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INFORMAŢII 

PERSONALE 
SECARĂ  LĂCRĂMIOARA  

 

 

Str. Nufărului, nr. 7, bloc B4, Sc. A, Ap.2, PIATRA NEAMT,  

      jud. NEAMT, România 

 

   0741589909 

       

 lacra_iulie@yahoo.com   

  

Sexul F | Data naşterii 15/ 07/1969 | Naţionalitatea: română  

 

 

          EXPERIENŢA     

       PROFESIONALĂ   

 

      22.09.2014 și până   

       în prezent            

                                                     Profesor titular de Educaţie Tehnologică la : 

 Colegiul Tehnologic ,,Spiru  Haret”, Piatra Neamț  

 Şcoala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc", Piatra Neamţ  

 Liceul Teologic Ortodox ..Sfinții Împărați Constantin și  Elena “,  

Piatra Neamț. 

                                               Profesor la plata cu ora de Managementul proiectelor de sănătate,   

                                               Managementul proiectelor, Managementul legislației sanitare la: 

 Școala Postliceală Sanitară ,Piatra Neamț. 

                                               Metodist al Inspectoratului Județean Neamț în anii școlari: 2017-2018, 2016- 

                                               2017,  2015-2016, 2014-2015  

                                               Membru evaluator pentru ,,Proiectele de manuale școlare de Ed. tehnologică 

                                               în anel școlar 2016-2017   .  

                                               Membru în ,,Grupul de lucru pentru programe școlare de Ed.Tehnologică” 

                                               în anel școlar 2016-2017    

                                               Responsabil al comisiei metodice de ,,Management “din cadrul Școlii  

                                               Postliceale Sanitare, Piatra Neamț în anii școlari: 2017-2018, 2016-2017,   

                                               2015-2016,  2014-2015 

                                               Responsabil al comisiei metodice de ,,SCMI “ din cadrul Școlii Postliceale   

                                               Sanitare, Piatra Neamț  în anii școlari : 2017-2018, 2016-2017,  2015-2016 

                                               Responsabil al comisiei de formare continuă din cadrul Şcoala Gimnazială  

                                              ,,Daniela Cuciuc",  Piatra  Neamţ  în anii școlari:: 2017-2018  2016-2017,   

LOCUL DE MUNCĂ 

PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

 

Membru în Consiliu de Administrație al  S.C. PARKING  S.A.,  Piatra Neamț 

 

mailto:lacra_iulie@yahoo.com
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                                         Membru al comisiei metodice ,,CEAC” ,,Anticorupție” a Școlii Postliceale  

                                         Sanitare, Piatra Neamț  în anii școlari: 2017-2018. 2016-2017,  2015-2016,  

                                             Expert pe termen lung-Responsabil local de informare, documentare  

                                             ,Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniver- 

                                             sitar pentru folosirea tehnologiilor educationale modern în  predarea fizicii și disci-                                                    

                                             plinelor  tehnice,”,  POSDRU/157/1.3/S/132731”   conform adeverinţei nr.2130/ 

                                        09.10.2015;                                                               

05.09.2012 – 

22.09.2014  

 

Director CCD Neamț, formator pentru programe acreditate si avizate, 

coordonator de programe, conferinţe, seminarii si simpozioane 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  

 

Director Casa Corpului Didactic Neamț în perioada 05.09.2012-22.09.2014, 

conform OMECTS 5646/ 05.05.2012, OMEN 4777/14.08.2013 și OMEN nr.4220/ 

04.08.2014 

Îndeplinirea programului managerial, asigurarea dezvoltării instituţionale, 

promovarea imaginii C.C.D. Neamţ ca principal furnizor de formare pentru 

personalul din învăţământul preuniversitar nemţean, stabilirea strategiei de 

coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare, planificare, organizare, conducere şi 

coordonare a activităţilor de formare, asigurarea climatului de muncă eficient în 

instituţie, elaborarea materialelor de sinteză, reprezentarea instituţiei în relaţiile 

publice, asigurarea repartizării resurselor financiare, consilierea şi facilitarea 

schimbului de informaţii, asigurarea dezvoltării/formării profesionale a 

personalului din învăţământul preuniversitar 

Președinte CA al CCD Neamț / membru al Consiliului de administrație al I.S.J. 

