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INFORMAȚII 
PERSONALE 

 
                                 URSACHE OVIDIU  
 
 

 
 
 
             

 

 DE 583, 707280, Comuna Lețcani, Județul Iași (România)  

 (+40)741918633     

 ursache.ovidiu@yahoo.com  

 

 

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ ȘI 

MANAGERIALĂ 
 

 

FUNCȚIA PE CARE O 
EXERCITĂ 

Director al Școlii Gimnaziale Lețcani (unitate cu personalitate juridică 
din care fac parte toate școlile și grădințele din Comuna Lețcani, 
Județul Iași)  

           Învățământ           

     

                   1981–2020 

 
Profesor de logică, psihologie, filosofie și istorie cu gradul didactic I (obținut 
în 1992 cu lucrare metodico-științifică Orizonturi ale logicii naturale ) 

Școala Gimnazială Lețcani  

Activitate didactică, educație 

1986–1996 Director al Școlii cu clasele I-X Lețcani și director coordonator al unităților de 
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2008–2009 

2009–și în prezent 

 

 

învățământ din Comuna Lețcani  

Management educational, management administrativ și financiar, 
management cultural, management instituțional (profesor, director/director 
coordonator, membru CA, șef de catedră) 

 
 

Director al u.p.j. (care în prezent cuprinde toate școlile și grădinițele din 
comună) 

Școala Gimnazială Lețcani  

Management educational, management administrativ și financiar, 
management cultural, management instituțional (profesor, director/director 
coordonator, membru CA, responsabil catedră) 

 

 

 

 

03/2009–10/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrație Publică 
Locală 

Inspector Școlar General Adjunct - Management 

Inspectoratul Școlar Județean Iași, (România)  

▪ Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Iași 

▪ Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de Istorie 

▪ Metodist al ISJ Iași 

▪ Membru în mai multe comisii de nivel județean (Mobilitate, de Disciplină, 
Paritară, Pentru SSM) 

▪ Președinte al Comisiei Naționale de Admitere în Liceu a Elevilor din 
Republica Moldova 

                        1996–2008 

 

 

 

 

 

2008-2020 

                                         

 

 

 

                                       

                         2006-2020 

                            Cultură 

                                                   

Primar al Comunei Lețcani, Județul Iași 
 

Administrație publică locală (Management Administrativ și Financiar, 
investiții și accesare fonduri europene, relațiile cu instituțiile și 
comunitatea, gestionarea situațiilor de urgență, protecția drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului etc.) 

Consilier local și Președinte al Comisiei pentru educație, cultură, 
religie…și cu atribuții juridice a Consililului Local Lețcani 

Administrație publică locală (inițierea, fundamentarea, elaborarea, 
avizarea,adoptarea și comunicarea actelor administrative, contencios 
administrativ, modernizarea educației și promovarea valorilor culturii, 
pedagogia comunității și educația libertății, asistență juridică) 

Coordonator al Centrului Cultural Lețcani (management cultural, autor al 
unor studii, lucrări de istorie și cultură locală, conservarea și promovarea 
valorilor culturale locale, initiator și organizator al unor evenimente 
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STUDII 

 

 

 

 

                                      

                          2010-2020 

                                      

                                      

culturale de referință 

Consilier juridic (asigurarea legalității actelor administrative, promovarea 
și susținerea acțiunilor în instanțele de judecată,, consultanță juridică, 
educație juridică)  

2010–2011 Masterat în Dreptul Administrației Publice Locale 

Universitatea Mihail Kogălniceanu Iași 

Discipline studiate: Instituții administrative europene, Executivul românesc 
contemporan, Libertăți publice, Autonomie și minorități naționale, 
Descentralizare financiară 

Disertație cu tema Fundamente Filosofice și Juridice ale Drepturilor și 
Libertăților Fundamentale ale Omului 

2007–2010 Facultatea de Drept (cursuri de zi) 

Universitatea Mihail Kogălniceanu, Iași 

Teză de licență cu tema Reforma Proprietății Funciare din România și 
Evoluția Sistemului Român de Drept 

Discipline studiate: Drept Constituțional, Drept Administrativ, Drept 
Financiar, Drept Civil, Drept Internațional, Drept Comunitar, Drept Penal, 
Management Instituțional  

