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 Curriculum vitae 

Europass  
  

 

Informații personale 

 

Nume/Prenume   MOCANU LACRAMIOARA 

Adresa  Cornișa Bistriței,  nr. 10 Bacău (Romania) 

Telefon  0234/544932 0745599469 

Fax  0234/544932 

E-mail  lacramioara_mocanu@yahoo.com 

 

Cetățenia  Română 

 

Data nașterii  29.01.1969 

 

 Sex  feminin 

 

 
Experiența profesională 

 

Perioada   2007 → prezent  

Funcția sau postul ocupat  Președinte Asociația pentru Promovarea Învățământului European 

Principalele activități si 

responsabilități 

 - Promovarea formelor alternative de formare profesională, promovarea 

valorilor europene, formarea continuă a profesorilor în domeniul 

antreprenorial și educația pentru o cetățenie activă 

- Coordonarea de activități de formare continuă și educație desfășurate în 

cadrul asociației. 

- Monitorizarea activității desfășurate în unitățile de învățământ înființate 

sub egida APIEB:  

 Școala Sanitara Postliceala ”Sanity” Bacău; 

 Școala Postliceala Sanitara ”Sanity”  Comănești; 

 Școala Postliceala ”Ana Aslan” Onești. 

- Coordonator proiect: “Vise cool de la Weedshop? Informarea tinerilor 

liceeni cu privire la riscul consumului de plante etnobotanice” - aprilie – 

iunie 2011; 

- Coordonator proiect: “Comunicarea – mijloc de combatere a violenței”  - 

iunie-noiembrie 2010;  

- Coordonator proiect: “Comunicarea in administrarea publica de la sate” - 

octombrie-noiembrie 2009;    

- Coordonator proiect –grant: „În sprijinul autorităților locale din mediul 
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rural” - iulie 2008 – noiembrie 2008; 

Numele și adresa angajatorului   Asociația pentru Promovarea Învățământului European – Bacău, str. Mioriței 16 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

 

Perioada  1.10.2016 → prezent  

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctor, Universitatea „Danubius” din Galați 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinelor: „Introducere 

în psihologie”, „Istoria psihologiei”, „Psihologie judiciară” 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Danubius” din Galați 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

 

Perioada   2015 → 2016 

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctor, Universitatea „Danubius” din Galați 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinelor: „Psihologia 

comunicării”, „Psihologie judiciară” și a seminarului: „Etică și deontologie 

judiciară” 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Danubius” din Galați 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

 

Perioada   2010 → 2015 

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctor, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinelor: „Psihologia 

reclamei”, „Psihocriminalistică” 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Petre Andrei” din Iași, str. Ghica Vodă, nr. 13, Iași, România 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada  2010 → 2012 

Funcția sau postul ocupat  Psiholog, la proiectul: "Copii pregătiți pentru a schimba viitorul satelor 

romanești", Fundația de Sprijin Comunitar Bacău , regiunea NORD-EST, Mun. 

Bacău (Romania) 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Realizarea metodologiei de lucru cu beneficiarii  

Membru în echipa de management a proiectului în cadrul căruia am avut ca 

responsabilități: 

- Planificarea activităților 

- Implementare și monitorizare 

- Raportare 

- Supervizare achiziții  

- Managementul echipei de proiect 

- Managementul relației cu partenerii 

- Managementul relației cu finanțatorul  

- Rezolvarea problemelor 

Numele și adresa angajatorului   Fundația de Sprijin Comunitar, Str. Mărăști nr.32 bis, Bacău, Romania   
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Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 ONG (www.fsc.ro)  

 

   

Perioada  octombrie 2009 – octombrie 2010 

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctor,  Facultatea de Științe ale Comunicării 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinei: ”Psihologia 

comunicării” 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea Danubius din Galați 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada  Ianuarie – decembrie 2009 

Funcția sau postul ocupat  Rețeaua Națională de Arte pentru Comunitatea ÎMPREUNĂ – instrument de 

coeziune socială - psiholog voluntar în cadrul rețelei 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Realizarea metodologiei de lucru cu beneficiarii 

Numele și adresa angajatorului  Fundația de Sprijin Comunitar, Str. Mărăști nr.32 bis, Bacău, România  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 ONG 

   

Perioada  octombrie 2008 → octombrie 2010 

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctorand, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinelor: „Psihologia 

publicității și a reclamei”, „Psihologia mediului” 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Petre Andrei” din Iași, str. Ghica Vodă, nr. 13, Iași, România 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada  octombrie 2008 → iulie 2009 

Funcția sau postul ocupat  Lector universitar doctorand, Universitatea ”George Bacovia” din Bacău 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Activități didactice  - susținerea în calitatea de titular a disciplinelor: ”Consiliere 

în asistență socială”, ”Psihopatologia”, ”Psihologia persoanelor vârstnice”  