Neamț  în perioada 05.09.2012-22.09.2014 conform deciziei nr 2028/ 07.07.2014   

Coordonator al programelor de formare avizate/ acreditate/ autorizate derulate în  

perioada 05.09.2012-22.09.2014 și a celor derulate în cadrul edițiilor I,  II  a 

,,Școlii de vară” de către CCD Neamț 

Inițiatoarea primei ediții a ,,Zilelor Casei Corpului Didactic Neamț” –iunie 2014 

Inițiatoarea primei ediții a ,,Școlii de vară” –iunie 2013 

Admisă in ,,Corpul de Experţi in Management Educaţional” sesiunea februarie – 

aprilie 2012 începând cu 27.04.2012, conform adresei nr.5440 - 18.05.2012. 

Formator al programului de formare continuă autorizat ,,Formator” conform 

adeverinţei nr.1301/12.08.2013 

Formator al programului de formare continuă ..Scrierea, implementarea și 

evaluarea  proiectelor educaționale” conform adeverinţei nr.1614/ 10.05.2014 

,, Participant la proiecte de tip ,,Comenius”, ..Leonardo da Vinci”, ..Erasmus+” 

Casa Corpului Didactic Neamţ, str. Petru Rareş, nr.24, România.   www.ccdneamt.ro 

 

Tipul sau sectorul de activitate: Educaţiei – învăţământ preuniversitar/ Activităţi de 

formare, coordonare, evaluare 

 

http://www.ccdneamt.ro/
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                                                   Expert pe termen lung,- Coordonator formare- ,,Formarea profesională a  

                                              cadrelor didactice din  învățământul preprimar și primar din mediul rural în 

                                              sprijinul formării de competențe cheie  relevante la elevi”, P.O.S.D.R.U./                                              

                                              157/ 1.3 /S/ 137603, conform adeverinţei nr.953/ 18.03. 2015       

                                               Organizator al ..Seminarului de bune practice”  în cadrul  ”, P.O.S.D.R.U./                                              

                                                   157/1.3//S/137603 din 02.10.2015, conform adeverinţei nr. 731 / 02.10.2015 

                                               Profesor organizator, evaluator și propunător de subiecte la ,,Olimpiada de  

                                               Educație tehnologică” fazele pe școală, locală, județeană,în anii școlari: 

                                               2016-2017, 2015-2016, 2014-2015                                       

                                               Pofesor asistent la concursurile de ,,Evaluare națională  2017,  2016.  2015/     

                                               Titularizare  2016,  2017/ Bacalaureat  2017, 2016, 2015 

                                               Formator al programului de formare continuă ,,Utilizarea instrumentelor on- 

                                               line în Educație” conform adeverinţei nr. 9950/ 16.04.2015; 

  

                                                      Tipul sau sectorul de activitate: Educaţiei – învăţământ preuniversitar 

 

                                    2014 – 2016       Studii de Master- ,,Inovare și Antreprenoriat” 

                                                        Universitatea Tehnică ,,Gh.Asachii" - Iaşi, România,  Facultatea de Textile și  

                                                                                        Management Industrial 

                                     2013 – 2015      Studii de Master- ,,Management Educațional” 

                                                                 Universitatea ,,Petre Andrei" - Iaşi, România,  Facultatea de Psihologie și 

                                                                                          Științe  ale Educației 

 

2010 - 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de Educaţie Tehnologică şi T.A.C. 