1977–1981 Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Filosofie – Istorie  
(cursuri de zi) 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Teza de licență cu tema Logica Juridică Între Retorică și Formalism 

Discipline studiate: Logică, Psihologie, Pedagogie, Sociologie, 
Antropologie,Economie politică, Filosofie, Etică, Estetică, Politologie, Istorie 
universală, Istoria României  

1971–1976 

1963-1971  

 

 

 

Cursuri/programe de 
formare 

 

2018 

Liceul Pedagogic de învățători Vasile Lupu, Iași 
Școala Generală de 8 ani din Satul Mânjești, Comuna 
Mogoșești, Jud. Iași 
 
 
 
 
 
Managementul proiectelor educaționale 
Casa Corpului Didactic Iași 



 

27/9/16   © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Managementul stresului în organizațiile școlare 

Casa Corpului Didactic, Iași 

2016 Management educațional participativ 

Casa Corpului Didactic, Iași 

2016 Managementul comunicării în mediul școlar 

Casa Corpului Didactic, Iași 

2011–2012 La un Click de educația modernă și eficientă 

Casa Corpului Didactic, Iași 

▪ Eficiență în Predare prin folosirea metodelor interactive 

▪ Proiectare curriculară centrată pe competențe 

2011–2012 Management educațional 

Asociația Didacticos, Timișoara 

2011–2012 Cursul de specializare pentru activitatea de mentor 

Asociația Didacticos, Timișoara 

2012 Calitate și eficiență în managementul școlilor 

Fundația Filocalia, Iași 

2011 Program de formare pentru managementul financiar 

Institutul European de Traning și Consiliere 

2011 Program de formare în domeniul achizițiilor publice 

SC Infoeducația 

2011 Implementarea standardelor de referință 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
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COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

2002 Managementul de proiect 

Fundația Germană pentru Dezvoltare Internațională 

2002 Promovarea economiei la nivel local 

Fundația Germană pentru Dezvoltare Internațională 

09/07/2003–19/07/2003 Excursie de studii în Saxonia, Germania, cu tema "Primăria - 
centru de servicii" 

Invent, Germania 

 

 

2007 

 

 

Participare ca delegat/referent din partea Congresului Puterilor Locale și 
Regionale al Cosiliului Europei la Conferința cu tema Rolul Autorităților 
Locale în Procesul Reformelor. Tranziția Republicii Moldova - Un Nou 
Parteneriat pentru Consolidarea Autorităților Publice și Susținerea 
Democrației  Chișinău, Cahul, Bălți (Republica Moldova) 

2004 Partenerships In Metropolitan Development - Governance 
Reform And Sustainable Partnerships 

1999 Participarea cetățenilor și rolul ONG-urilor în managementul 
orașelor 

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administrația Locală Iași în 
colaborare cu HIS Rotterdam 

2003 Regimul proprietății 

Centrul Teritorial pentru Formare Continuă, Iași 

Limba  maternă română  

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

franceză B1 B1 B1 B1 B1 
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 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - 
C1 și C2: Utilizator experimentat 
 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de 
comunicare  

Competențe de captațio benevolenția, expunere logică, argumentare, 
disponibilitate la dialog, discurs persuasiv, comunicare scrisă etc.- 
dobândite inclusiv prin studii de logică, retorică și neoretorică, exersate și 
dezvoltate în activitatea de profesor (39 de ani), de director de școală (22 
ani), de primar (12 ani), de coordonator al Centrului Cultural Lețcani și al 
revistei Satele Ieșene (14 ani), de consilier local și președinte al Comisiei 
pentru educație, cultură, religie… și cu atribuții juridice a Cunsiliului Local 
Lețcani(12 ani) 

Competenţe 
organizaţionale/manager

iale  

Diagnoză, planificare, organizare, coordonare, fundamentare și luare a 
deciziilor, motivare - implicare, control, evaluare - competențe formate și 
valorificate în cei peste 30 de ani de activitate managerială în educație și în 
administrație. 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

