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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la acordarea titlului de 
"Cetăţean dc onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc" 
doamnei Ignătescu Artcmisia 
Conform prevederilor art. 129 alin. (13) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local 
poate conferii persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 70/2008, completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 59/2011 a fost aprobat regulamentul pentru stabilirea criteriilor şi 
a procedurilor de conferire şi retragere a titlului de "Cetăţean de onoare" al 
municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Doamna Ignătescu Artemisia s-a născut în comuna Păltinoasa, judeţul Suceava, 
la data de 1 martie 1928. A absolvit Liceul "Dragoş-Vodă" din Câmpulung 
Moldovenesc în anul 1952. În acelaşi an se înscrie la Institutul de limbă rusă "Maxim 
Gorki" din Bucureşti, pe care îl părăseşte pentru a avea grijă de cei cinci fraţi mai mici, 
în momentul în care rămân orfani. 
Angajată la Societatea pentru răspândirea Ştiinţei şi culturii, subfiliala 
Câmpulung în perioada 1952 - 1954, urmeză cursuri de redactor pentru reţeaua locală, 
organizate de Radio Bucureşti devenind redactor responsabil la Centrul de radioficare 
Câmpulung Moldovenesc. 
Doamna Ignătescu Artemimisia a fost metodist, apoi director al Casei 
Orăşeneşti de Cultură. Rezultatele obţinute în organizarea unor emisiuni de care îşi 
mai aduc aminte şi acum cei care le-au ascultat, i-au adus titlul de .Radist de Onoare" 
şi la vremea aceea "Medalia Muncii". 
În 1970, când se desfiinţează postul de radio ficare este nuimită metodist şi apoi 
director la Casa de Cultură, unde şi-a desfăşurat activitatea până în anul 1983 când s-a 
pensionat. 
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Atunci înfiinţează eubul "Fcmina". Acesta sc dezvoltă şi se afirmă prin 
activităţile sociale pe care le organizează: excursii la monumente istorice din judeţ şi 
din întreaga Moldovă, mănăstiri, dar şi prin activităţi complexe în sprijinul femeilor. . 
Astăzi Clubul continuă să funcţioneze şi va împlini anul acesta 50 de ani de 
activitate. 
Deşi la o vârstă înaintată, continuă să fie prezentă în toate activităţile oraşului. 
Are 5 cărţi, având în lucru pentru anul acesta volumul "Şi printre noi sunt îngeri". 
Cărţile scrise de doamna lgnătcscu Artemisia, în ansamblu lor, reprezintă un alt 
fel de monografie a Câmpulungului, cu texte publicate de ea de-a lungul timpului în 
ziarul Sucevean Crai Nou despre oameni şi întâmplări de la Ocolul Câmpulung 
Moldovenesc. 
În anul 2017 domna Ignătescu Artemisia a fost distinsă cu Diploma de Onoare 
a Fundaţiei Culturale a Bucovinei pentru îndelungata şi rodnica activitate culturală 
desfăşurată în slujba Bucovinei. 
Doamna Ignătescu Artemisia a primit premiul pentru publicistică acordat de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni a cărei membră este, iar recent aceeaşi societate i-a 
înmânat diploma de "Senior al Culturii din Bucovina". 
Cu renacitatea caracteristică adevăratelor bucovinence, dar şi cu înverşunarea 
de a nu fi învinsă, doamna Ignătescu Artemisia ne demonstrează, fără tăgadă, prin 
puterea cuvântului scris în tot ce înseamnă apariţie editorială, că scrisul nu are vârstă! 
În semn de recunoştinţă pentru conduita sa profesională şi socială propun 
conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Câmpulung Moldovenesc. 
Cu aceste argumente supun aprobării Consiliului Local acest proiect de 
hotărâre. 
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