Şcoala Gimnazială,,Daniela Cuciuc", Piatra Neamţ, jud. Neamţ 

Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

Membru in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc", Piatra 

Neamț conform adeverinței nr.2639/16.09.2016 

Resonsabil al comisie C.E.A.C in Şcoala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc", și Şcoala 

Gimnazială ,,Pr. Gh.Săndulescu”, Dragomirești  conform adev. 

nr.1638/16.09.2016 și 299/16.03.2012 

Responsabil comisia de S.S.M în Şcoala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc"  și Şcoala 

Gimnazială ,,Pr. Gh.Săndulescu”, Dragomirești conform adeverinței 

nr.2641/16.09.2016 și a deciziei 76 

Membru în echipa de proiect multilateral Comenius conform adeverinței 

nr.622/20.03.2012 

Responsabil comisia de P.S.I. Şcoala Gimnazială ,,Pr. Gh.Săndulescu”, 

Dragomirești conform Deciziei nr.77/18.09.2011 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   
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COMPETENΤE 

PERSONALE   

              

 

 

2003 - 2004 Studii Postuniversitare- ,,Managementul instituţiilor publice"  

Univ. de Medicină şi Farmacie ,,Gr. T. Popa" - Iaşi, România 

 

1999 - 2001 Studii Postuniversitare  ,,Educaţie Tehnologică şi Tehnologii 

asistate de calculator" 
 

Univ. Tehnică Bacău, România,  Facultatea de Inginerie 

 

1989 - 1994 Studii universitare de lungă durată  

Univ. Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi,  Facultatea de Textile - Pielărie, specializarea 

,,Tehnologia chimică  a produselor textile, pielii şi înlocuitori de piele" 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

                                      Rusă 
C2  

 
C2  C2  C2  C2  

 Foaie matricolă a diplomei de licență, utilizator experimentat 

                                   

Franceză 

A2  

 
A2  A2  A2  A2  

 Cerificat de formare continuă , utilizator elementar 

                                         

Germană                

 

C2  C  C2  C2  C2  

Foaie matricolă a diplomei de licență, utilizator  experimentat 

 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare 

şi abilităţi sociale  

Relaţionez uşor cu elevii, părinţii şi cadrele didactice;  

Atragerea de fonduri băneşti pentru şcoală prin sponsorizări.  

Participarea la acţiuni de voluntariat 

Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie și cea de 

director a Casei Corpului Didactic Neamț 
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AUTOEVALUARE 

PROCESA-

REA 

INFORMA

-ŢIEI 

COMUNI-

CARE 

CREARE 

DE 

CONŢINU

T 

SECURIT

A-TE 

REZOLVA

-REA DE 

PROBLE

ME 

Utilizator  

experimentat 

Utilizator  

experimentat 

Utilizator  

experimentat 

Utilizator  

experimentat 

Utilizator  

experimentat 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale  

Am organizat toate activităţile: educative, culturale, artistice, competiţii, 

lectorate cu părinţii desfăşurate la clasele unde am fost dirigintă precum şi la 

nivel de disciplină, in şcoală, la nivel judeţean;și național 

Organizator a Olimpiadei şcolare de Ed.Tehnologică - faza judeţeană februarie 

2016 

Organizator a Olimpiadei şcolare de Ed.Tehnologică - faza judeţeană februarie 

2015 

Organizator a Olimpiadei şcolare de Ed.Tehnologică - faza judeţeană februarie 

2013 

Organizator de Olimpiade şcolare de Ed.Tehnologică - faza locală, judeţeană 

şi participant cu elevii obţinând menţiuni şi premii la faza judeţeană; menţiuni 

la faza naţională in anii 2007și 2010 cu elevi de cls.a V-a și a VI-a -premiul I 

acordat de Academia de Studii Tehnice la proba practică a Olimpiadei şcolare 

de Ed.Tehnologică - faza națională în anul 2017 cu elev de cls.a VIII-a,, locul 

I la faza județeană în anul 2017 cu elev de cls.a VIII-a, trei mențiuni și 

premiul III la faza județeană a Olimpiadei de Ed tehnologică faza județeană –

februarie 2016 

Întocmirea de „Proceduri operaţionale şi aplicarea lor in diverse 

compartimente: Administrativ, Contabilitate, Personal Didactic și Didactic 

Auxiliar" la  Şcoala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc", și Şcoala Gimnazială ,,Pr. 