Interpretare și aplicare a legilor, management educațional, administrativ și 
financiar, promovare proiecte de acte de autoritate, asumarea răspunderii, 
factor de echilibru, simț al dreptății, obiectivitate în apreciere, 
preîntâmpinarea și soluționarea conflictelor - dobândite prin studiile de 
logică, filosofie, istorie și drept și prin exercitarea atribuțiilor ce mi-au revenit 
în funcțiile de răspundere pe care le-am îndeplinit încă din liceu și din 
prima studenție. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesare
a 

informaţiei 

Comunica
re 

Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvare

a de 
probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

elementar 

  

Alte competenţe  Inițiere, elaborare, coordonare proiecte, fundamentare, intocmire, 
promovare acte de autoritate, competențe juridice (promovarea de acțiuni, 
apărarea în fața instanțelor de judecată) etc. 

Permis de conducere  B 
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INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 

Contribuții aduse la 
dezvoltarea și 

afirmarea Comunei 
Lețcani 

Programe, proiecte și obiective de invesiții în infrastructura locală 

1. Distribuția gazelor naturale în  Lețcani (pentru care am obținut 

aprobarea prin hotărârea de guvern nr. 89/1999 și pe care am pus-o în 

funcțiune în 2003), cu extindere până la școala și biserica din Bogonos în 

2007-2008 (total 15 km. rețea în 2008); alocare de fonduri prin bugetul pe 

anul 2008, în sumă de 500 milioane lei vechi, în vederea realizării 

documentațiilor pentru alimentarea cu gaz metan a noilor zone de locuințe 

(Prietenia etc.) și a satelor Bogonos, Cogeasca și Cucuteni; 

2. Alimentarea cu apă în sistem centralizat a satelor Lețcani, Cogeasca, 

Bogonos și Cucuteni, realizat cu fonduri Sapard, obiectiv dat în folosință pe 

28 noiembrie 2004, care, cu extinderile realizate până în 2008, depășea 40 

km de rețea; 

3. Programul privind extinderea/întreținerea rețelelor electrice și asigurarea 

iluminatului public, care s-a materializat în înființarea Iluminatului public în 

satele Cogeasca, Bogonos și Cucuteni și extinderea acestuia în Lețcani, 

obținerea fondurilor și realizarea investiției privind iluminatul public la la 

Drumul European 583 (inaugurat în 2007), alocarea prin bugetul pe anul 

2008 a fondurilor pentru alimentarea cu energie electrică și iluminat public 

în zona de locuințe Prietenia, extinderi de rețele electrice, lucrări de 

reabilitare și reparații la iluminatul public în toate  satele comunei, racorduri 

electrice pentru toate investițiile realizate și la clădirile reparate capital, 

consolidate sau reabilitate. 

4. Proiectele privind amenajarea, modernizarea și întreținerea drumurilor, 

respectiv: extindrea și modernizarea DE 583, reabilitarea DJ 248B spre 

Cucuteni, asfaltarea pe lungimea de un KM în 2007-2008 și  obțínerea 

aprobrilor pentru încă un km în 2008 a acestui drum, construirea podului 

de peste Osânzana, reabilitarea/ pietruirea/întreținerea tuturor drumurilor 

sătești sau comunale, asfaltarea drumului de legătură a DE 583 cu CFR., 

trecerea în domeniul public a drumurilor de exploatare din extravilan, 

trasarea prin PUG a drumurilor de acces în noile zone de locuințe, 

construirea podului de la Cogeasca spre Corduneni, întocmirea, avizarea 

și aprobarea proiectului pe baza căruia s-a obținut finanțarea din fonduri 

europene pentru modernizarea prin asfaltare a drumului comunal 26 A 

Cogeasca etc. 

5. Pregătirea documentației și obținerea finanțării de 2,5 milioane euro 

pentru proiectul integrat Stație de epurare, canalizare și asfaltare a 
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Drumuui Comunal 26 A Cogeasca 

6. Pregătirea documentației pentru Canalizare în satele Comunei Lețcani 

(etapa a II-a) integrată în Planul de dezvoltare a Zonei Metropolitane Iași, 

la care noua administrație locală a renunțat inexplicabil. 