Numele și adresa angajatorului   Universitatea ”George Bacovia” din Bacău, str. Pictor Aman 96 Bacău, România 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada   01 martie 2007 - 2013 

Funcția sau postul ocupat  Membru în echipa de organizare 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Dezvoltare personală și abilitare – formare, consiliere psihologică și psihoterapie 

Numele și adresa angajatorului  Asociația „SPER” București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Perfecționare 

   

Perioada  2005 → 2015 

http://www.fsc.ro/
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Funcția sau postul ocupat  Consilier, Universitatea “Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, 

Asistență Socială, Sociologie și Științe Politice 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Coordonarea Centrului de Promovare și Practică a Fundației ”Petre Andrei” din 

Iași,   

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Petre Andrei” din Iași, str. Ghica Vodă, nr. 13, Iași, România 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada  01 iulie 2006 – 30 noiembrie 2008 

Funcția sau postul ocupat  Consilier juridic, Universitatea ”Walles” România – București 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Coordonarea Centrului de pregătire Bacău 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea Walles, Bulevardul Basarabia nr.47, sector 2, București, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Educațional 

   

Perioada  01 ianuarie 1992 – 30 noiembrie 2005 

Funcția sau postul ocupat  Consilier juridic, S.C. “Norocel”, Bacău 

Principalele activități si 

responsabilități 

 Selecție de personal și plasarea forței de muncă 

Numele și adresa angajatorului   S.C. “Norocel”, Bacău, Mioriței, 16, România 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 Resurse umane 

 

Educație și formare 
 

 

Perioada  22.06 – 29.06.2015 

Calificarea/diploma obținută  Manager de formare 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 -elaborarea strategiei de formare 

-coordonarea activităților specifice domeniului de formare; 

- monitorizarea implementării strategiei de formare; 

-asigurarea calității activității de formare; 

-managementul riscurilor. 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 SC EURO PERSONAL SRL 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 SPECIALIZARE 

   

Perioada  02.12.2014-30.01.2015 

Calificarea/diploma obținută  Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

  organizarea activității de protecție a muncii; 

 instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă; 

 monitorizarea activității de prevenire și de protecție a muncii; 

 coordonarea activităților de intervenție în cazuri de necesitate; 

 investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a 

îmbolnăvirilor. 
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Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare 

   

Perioada   2012 –  2013 

Calificarea/diploma obținută  Curs de formare profesionala continuă: ”Terapia tulburărilor de limbaj” 

   

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Romanian Association for the study of gambling 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare 

   

Perioada  Aprilie 2012 – Aprilie 2013 

Calificarea/diploma obținută  Expertiza medico-legală psihiatrică 

   

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Desfășurat în Centrele de Cercetare Avansată Iași, București și Timișoara în 

cadrul proiectului „Standarde europene pentru programe postdoctorale 

competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate și 

expertizei psihiatrice medico-legale” 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Program postdoctoral 

   

Perioada  2010 –  2012 

Calificarea/diploma obținută  Drept de practică autonomă în domeniul consilierii experiențiale 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Curs de formare în consiliere psihologică – evaluare și consilierea experiențială a 

copilului, adultului, cuplului și familiei 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Colegiul Psihologilor din România, Comisia de psihologie clinică și psihoterapie 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare 

 

Perioada  01 noiembrie 2009 – 30 ianuarie 2010 

Calificarea/diploma obținută  Manager de proiect 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Managementul proiectelor 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare 

   

Perioada  2008-2010 

Calificarea/diploma obținută  Drept de practică supervizată în domeniul consilierii experiențiale 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Curs de formare în consiliere psihologică – evaluare și consilierea experiențială a 

copilului, adultului, cuplului și familiei 
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Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Colegiul Psihologilor din România, Comisia de psihologie clinică și psihoterapie 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare 

   

Calificarea/diploma obținută  Doctor în științe, domeniul fundamental  de doctorat: științe sociale, 

domeniul de doctorat: psihologie,  specializare: psihologie judiciară.  

Titlul tezei de doctorat: „Demersuri psihologice de reconfigurare a personalității 

infractorului în scopul reintegrării sociale” 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Comportamentul deviant: între teorie și practică, Percepția deținutului asupra 

pedepsei și a mediului carceral, Închisoarea - instituție panoptică sau patogenă?, 

Probațiunea - alternativă la mediul privativ, Evaluarea mijloacelor facilitatoare 

procesului de reintegrare socio-profesională a infractorului, Strategii de reinserție 

socială a infractorului 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Universitatea București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Bd. M. 

Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107,  București, România  

 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Doctorat 

   

Perioada  Octombrie 2006 – iunie 2008 

Calificarea/diploma obținută  Masterat „Comunicare, creativitate și competențe psihosociale în organizații, 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Evaluarea creativității potențiale și manifeste în organizații, individual și de grup, 

Comunicarea din perspectivă psiho-sinergetică, Formarea și evaluarea abilităților 

și competențelor psihosociale: implicații în comportamentul de gen ,,Etică și 

deontologie în reconstrucția personalității insului în organizație, Metodologia și 

strategiile creativității în gestionarea conflictelor și crizelor, Dinamica relațiilor în 

organizații și comportamentul performant, Competențe și creativitate în 

managementul resurselor umane 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele 

Educației 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Postuniversitar  

   

Perioada  01 martie 2007 → 2008 

Calificarea/diploma obținută  Certificat de competente 

Domenii principale 

studiate/competențe dobândite 

 Dezvoltare personală și abilitare – formare, consiliere psihologică și psihoterapie 

Numele și titlu instituției de 

învățământ/furnizorul de 

formare  

 Asociația „SPER” București 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ/formare 

 Perfecționare  

   

Perioada  Octombrie 1997 – iunie 2001 

Calificarea / diploma obținută  Diploma licența (susținută la Universitatea de Vest, Timișoara) 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 Psihologie și asistență socială 
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Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea “Petre Andrei” Iași, Facultatea de Psihologie și Asistență Socială 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Universitar 

   

Perioada  Octombrie 1994 – iunie 1999 

Calificarea / diploma obținută  Diploma licența (susținută la Universitatea “Al. I. Cuza” Iași) 

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 Drept civil, Drept penal 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea “Petre Andrei”, Facultatea de Drept - Iași  

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Universitar 

 

Perioada 

  

01 ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obținută  Acreditare – liberă practică  

Domenii principale studiate / 

competențe dobândite 

 Psihologia câmpului social 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Psihologilor din România 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ  / formare 

 Perfecționare 

   

Perioada  01 mai 2005 

Calificare /diplomă obținută  Profesor de legislație rutieră 

Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 

 Legislație rutieră 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 ARR Bacău 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Perfecționare 

   

Perioada  01 martie 2001 

Calificare /diplomă obținută  Diploma de Inspector în Resurse Umane 

Domenii principale studiate/ 

competențe dobândite 

 Inspector în Resurse Umane 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Camera de Comerț și Industrie - Bacău 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Perfecționare 

   

Perioada  01 septembrie 1983 – iunie 1988 

Calificare /diplomă obținută  Diploma Bacalaureat 

Domenii principale studiate/  Profil economic 
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competențe dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Economic și de drept administrativ - Bacău 

Nivelul de clasificare a formei 

de învățământ / formare 

 Liceal  

 

   Aptitudini și competențe personale 

  

 Limbi străine cunoscute     

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilități de 

ascultare 

 

Abilități de 

citire 

 

Participare la 

conversație  

Discurs oral   

 

Limba engleza 

                                                

 Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Limba franceză 

                                             

 Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

      

 

Competențe și abilități 

sociale 

 Adaptabilitate, seriozitate, perseverență, punctualitate, stabilitate psihică, 

capacitate de efort prelungit, comunicativitate, empatie, calm, tact, asertivitate, 

toleranță. 

 

 

Competențe  și aptitudini 

organizatorice 

 Capacitatea de mobilizare a grupelor de studenți în diferite activități universitare 

specifice; 

Capacitate de stabilire clară a scopurilor și obiectivelor vizate de diferite activități; 

Managementul timpului și proiectarea activităților în funcție de scopuri, obiective, 

beneficiari. 
 

Competențe  și aptitudini 

tehnice 

 Abilități didactice extinse, cu utilizarea celor mai moderne tehnici pedagogice;  

Capacitatea de a utiliza toate echipamentele care sprijină integrarea acestor 

tehnici; 

Evaluarea programelor, studenților,  a formatorilor, a managerilor de proiect 

Cunoașterea pachetului Microsoft Office  
 

Permis de conducere  Categoria B 

 

Cărți publicate  Autor singur: 7 

 

Articole în reviste, volume 

colective 

 25 

 

 

Informații suplimentare  ANEXE: 

Anexa 1: Afilieri profesionale 

Anexa 2: Participare la mese rotunde, seminarii, conferințe, simpozioane, 

sesiuni științifice și workshop-uri 

Anexa 3: Coordonarea de centre de pregătire 

Anexa 4 : Comunicări științifice 

Anexa 5 : Proiecte 
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Anexa 6: Activități desfășurate în cadrul Universității “Petre Andrei” din Iași 

la nivelul centrului de practică Bacău 

Anexa 7: Publicații 

 

 

ANEXE: 

 

Anexa 1: Afilieri profesionale 

 Membru în Asociația Psihologilor din România; 

 Membru fondator al Asociației pentru Promovarea Învățământului European Bacău;  

 Membru în comitetul de control, filiala Bacău a Colegiului Psihologilor din România; 

 Membru în Colegiul Psihologilor din România. 