Gh.Săndulescu”, Dragomirești   

Participarea cu expoziţii de cusături artizanale şi goblenuri in cadrul 

Proiectului Comenius  

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

Modelaj, tapiserie, desen tehnic;Origami,Quilling 

Rezultate deosebite la Tărgul de idei în afaceri-Centrul European Direct Nord-

Est și ADR Nord-Est în cadrul modului ,,Școala de afaceri pentru copii premiul 

al III-lea conform diplomei anexate 

Competenţe informatice  Utilizare Microsoft Excel , Microsoft Word, Power Point, Fox Pro; Utilizare 

INTERNET şi A.E.L 
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Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 

-  Formator al programului de formare continuă ,,Utilizarea instrumentelor on-

line în      

Educație conform adeverinţei nr.9950- 16.04.2015 

-,,Formarea formatorilor GEG România”,conform certificatului de participare 

nr. 8359/ 03. 09.2014 

- ..Utilizarea avansata a instrumentelor T.I.C.”, 89 ore conform certificatului nr. 

3242 /25.09 2013                                                                                             

Curs postuniversitar de specializare de ,,Ed. tehnologică și tehnologii asistate 

de calculator” 

                                                      

   

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

                  

- Concurs Național de referate și comunicări științifice ,,Ștefan 

Procopiu”,conform adeverinței nr.1365/30.03.2016 

- Adeverință de echivalare în 90 CPT nr.3527/22.09.2015 

- Program de formare ,,Metodist al ISJ” ,conform adeverinței  nr 

1709/10.05.2016 

- ,,Manager de proiect” ,conform certificatului de absolvire nr.00331857 - 

120 ore 

- Pro Management educaţional” program acreditat conform adeverinţei nr. 

1639- 27.04.2014 

- ,,,Abilitare pe Curriculum”, program acreditat conform adeverinţei nr. 

1382 -I 20.12.2011; 

- ,,Dezvoltarea capacității administrative MECS prin implementarea 

managementului strategic și ledearship-ului”, atestat de participare 

nr.1134/20.02.2015 

- ,,Instruirea diferenţiată a elevilor”, conform atestat de formare continuă  

nr.0037381 - 12.12.2014 

- ,,Formarea formatorilor GEG România”, conform atestat de participare 

nr.8359/03.09.2014 

- ,,Oscint -2009 pentru Management Educaţional” conform atestat de 

formare continuă  nr.270/ 01.07.2014 

- ..Utilizarea avansata a instrumentelor T.I.C”., 89 ore conform 

certificatului nr. 3242 - 25.09.2013 

- ..Transuniversitaria,” 64 CPT, ,,Compas-Management” 13 CPT 

,,Transversal-Interactive, 13 CPT conform adeverinței  nr 110/30.06.2013  

                                                                                         

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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- Comisia de evaluare în cadrul ,,Simpozionului regional 

Ecosciense”,,conform adeverinţei nr. 3994- 10.06.2013 

- Organizator al ,,Simpozionului regional Ecosciense” conform adeverinţei 

nr. 3995- 10.06.2013 

- Membru în echipa „Proiectului multilateral Comenius", conform 

adeverinţei nr.622 - 20.03.2012; 

- Participantă la simpozionul Internațional ,,Demersuri de intervenție și modele  

de bune practici Zeep” conform adeverinţei nr. 2125- 15.07.2013 

- Participantă la simpozionul internaţional cu tema ,,Integrarea copiilor cu 

autism in învăţământul de masă”, conform   adeverinței nr. 3133 / 

27.11.2013 

- Membru echipă de proiect ,,Comenius în Turcia la Corum/Osmancik”  

conform cerificatului din 01.04.2012 

- Reuniune de proiect in cadrul proiectului Leonardo da Vinci– Desing 

Your Future Help” 

- Participantă în Germania la  reuniunea de proiect in cadrul proiectului 

Leonardo da Vinci– ,,Desing Your Future” –conform certificatului de 

participare din 09-12.05.2013 

- Conferinţa Internaţională ,,Démarches contemporaines de la didactique”, 

NELPAE - parteneriatul pentru învăţare Grundtvig,conform diplomei din 

28.09.2012 

- Reuniune de proiect ,,La Vialonga-Lisabona” in Portugalia, in cadrul 

proiectului Grundtvig - New e-learning platform for adult education – 

NELPAE din  07-12.04.2013 conform certificatului de participare din 

12.04.2013 

- Coordonator al programului C.N.E.E. ,,Coordonate ale unui nou cadru de 

referinţă al curricumului naţional"- aprilie 2013; conform adeverinţei 

nr.3270/05.12.2013 

-  „Implementarea standardelor de referinţă", 20 ore, 5 CPT conform atestat nr. 