7. Extinderea fibrei optice în Comuna Lețcani, introducerea telefoniei fixe, a 

televiziunii prin cablu și a internetului în toate satele comunei; asigurarea 

utilităților (telefonie,  gaz metan, apă de Timișești, încălzire centrală, 

internet, televiziune prin cablu etc.) la toate școlile, la primărie, bibliotecă, 

grădinițe, cabinete medicale biserici și celelalte instituții (program finalizat 

înainte de 2008); elaborarea și promovarea HCL prin care s-a aprobat 

finanțarea de la buget a racordurilor la sistemul local de canalizare pentru 

instituțiile publice și  gospodăriile populației 

8. Asigurarea și modernizarea infrastructurii școlare prin: 

-Construirea școlii cu etaj de la Lețcani (dată în folosință în 1992, reabilitată 

în 2016) 

-Salvarea de la vânzare prin licitație a Grădiniței Lețcani și a 

Școlii+grădiniței Avicola și obținerea prin HCL/hotărâre judecătorească a 

trecerii clădirilor în proprietatea publică a comunei și în administrarea Școlii 

Gimnaziale Lețcani, ca parte integrantă a bazei didactico-materiale a 

învățământului 

-Aamenajarea terenului de sport al Școlii Lețcani (1996-1997) 

-Reconstruirea în 1997, a Școlii Bogonos 

- Reparații capitale începute în 1996 și finalizate în 1998 la școala 

Cucuteni,  

-Construirea școlii cu 8 săli de clasă de la Cogeasca (proiect pentru care 

am obținut finanțarea prin programul Phare, finanțat de Banca Mondială -

contract încheiat în 2003, finalizat în 2006) 

-Pregătirea documentației și asigurarea fondurilor pentru reparații capitale 

la corpurile A și D de la Școala Cogeasca și rezolvarea problemelor privind 

asigurarea spațiilor și dotărilor necesare pentru grădiniță și centrul cultural 

în acest sat 

-Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea, în anul 2006, a primei 

clădiri propria, construite în anul 1914, în stil Spiru Haret (corp D) a Școlii 

Lețcani, amenajarea CDI și înființarea Centrului Cultural Lețcani 
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-Racorduri pentru alimentare cu apă din sursa Timișești, distribuție gaze 

naturale, încălzire centrală, reparații instalații electrice și asigurarea 

celorlalte utilități la Școala și Grădinița Lețcani 

-Reparații capitale și consolidare a corpului B Școala Lețcani cu bani 

obținuți în 2007 și martie 2008 prin hotărâri de guvern 

-Reconstruirea școlii vechi (corpul C) și amenajarea sălilor pentru 

tehnologii/activități practice și a grupurilor sanitare-Școala Lețcani, proiect 

întocmit și propus de școală, respins de primarul S. Turcu, dar aprobat de 

către consilierii locali indiferent de partidul din care făceau parte 

- Consolidare, modernizare și dotarea Grădiniței Lețcani-expertiză din 2008 

și proiect întocmit de către școală, respins de către primarul Turcu S., dar 

aprobat de către Consiliul Local 

-Asigurarea și dezvoltarea accesului la internet al școlilor și al grădinițelor 

(inițial pe bază de contract cu Romtelecom, ulterior prin proiectul 

guvernamental Internet în școala ta și extinderile realizate în sălile de 

clasă), dotarea cu tehnică de calcul, videoproiectoare etc. a tuturor sălilor 

de clasă. 

-Reamenajarea și sporirea fondului de carte al bibliotecilor școlare  

-Întocmirea documentației, obținerea fondurilor și realizarea lucrărilor de 

reabilitare și modernizare a școlii cu etaj de la Lețcani 

-Includerea în programul de investiții al Comunei Lețcani a obiectivului 

Spații multifuncționale (grupuri sanitare, sală de clasă, bibliotecă, sală de 

festivități, cabinet medical și magazie de materiale) la Școala Bogonos 

-Expertizarea clădirii școlii de la Avicola și demararea demersurilor pentru 

reabilitarea și refuncționalizarea acesteia în vederea înființării grădiniței cu 

program prelungit și asigurării spațiilor pentru activități culturale, educative 

și recreative extracurriculare 

-Pregătirea documentației, susținerea reconstruirii primului local propriu al 

Școlii Cucuteni și a amenajării spațiilor pentru cabinet medical, centru 

cultural, bibliotecă etc.în acest sat  

-Rezervarea din anul 2003 a terenului pentru construirea bisericii și a 

spațiilor de învățământ în zona de locuințe Prietenia 

-Demersuri pentru construirea sălilor și reabilitarea terenurilor de sport, 

pentru racoradrea școlilor și grădinițelor la sistemul local de canalizare etc. 
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9. Asigurarea fondurilor și susținerea construirii noului sediu al 