 

Anexa 2:  Participare de mese  rotunde, seminarii, conferințe, simpozioane, sesiuni științifice și workshop-uri 

 16 aprilie 2010 – membru organizator și participare la Conferința Anuală Europeană de Psihologie 

Transpersonală „Transformări spre o conștiință universală”, organizată de Asociația Europeană de 

Psihologie Transpersonală și Asociația Română de Psihologie Transpersonală; 

 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010  – participare la  Simpozionul  Național “Kreatikon. Creativitate. 

Formare. Performanță”, organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași, Inspectoratul Școlar al Județului 

Iași, Asociația Română de Psihologie Transpersonală, Școala Al.Vlahuță, Iași și din 2007 și Asociația 

Națională a Psihologilor de Familie din România; 

 14 iunie 2006  – participare la manifestările prilejuite de „Zilele P. Andrei” - Simpozionul Național 

„Agresorul și victima în cultura violenței”, organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași, Federația 

Internațională a Comunităților Educative, Asociația Internațională a Polițiștilor – Regiunea Iași și 

Inspectoratul de Poliție al Județului Iași; 

 29 - 30 iunie 2006 - participare la Sesiunea de comunicări științifice „Dezvoltare psiho-socială și 

reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, organizat de Universitatea Petre 

Andrei din Iași;  

 12 aprilie 2008 - participare la  Simpozionul  Național “Kreatikon. Creativitate. Formare. 

Performanță”, ediția a V-a; 

 12 iunie 2008 – participare la Sesiunea de comunicări științifice „Dezvoltare psiho-socială și 

reconfigurare comunitară”, organizată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cu participarea 

unor cadre didactice din Republica Moldova, de la Universitatea de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat 

din Tiraspol și Universitatea de Stat din Chișinău; 

 12 iunie 2008 – participare la workshop-ul „Renaștere spirituală prin psihologia transpersonală”, 

organizat de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași; 

 13 iunie 2008 – participare la Sesiunea Științifică „Dezvoltare psiho-socială și reconfigurare comunitară 

Fundamentul românesc al sincronizării europene”, ediție desfășurată cu prilejul „Zilelor P. Andrei”; (10 

credite); 

 12-14 februarie 2010 – participare la Conferința națională de psihoterapie experențială și dezvoltare 

personală unificatoare, București, organizată de Colegiul Psihologilor din România, Asociația SPER și 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București; 

 23-24 aprilie 2010 - participare la Simpozionul Național “Kreatikon. Creativitate. Formare. 

Performanță”, ediția a VII-a; 

 4-5 iunie 2010 – participare la Sesiunea Științifică „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul  

românesc al sincronizării europene” din cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de 

Universitatea Petre Andrei din Iași; 

 5 iunie 2010 - 8 iunie 2010 – participare la workshop-ul internațional „Rolul competențelor profesionale și 

psihosociale ale cadrului didactic în creșterea calității învățământului” din cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași; 

 6 iunie 2010 – participare la workshop-ul „Descoperirea și Trezirea Sinelui” din cadrul manifestărilor 

prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași;  

 8 iunie 2010 – participare la workshop-ul „Intervenția primară în lucrul cu familia – viziune sistemică” 

din cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași; 
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 8 iunie 2010 – participare la workshop-ul „Noua paradigmă integrativă și intervenție terapeutică, 

corporalitate și sexualitate” din cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de 

Universitatea Petre Andrei din Iași; 

 10 iunie 2010 – participare la Simpozionul Internațional „Agresorul și victima în cultura violenței” din 

cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași;  

 18-21 noiembrie 2010 – participare la Conferința Internațională „Psihologia și realitățile lumii 

contemporane”, organizat de PsiWorld, Societatea Română de Psihologie Experiențială Aplicată și 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București; 

 10 decembrie 2010 – participare la Simpozionul Național cu participare internațională „Rolul familiei în 

educația multiculturală” din cadrul manifestărilor prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea 

Petre Andrei din Iași; 

 11-12 februarie 2011 – participare la Conferința Națională de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare 

Personală Unificatoare „Altfel despre lumile din noi”, organizată de Colegiul Psihologilor din România, 

Asociația SPER și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. 