5099 - 21.10.2014 

- Curs de limbă franceză, nivel de competenţă A2, conform adeverinţei nr.1166 - 

29.07.20t3 

- Organizator al conferinței regionale ,,Dezvoltarea profesională în context 

european”, conform diplomei de merit nr.1387/09052014 

- ,,Managementul conflictelor” conform adeverinţei nr.320 - 24.02.2014; 

- Organizator simpozion naţional „Culorile unui mediu curat...in patru 

anotimpuri”, conform diplomei nr.19  - 27.01.2014 

-  
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- Cursul ,,Erasmus plus" - curs de scriere proiecte pe zona de tineret derulat 

in perioada 16 -18.12.2013; 

- ,,Ziua Educaţiei Nonformale” - curs de formare 

- Simpozion interjudeţean ,,Imaginaţie şi creativitate în demersul 

instructive - educativ - cerc pedagogic al profesorilor de Ed. Tehnologică 

sem I 

-  ,,Metode şi instrumente de educaţie nonformală in context T.I.A.” 

- ,,Managementul voluntarilor in contextul programului TiA”, conform 

certificatului de participare din 26.06.2013 

- ,,Tehnici de comunicare şi negociere – TCN" ,17 c.p.t. şi 67 de ore, 

EPIGON, conform adeverinţei nr. 2692 - 10.02.2013 

- „TIC avansat" program derulat in cadrul proiectului "Şcoala - membru 

activ al societăţii informaţionale", 25 c.p.t. 

-  Sesiune de formare a personalului didactic cu rol de decizie din 

învăţământul preuniversitar cu tema „Promovarea dezvoltării durabile şi a 

protecţiei mediului" conform adeverinţei nr. 320 - 21.12.2012; 

-  ,,Seminarul interregional pentru promovarea nevoii de formare 

profesională continuă a personalului auxiliar didactic din regiunile Nord - 

Est şi Centru" , conform adeverinţei nr. 33  / 24.02.2013 ; 

- ,,Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor multimedia in activitatea 

didactică"-24 ore  

- Curs de ,,Mentor” conform adeverinţei nr. 34 - 29.12.2010; 

- Certificat de absolvire - ,,Departamentul de Pregătire a Personalului 

Didactic”, conform adeverinţei nr.313 I 19.07 .2010; 

- Curs: „Proiecte de dezvoltare personală Comenius", conform adeverinţei 

nr.896 - 29.06.2010; 

- Certificat de absolvire ,,Evaluator competente profesionale” - 40 ore 

- Sesiunea speciala de formare a personalului didactic cu rol de decizie din 

învăţământul preuniversitar cu tema „Promovarea egalităţii de gen, de 

şanse şi respectarea diversităţii” – 16 ore 

- Simpozion „Inovaţie şi creativitate în predarea disciplinelor din aria 

curriculară Tehno- 

 logii” -   cerc pedagogic al profesorilor de Ed. Tehnologica sem II 

- ,,Dezvoltarea abilităţilor de viaţa pentru o mai buna inserţie sociala” -24  

ore conform  

 adeverinţei nr 25/ 14.01.2013; 

- Curs ,,Metodist”, conform adeverinţei nr. 4327 - 02.09.2013 

- Participare şi obţinerea premiului I la Simpozionul ,,Rolul antreprenorului 

in dezvoltarea  comunităţii locale”, desfăşurat la Colegiul Tehnic ,,Miron 

Costin" 

- „Implementarea standardelor de referinţă", 20 ore, 5 CPT conform atestat   

nr. 5099 - 21.10.2014 

- ,,Management financiar” conform adeverinţei nr.20889/ 18.02.2013; 
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-,,Evaluator de competente profesionale ”conform adeverinţei nr. 

