHE 

 
          

 Întocmit, 
            Cătălin PRAJA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Dan Zorilă 

 



 

                                            “Roman prin nastere, oltean prin gratie divina” 

   Numele meu este Canuci Marius Cristian, sunt nascut la data de 04.07.1986 in frumosul si mult 

indragitul nostru oras-CRAIOVA. 

   Am urmat cursurile scolii gimnaziale NR.24 “Sfantul Gheorghe” pentru ca mai apoi sa fiu admis la liceul 

cu profil vocational, Colegiul National “Stefan Velovan”, fostul liceu “Pedagogic”, urmand un profil de 

bibliotecar-pedagog. 

   Dupa terminarea liceului am continuat oarecum drumul ales in adolescenta, inscriindu-ma la 

Facultatea de Stiinte Sociale sectia “Societate, comunicare si mass-media”. In timpul facultatii am 

participat la bine-cunoscutul program work&travel USA, fiind plecat pentru o perioada de 4 luni in 

Ocean City-Maryland USA (iunie-septembrie 2007) 

   Odata ce am terminat facultatea, am incercat o reprofilare a studiilor inscriindu-ma la programul de 

Master al Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor sectia “International economics and 

business administration”, un program cu predare exclusiv in limba engleza in cadrul Universitatii din 

Craiova. 

   Alegerea unei cariere militare este strans legata de experienta pe teritoriul American, atunci cand, de 

ziua independentei, fiind totodata si ziua mea de nastere, am asistat la o parada militara unde am putut 

vedea si simti respectul deosebit al cetatenilor americani fata de veteranii de razboi.  

   Cariera militara am inceput-o odata cu inceperea cursurilor de formare a Soldatilor Gradati 

Profesionisti ale scolii de Aplicatie pentru Sprijin de lupta “Eremia Grigorescu” din Sibiu, arma Artilerie 

Antiaeriana. 

   Am fost incadrat la Batalionul 20 Infanterie “Dolj” supranumit si “Scorpionii Negri”. Alaturi de 

camarazii si fratii mei de arme am participat la doua misiuni internationale in TO AFGANISTAN. Prima 

misiune a avut loc in decembrie-iulie 2010/2011 in provincial Zabul, Camp APACHE, si am indeplinit 

functia de armurier. Cea de-a doua misiune a avut loc in ianuarie-iunie 2014 in provincial Zabul, FOB 

MESCALL si am indeplinit functia de cercetas. A fost misiunea care mi-a marcat viata, atat ca civil, cat si  

ca militar. 

   In data de 30 martie 2014 am fost implicat intr-un atac cu masina capcana asupra unei patrule 

romanesti, primul de acest tip asupra Armatei Romane de la inceperea razboiului din Afganistan. In 

tragicul incident si-a pierdut viata SLT. (pm) Claudiu Constantin Vulpoiu si alti patru militari, eu fiind unul 

dintre acestia, au fost raniti grav, comandantului patrulei fiindu-I amputat bratul superior stang, iar un 

alt coleg si-a  piedut ambele gambe. Sunt imagini si trairi pe care nu le voi uita niciodata! 

   Momentan, sunt inca activ, desi am fost incadrat in gradul III de invaliditate, avand problem grave la 

nivel cervical si o semipareza permanenta la nivelul bratului superior stang. 

   Am fost decorat cu “Emblema Militara in Slujba Pacii cls a III-a” deoarece am ajutat la mentinerea in 

viata a camaradului care si-a pierdut mana. 

    Nu ma consider un erou, dar imi place sa cred ca am luptat alaturi de cativa..pentru mine, toti militarii 

tarii sunt eroi! 



 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

InformaŃii personale CAPORAL 

Nume / Prenume Canuci Marius-Cristian 

Adresă(e)    Mun. Craiova,  
 

Telefon(oane)       
 
 

 

  

E-mail(uri)  cristicanuci@yahoo.com 

 
 

NaŃionalitate(-tăŃi) Romana 

 
 

Data naşterii   04.07.1986 

 
 

Sex Masculin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

 

                                         Obiectiv 

Ministerul Apararii Nationale 
 
 

  Un job activ, care sa imi permita utilizarea cunostintelor acumulate pana in prezent, cu 
perspective de dezvoltare a carierei, in cadrul unei echipe dinamice. 

  

ExperienŃa profesională  

                                        Perioada 
             Functia sau postul ocupat 
            Activitati si responsabilitati 
     Numele si adresa angajatorului 
 

04.01.2009 - Prezent 
Militar Activ (SGP) 
 Pistolar-Puscas-Lunetist 
U.M 01266 Craiova; B20 Inf. Dolj „Scorpionii Negri” 

Perioada   Ianuarie-iunie 2014 misiune TO AFGANISTAN 

FuncŃia sau postul ocupat Cercetas 



ActivităŃi şi responsabilităŃi   Asigurarea mobilitatii de miscare pe HIGHWAY ONE in Zabul-Afganistan 

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Apararii Nationale 

 
 
 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 
          Numele si adresa angajatorului 

      Tipul activitatii sau sectorul de                       
activitate 

 
 

 
 Decembrie 2010-Iulie 2011 misiune TO AFGANISTAN 

 Armurier 
 Ministerul Apararii Nationale 
 Repararea armamentului din dotare 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

EducaŃie şi formare  
  

Perioada    2013- 2015 MASTER 

Calificarea / diploma obŃinută Economist/ Economie si afaceri internationale (program integral in limba engleza) 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Economie si administrarea afacerilor internationale 
Economia Intreprinderilor 
 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor 

  

 

Perioada 2005-2008 FACULTATE 

Calificarea / diploma obŃinută  Sociolog/Societate comunicare si mass-media 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

 Societatea contemporana 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

                                             Perioada  
                  Calificare/diploma obtinuta 
        Disciplinele studiate/competente 

profesionale dobandite 
Numele si tipul institutiei de invatamant      

 
 

 
  Limba materna 

 

Facultatea de stiinte sociale 
 

 
 

2001-2004 LICEU 

Bibliotecar-pedagog 
Biblioteconomie 
Colegiul National „Stefan Velovan” (Pedagogic) 
 

 
 

Romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)   Engleza 
 *Abilitatea de a citi: Foarte BINE; 
 *Abilitatea de a scrie: Foarte bine; 
 *Abilitatea de a vorbi:Foarte bine 

 
 STANAG  nivel 2.2.2.2 (valabil MapN) 

 

  

  



CompetenŃe şi abilităŃi sociale -Sociabilitate, stapanire de sine, autoorganizare, responsabilitate, simtul umorului; 
- Capacitate de organizare in scris; 

- Capacitate de a lua decizii sub stres; 
- Capacitate de analiza si sinteza; 
- Capacitate de asimiliare de noi informatii si abilitati. 

 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate de a analiza sarcini; 
- Spirit analitic; 
- Lucru in echipa ; 

- Spirit de evaluare si imbunatatire; 
- Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii). 

 
  

    
 

  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Microsoft Office 

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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