 26 – 28 Mai 2011- participare la Congresul Național de Medicină Legală, desfășurat la Poiana Brașov; 

 3-4 iunie 2011 - participare la Simpozionul Național cu participare internațională „Dimensiuni 

contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene” din cadrul manifestărilor 

prilejuite de „Zilele P. Andrei” organizat de Universitatea Petre Andrei din Iași; 

 28-29 Octombrie 2011 – participare la „Zilele medierii la Bacău”  (manifestări: Conferința „Medierea de 

la teorie la practică”, Caravana Medierii, Săptămâna medierii gratuite la Bacău, Masă rotundă -dezbatere, 

schimb de experiență); 

 6-7 aprilie 2012 - participare la Simpozionul Național “Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță” 

 18 mai 2012 – participare la workshop-ul “Comunicare si metacomunicare în familie. Mit sau 

realitate?”, organizat în cadrul Conferinței internaționale “Aspecte psihologice ale familiei 

contemporane și problemele educației copilului” 

 19 mai 2012 – participare la workshop-ul “Supervizarea profesională în psihologia muncii, 

transporturilor și serviciilor”, organizat de către Centrul de psihologie aplicată Brașov, prin Asociația 

psihologilor din transporturi, muncă și servicii și Colegiul psihologilor din România; 

 24-27 Mai 2012 - participare la Congresul Național de Medicină Legală, desfășurat la Sinaia; 

 15 iunie 2012 – participare la Simpozionul național cu participare internaționala „Ioan Câmpeanu” cu 

tema „Agresorul și victima în cultura violenței” - ediția a VI-a, din cadrul manifestărilor prilejuite de 

„Zilele Petre Andrei”; 

 21-23 septembrie 2012  - participare la workshop-ul „Învățare transgenerațională și dezvoltare personală” în 

cadrul celei de-a V-a Conferințe Naționale de psihogeriatrie cu participare internaționala 

„Îmbătrânirea activă”; 

 5-6 aprilie 2013 - participare la workshop-ul “Psihoterapii pozitive în realizarea performanței” în cadrul 

Simpozionului Național cu participare internațională “Kreatikon. Creativitate. Formare. 

Performanță”; 

 24-25 mai 2013 – participare la Conferința științifico-practică internațională a psihologilor “Profilaxia 

tulburărilor comportamentale la minori: Inovații, Provocări și Tendințe în educația modernă”;  

 13 iunie 2013  - participare la workshop-ul “Managementul performanței”, organizat de Asociația de 

Psihologie Industrială și Organizațională; 

 2-3 octombrie 2013 – participare la Conferința “Profiles International”, editia a X-a  “10 Years of 

excellence in human resources development”; 

 Iunie 2014 – participare la cursul Time Management organizat de H.R.D. Management  

 27-29 Mai 2015 – participare la Seminarul „Abordări terapeutice multidisciplinare pentru persoanele cu 

deficiențe și particularități ale intervenției în echipă” , desfășurat la Bacău; 

 14-17 octombrie 2015 – participare la Simpozionul „70 de Ani de la înființarea Colegiului de Medicina 

Bălți”, desfășurat la Bălți, Republica Moldova. 

 25-26 Mai 2016 -  participare la workshop-ul „Intervenții psihologice pentru persoanele cu tulburări de 

comportament”, organizat sub egida Colegiului Psihologilor din România, în colaborare cu Administrația 

Penitenciarelor din România – Penitenciarul Bacău; 

 26-27 Mai 2016 – participare la workshop-ul „Elemente cognitive structurale în avizarea psihologică 

pentru portul și uzul armamentului din dotare”, organizat sub egida Colegiului Psihologilor din 

România, în colaborare cu Administrația Penitenciarelor din România – Penitenciarul Bacău; 
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 27-28 Mai 2016 – participare la Conferința Națională de Psihologie, organizată de Colegiul Psihologilor 

din România, București;  

 19 mai 2017 – participare la Conferința Internațională „European integration realities and 

perspectives”, Danubius University, Galați; 
 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe internaţionale organizate în România: 

 Conferința internațională ”Lungul drum al zilei către noapte. Consumul de substanțe toxice de la uz 

recreațional la dependență”, APIEB, Bacău, 14-16.05.2015; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. Alimentația sănătoasă. Sănătatea mentală. Aspecte 

metodice din activitățile de educație pentru sănătate, APIEB, Bacău, 27-28.02.2016; 

 Simpozionul internațional Trăiesc sănătos. Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune practici din 

activitatea didactică, APIEB, Bacău, 12-14.05.2016; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție vs. dietă, 

ediția a V-a, Bacău, 11-13.05.2017; 

 

Moderator, coordonator workshop la conferinţe naţionale 

1. Intervenții psihologice pentru persoanele cu tulburări de comportament, organizat sub egida Colegiului 

Psihologilor din România, în colaborare cu Administrația Penitenciarelor din România – Penitenciarul 

Bacău, 25-26 Mai 2016 

2. Elemente cognitiv structurale în avizarea psihologică pentru portul și uzul armamentul din dotare, 

organizat sub egida Colegiului Psihologilor din România, în colaborare cu Administrația Penitenciarelor din 

România – Penitenciarul Bacău, 25-26 Mai 2016 

3. Conferința Medicina de urgență și situații de dezastre, APIEB, Bacău, 15-17.05.2014. 
 

 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe internaţionale organizate în România: 

