
General-colonel MOLDOVEANU Jean (n. 24 sept. 1927, mun. Paşcani, jud. Iaşi – d. 24 

nov. 1997, mun. Bucureşti). 

După absolvirea şcolii de ofiţeri a MI, a urmat cursurile 

Academiei de partid „Ştefan Gheorghiu” şi apoi pe cele 

ale Facultăţii de Arme Întrunite şi Tancuri din subordinea 

Academiei Militare
1
. În cadrul MI a deţinut următoarele 

funcţii: comandant al Trupelor de securitate (dec. 1970 – 

dec. 1972); adjunct al ministrului de interne şi şef al 

Inspectoratului General al Miliţiei
2
 (dec. 1972 – iul. 1978). 

În perioada noiembrie 1974 – noiembrie 1979 a fost ales 

membru supleant în CC al PCR
3
. 

A fost destituit din funcţii după fuga generalului Ioan Mihai Pacepa, iar câteva 

luni mai târziu a fost trecut în rezervă cu gradul de general-maior. Ulterior, a fost 

însărcinat cu funcţii civile şi obşteşti: director general al Centralei Electrice Porţile de 

Fier II (1978 – 1989), membru al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii Socialiste şi 

membru în Biroul Executiv al Comisiei Centrale de Partid şi de Stat pentru 

Sistematizarea Teritoriului, Oraşe şi Localităţi Rurale.  

 În data de 28 decembrie 1989, a fost rechemat în rândul cadrelor active ale MI cu 

gradul de general-locotenent şi numit în funcţia de adjunct al ministrului de interne şi şef 

al IGP (28 dec. 1989 – 8 ian. 1990); prim adjunct al ministrului de interne şi şef al IGP (8 

ian. – 25 apr. 1990). 

Din cauza evenimentelor petrecute în Piaţa Universităţii în ziua de 13 iunie 1990 

va fi trecut direct în retragere la 14 iunie 1990
4
. 
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