50718/12.06.2013; 

-,,Seminarul interjudeţean de formare – informare - bune practici a cadrelor 

didactice in Programul Grundtvig”- seminar de formare 

- Curs de ,,Metodist” conform adeverinţei nr. 269 / 5.04.2013; 

- Curs de ,,Formator” conform adeverinţei nr. 397/ 15.11.2011; 

-,,Organizarea activităţilor CEAC.. Realizarea procedurilor specifice 

organizaţiei şcolare"-24 de ore, conform adeverinţei nr. 342 / 21.02.2013. 

- ,,Management educaţional in sistem descentralizat” - 24 ore conform   

 adeverinţei nr. 1118 /31.08.2013 ,,Ghid practic pentru scrierea și utilizarea  

                                                       procedurilor”, autori Lăcrămioara Secară ș.a. Ed.  Cetatea Doamnei 2013, 

                                                       ISBN 978-606-643-078-4 

                                                      - ,,Cetățean în Europa”, Ed.Alfa 2013ISBN 978-606-667-026-5 

                                                 -  Membru în comisia de echivalare ca și responsabil cu dezvoltarea  

                                                   profesională și acordare de CPT conform deciziei nr.100/07.09.2016 

   

 

                                                          

Publicaţii  

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Cursuri 

 - Educaţie antreprenorială şi leadership - 60 ore, 15 CPT,conform adeverinţei 

nr. 1556 -   27.10.2013, 

-  ,,Consilierea părinţilor” conform adeverinţei nr 348 - 21 .02.2013 

-   Membru in comisia de organizare şi evaluare a ,,Olimpiadei de Ed. Tehnologică   

in 2013 şi 2013-2014” 

 - Curs: ,,Comunicarea in spaţiul şcolar profesor-elev-părinte” conform 

adeverinţei nr. 1118/31.08.2013 

-  Program de formare continuă: ,,Competenţe T.I.C. in curriculum şcolar” nr. 

1056 4615 - 25.04.2012; 

-   Curs de ,,Formator” conform adeverinţei nr.397 

-   Curs de ,,Manager financiar” conform adeverinţei nr.20889 - 18.02.2013; 

-   Curs de ,, Mentor”- conform adeverinţei nr. 34 - 29.12.2010; 

-  Participare la simpozionul internațional de participare,,Flora-Finding Love Of    

nature Again conform certificatului  din 16.05.2011 

- Participare la seminarul de instruire a responsabililor de formare continuă din 

unitățile școlare din 30.05.2015 

- Organizator al ,,Olimiadei de Ed tehnologică faza județeană”, conform 

adeverinței nr.412/ 27.02.2016 

-  Profesor propunător și evaluator la ,,Olimiadei de Ed tehnologică la faza pe 

școală , locală și județeană”, conform adeverinței nr.241/ 02.02.2013 

-   Diplomă de merit-organizarea și realizarea ,,Conferinței Regionale de valorizare 

a mobilițăților 

individuale de formare continuă a cadrelor didactice din spațiul european”, 

conform diplomei de merit nr.2348/31.12.2013 

-Diplomă Simpozion Internațional ,,Demersuri de intervenție și modele de bune 

practici țn zeep 

 

 

 

                                                                                         



    Curriculum Vitae    

                                                                                                                                                                                                           Pagina 10 / 10  
 

  

  

 

1. Master ,,Managementul instituțiilor publice” 

2. Master ,,Inovare și antreprenoriat” 

3. Diploma de Licenta-Textile –Pielărie  

4. Diplomă de studii postuniversitare de specialitate ,,Ed tehnologică și TAC”;  

5. Diplomă de studii postuniversitare de specialitate ,,Managementul instituțiilor 

publice” 

6. Adeverință-membru in Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale 

,,Daniela Cuciuc", Piatra Neamț conform adeverinței nr.2639/16.09.2016 

7. Decizie membru CA al ISJ Neamț 

8.  O.M .privind decizii de numire în funcția de director CCD Neamț 

 

 

 

 

 

 

      Data: 10.10.2017       Prof.ing. Secară Lăcrămioara 
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