 Conferința internațională ”Lungul drum al zilei către noapte. Consumul de substanțe toxice de la uz recreațional 

la dependență, Bacău, 14-16.05.2015; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. Alimentația sănătoasă. Sănătatea mentală. Aspecte metodice 

din activitățile de educație pentru sănătate, Bacău, 27-28.02.2016; 

 Simpozionul internațional Trăiesc sănătos. Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune practici din 

activitatea didactică, Bacău, 12-14.05.2016; 

 Simpozionul internațional Sănătate prin educație. Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție vs. dietă, 

ediția a V-a, Bacău, 11-13.05.2017; 

 Conferinţa Anuală Europeană de Psihologie Transpersonală Transformări spre o conştiinţă universală, 

organizată de Asociaţia Europeană de Psihologie Transpersonală şi Asociaţia Română de Psihologie 

Transpersonală, 16 aprilie 2010. 
 

Membru în comitetul ştiinţific al unor conferinţe naţionale: 

 Conferința Medicina de urgență și situații de dezastre, Bacău, 15-17.05.2014. 

 

 

Anexa 3 Coordonarea de centre de pregătire 

 2005 - 2015 Coordonarea Centrului de Promovare și Practică a Fundației ”Petre Andrei” din Iași. 

 

Anexa 4: Comunicări științifice 

a. Absenteismul școlar – factor al delicvenței juvenile Conduitele alternative ale școlarului – 

Simpozionul Național Kreatikon – creativitate, formare performanță, Ediția a V-a, aprilie 2007, Editura 

„Performantica”, Iași, ISBN 978-973-730-365-3, pp. 266-272;  

b. Influența spirituală a autorității carismatice - Anuarul Universității „Petre Andrei din Iași, Tomul II, 

2007, Editura „Institutul European”, Iași, ISSN 1454-4814, pp. 163-177; 

c.  Metodologii pentru testarea predilecției spre violență, prezentată la a XVI-a Sesiune anuală de 

comunicări științifice Dezvoltarea psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării 

europene, Universitatea „Petre Andrei”, 13 iunie 2008; 
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d. Cercetare – calitate și asigurarea calității în educație – Simpozionul național Kreatikon 

Creativitate- Formare – Performanță, 12 aprilie 2008, Iași, Editura „Performantica”,  ISBN 978-973-730-468-1, pp. 

152 – 155;  

e. Comunicarea în publicitate - Simpozionul Național Kreatikon – creativitate, formare performanță, 

Ediția a VI-a, 4 aprilie 2009, Iași Editura „PIM”, ISBN 606-520-379-3, pp. 363-368; 

f. Comunicarea Eu-lui dincolo de interpersonal - Simpozionul Național Kreatikon – creativitate, 

formare, performanță, Ediția a VII-a, 23-24 aprilie 2010, Editura „PIM” ISSN 2068-1378, pp. 345-350; 

g. Agresivitatea școlară diminuată printr-o comunicare eficace – Conferința PSIWORLD – 2010, 

Conferința Internațională „Psihologia și realitățile lumii contemporane” – ediția I, organizată de Societatea Română 

de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de Psihologie și sub egida Colegiului Psihologilor din 

România;  

h. 10 ani de probațiune în Vrancea – sesiune de comunicări științifice, 18 mai 2010, Editura ”Zigotto” 

Galați, 2011. 

 

Anexa 5: Proiecte 

 

 „În sprijinul autorităților locale din mediul rural“, număr de referință proiect: 3325, proiect derulat de 

Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul Județean Bacău, 

ocupând funcția de coordonator proiect (august-noiembrie 2008). 

 „Comunicarea in administrarea publica de la sate”, număr de referință 9392, proiect derulat de Asociația 

pentru Promovarea Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul Județean Bacău, ocupând funcția 

de coordonator proiect (octombrie-noiembrie 2009). 

 „Comunicarea – mijloc de combatere a violenței”, număr de contract  68748 / 01.06.2010, proiect derulat 

de Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul Local Bacău, având 

funcția de coordonator proiect (iunie-noiembrie 2010). 

 “Vise cool de la Weedshop? Informarea tinerilor liceeni cu privire la riscul consumului de plante 

etnobotanice”, număr de contract  68802/14.04.2011, proiect derulat de Asociația pentru Promovarea 

Învățământului European Bacău, finanțat de Consiliul Local Bacău, având funcția de coordonator proiect 

(aprilie – iunie 2011), 

 „Copii pregătiți pentru a schimba viitorul satelor românești”, proiect derulat de Fundația de Sprijin 

Comunitar, Bacău, având funcția de psiholog voluntar, fiind responsabilă cu realizarea metodologiei de lucru 

cu beneficiarii  (ianuarie – noiembrie 2010). 

 „Rețeaua Națională de Arte pentru Comunitatea ÎMPREUNĂ – instrument de coeziune socială”, proiect 

derulat de Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, având funcția de psiholog voluntar în cadrul rețelei 

(ianuarie – decembrie 2009). 

 Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție: 6.3. “Promovarea 

egalității de șanse pe piața muncii”, Proiect cu titlul: “START – O viață de calitate în siguranță” 

POSDRU/170/6.3/5/146738 – membru în echipa de lucru. 

 ”Gânduri de Paște”, proiect inclus în Calendarul Activităților Extracurriculare Naționale al MEN, 2016-

2017, coordonator proiect; 

 ”Gânduri de Paște”, proiect inclus în Calendarul Activităților Extracurriculare Regionale al MEN, 2015-

2016, coordonator proiect; 

 ”Magia anotimpurilor”, proiect inclus în Calendarul Activităților Extracurriculare Regionale al MEN, 

2015-2016, coordonator proiect; 

 

 

Anexa 6. Activități desfășurate în cadrul Universității “Petre Andrei” din Iași la nivelul centrului de practică 

Bacău 

 Coordonator al centrului de practică – desfășurarea de activități în colaborare cu Penitenciarul Bacău, 

Antidrog Bacău, Centrul de probațiune Bacău, cabinete individuale de psihologie și cabinete școlare din 

Bacău. 

 

Anexa 7: Publicații 

 Cărți - autor: 
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1. Mocanu Lăcrămioara, Psihologie judiciară, Editura Zigotto, Galați, 2010, ISBN 978-606-8085-72-2; 

2. Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea – mijloc viabil de diminuare a agresivității în mediul școlar, Editura 

Zigotto, Galați, 2010, ISBN 978-606-8085-76-0; 

3. Mocanu Lăcrămioara, Reintegrarea psihosocială a infractorului, Editura Zigotto, Galați, 2010, ISBN 978-

606-8085-79-1; 

4. Mocanu Lăcrămioara, Psihocriminologie, Editura Zigotto, Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-35-2; 

5. Mocanu Lăcrămioara, Tinerii și mirajul etnobotanic, Editura Zigotto, Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-

11-6; 

6. Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea dincolo de administrația publică rurală (ghid practic), Editura Zigotto 

Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-41-3; 

7. Mocanu Lăcrămioara, Soluții pentru comunitatea mea ( în cadrul proiectului: „Comunități rurale implicate 

– autorități locale responsabile” implementat  de Asociația EVA Ciorani, Vrancea, din cadrul Programului 

Fondul ONG în România – Componenta Implicare, Subcomponenta Participarea la luarea deciziilor și 

implicare comunitară), Editura Universitară Danubius, Galați, 2015, ISBN 978-606-533-371-0; 

8. Mocanu Lăcrămioara, Managementul proiectelor europene pentru sprijinirea modernizării administrației 

locale romanești, Editura Stagira, Bacău, ISBN 978-606-94362-1-9  (în curs de publicare); 

 

 Co-autor în volume colective: 

 Mocanu Lăcrămioara, Arsith Mirela (coord.), Așteptările cetățeanului și comunicarea instituțională eficientă 

în administrația publică locală, Editura Zigotto, Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-33-8; 

 Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, Psihologie și publicitate, Editura Zigotto, Galați, 2011, ISBN  978-606-

8303-39-0; 

 Mocanu Lăcrămioara, Leancă Anca, Psihologia  Comunicării, Editura Zigotto, Galați, 2011, ISBN 978-606-

8303-37-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Rebeleanu H. C., Victimizarea. O abordare medico-legală și psihologică, Editura 

Zigotto, Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-31-4. 

 

Autor - suporturi de curs: 

1. Mocanu Lăcrămioara, Psihocriminologie,  Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2010, ISBN 978-606-

58312-1-6; 

2. Mocanu Lăcrămioara, Psihologia comunicării, Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94142-9-3; 

3. Mocanu Lăcrămioara, Psihologie judiciară, Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94142-8-6; 

4. Mocanu Lăcrămioara, Introducere în psihologie I, Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94362-2-

6; 

5. Mocanu Lăcrămioara, Introducere in psihologie II,  Editura Stagira, Bacău, 2017, ISBN 978-606-94362-3-

3; 

 

Coordonator de culegeri  de lucrări: 

a. Mocanu Lăcrămioara, Sănătate prin educație – Alimentație sănătoasă. Sănătate mentală. Aspecte 

metodice din activitățile de educație pentru sănătate – Culegere de lucrări prezentate în cadrul simpozionului cu 

participare internațională, Editura Stagira, Bacău, 2016, ISBN 978-606-94142-0-0; 

b. Mocanu Lăcrămioara, Trăiesc sănătos. Alimentație – mișcare – relaxare. Exemple de bune practici din 

activitatea didactică  - Culegere de lucrări prezentate în cadrul simpozionului  cu participare internațională, 

Editura Stagira, Bacău, 2016, 978-606-94142-1-7; 

c. Mocanu Lăcrămioara, Sănătate prin educație – Emoții pozitive. Dezvoltare armonioasă. Nutriție vs. dietă  

– Culegere de lucrari prezentate în cadrul simpozionului cu participare internațională, Editura Stagira, Bacău, 

2017, ISBN 978-606-94362-0-2. 

 

Membru colectiv de redacție al revistei: 

1. Stagiria – studii și cercetări umaniste, nr. 1, Editura  Rovimed Publishers, Bacău, 2008, ISSN 1843-8733; 

2. Stagiria – studii și cercetări umaniste, nr. 2, Editura  ProPlumb, Bacău, 2008, ISSN 1843-8733; 

3. Stagiria – revista Școlii Sanitare Postliceale Bacău, nr. 3/2014, Editura Zigotto, Galați, 2014, ISSN 1843-

8733; 
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4. Stagiria – revista Școlii Sanitare Postliceale Bacău, nr. 4/2015, Editura Zigotto, Galați, 2015, ISSN 1843-

8733. 

Referent științific: 

1. Strategii didactice – articole de specialitate, Anul 1, Nr. 5, Noiembrie 2011, Editura Rovimed Publishers, 

ISSN 3215-8931; 

2. Cristina Violeta Taraș, Metode activ – participative utilizate în predarea disciplinei socializare la deficientul 

mintal sever, Editura Stagira, 2016, ISBN 978-606-94142-2-4; 

3. Elena Marcu, Dimensiunea psiho-socială a fenomenului de delincvență juvenilă, Editura Stagira, 2016, 

ISBN 978-606-94142-5-5. 

 

Articole, studii, cercetări: 

 Mocanu Lăcrămioara, Absenteismul școlar – factor al delicvenței juvenile Conduitele alternative ale 

școlarului publicat în Simpozionul Național Kreatikon – creativitate, formare, performanță, Ediția a V-a, 

Editura „Performantica”, Iași, 2007, ISBN 978-973-730-365-3, pp. 266-272;  

 Mocanu Lăcrămioara, Influența spirituală a autorității carismatice publicat în Anuarul Universității 

„Petre Andrei din Iași, Tomul II, 2007, Editura „Institutul European”, Iași, ISSN 1454-4814, pp. 163-177;  

 Mocanu Lăcrămioara, Metodologii pentru testarea predilecției spre violență, publicat în Dezvoltarea 

psiho-socială și reconfigurare comunitară. Fundalul românesc al sincronizării europene, Universitatea 

„Petre Andrei”, 2008; 

 Mocanu Lăcrămioara, Familia ca instanță de socializare, integrare și control social al copilului și 

adolescentului publicat în Revista Stagiria, nr 1, 2008, Editura „Rovimed Publishers”, Bacău, ISSN 1843-

8733, pp. 36 – 54;  

 Cosmovici Nicolae, Mocanu Lacramioara, Vestale Oana Mihaela - Depresia – tristețea sufletului? 

publicat în Revista  Stagiria, nr II, 2008, Editura „ProPlumb”, Bacău, ISSN 1843-8733, pp. 26 – 40;  

 Mocanu Lăcrămioara, Cercetare – calitate și asigurarea calității în educație publicat în Simpozionul 

național Kreatikon - Creativitate. Formare. Performanță, Editura „Performantica”, 2008, Iași, ISBN 978-

973-730-468-1, pp. 152 – 155;  

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea în publicitate publicat în Simpozionul Național Kreatikon – 

creativitate, formare performanță, 2009, Iași Editura „PIM”, ISBN 606-520-379-3, pp. 363-368;  

 Mocanu Lăcrămioara, Comunicarea Eu-lui dincolo de interpersonal publicat în Simpozionul național 

Kreatikon - Creativitate. Formare. Performanță, 2010, Editura „PIM” ISSN 2068-1378, pp. 345-350;  

 Mocanu Lăcrămioara, Agresivitatea școlară diminuată printr-o comunicare eficace publicat în Conferința 

PSIWORLD – 2010, Conferința Internațională „Psihologia și realitățile lumii contemporane” – ediția I, 

organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de Psihologie 

și sub egida Colegiului Psihologilor din România.  

 Mocanu Lăcrămioara, Cuvânt înainte publicat în 10 ani de probațiune în Vrancea, Sesiune de comunicări 

științifice, Editura Zigotto Galați, 2011, ISBN 978-606-8303-16-1 pag 5-6; 

 Mocanu Lăcrămioara, Aspecte psihopatologice ale actului omucidar publicat în Simpozionul Național 

Kreatikon – creativitate, formare performanță, 2011, Editura „Spiru Haret”, Iași, ISSN 2068-1372, pp. 467-

471; 

 Mocanu Lăcrămioara, Abordarea psihologică și medico-legală a suicidului publicat în  Simpozionul 
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