administrației locale, pentru care, în anul 2008, am predat, pe bază de 

proces-verbal, noului primar suma de 1300000 lei (economisiți în acest 

scop în fondul de rulment), la care în 2015 s-au adăugat, în urma 

demersurilor făcute, 700000 lei din rectificarea bugetară a Guvernului 

României condus de Victor Ponta; respingerea inițiativei primarului Turcu 

de a demola sediul vechi al administrației locale, clădire cu valoare istorică, 

patrimonială și sentimentală deosebită, pentru care fusese aprobată 

documentația de reabilitare și refuncționalizare încă din anul 2007. 

10. Apărarea în instanță, trecerea în proprietatea comunei, realizarea 

reparațiilor și stabilirea ca destinație de spații pentru asistență medicală a 

clădirilor sediilor fostei CAP Lețcani și al fostei ferme nr. 3 Cogeasca 

11. Asigurarea spațillor pentru activitatea culturală (pentru biblioteca 

comunală în sala de ședințe a fostei CAP, pentru centrul cultural și filialele 

sătești în spațiile școlilor),  

12. Sprijinirea bisericilor în realizarea unor lucrări de reparații, racordarea la 

gaz, apă de Timișești etc, încălzire centrală, construirea centrelor sociale, 

întocmirea documentațiilor și susținerea  reparațiilor capitale la Biserica din 

Cucuteni și la cea din Bogonos, soluționarea problemei terenurilor ocupate 

de cimitire, implicarea în reamenajarea cimitirului eroilor, atribuirea 

terenului și susținerea finanțării de la buget pentru construirea bisericii 

Înălțarea Domnului din Lețcani, rezolvarea problemei spațiului necesar 

Parohiei de la Avicola-Căprița, rezervarea încă din anul 2003 a terenului 

pentru construirea bisericii din zona de locuințe Prietenia etc.  

II. Amenajarea teritoriului, modernizarea urbanistică, integrarea 

în structuri asociative și participarea la programe de dezvoltare 

intercomunitară 

1.Conceperea, elaborarea, avizarea și aprobarea în 1999 a Planului 

urbanistic general al Comunei Lețcani prin care: 

- intravilanul comunei s-a extins cu peste 250 ha teren 

-am creat cadrul legal și am asigurat intrarea în legalitate a construcțiilor 

edificate cu încălcarea Legii 50/1991 în perioada 1990-1996 

- s-a creat cadrul juridic și tehnic pentru înființarea noilor zone de locuințe, 

respectiv pentru zona Prietenia, unde am atribuit 150 locuri de case pentru 

tineri și a  fost rezervat terenul necesar pentru biserică, școală/grădiniță și 

celelalte obiective social-culturale, zona Popas turistic Lețcani, Șes gară, 

Reforma agrară (DJ 248 B) și Pârlita la Bogonos, După sat (Țarnă, 
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Bărbeni, Casa Apei), Baraj și După sat Cogeasca, Cozodin-Diaca la 

Cucuteni. 

 - am creat noile zone de dezvoltare economică, respectiv  în T33/1 și 

T34/1(Sandra-Romil service-Avicola), După calea ferată-T35, T36, T37 

(Ital-System, Vega, Europa Expres, Arabesque), în T15/1 (Tornado, 

Avialux, Alvimec, Agronils etc), T13/1 și T 12/1 (Holimark, Ferma 3 Avicola) 

etc. 

 - au fost prevăzute traseele și au fost stabilite amplasamentele pentru 

toate tipurile de utilități (distribuție gaze, alimentare cu apă, rețele electrice, 

canalizare, internet, telefonie, căi de acces etc.) în noile zone de locuiințe 

sau economice 

2. Gestionarea și amenajarea teritoriului Comunei Lețcani prin: 

-  clarificarea regimului juridic și tehnic al tuturor imobilelor (terenuri cu sau 

fără clădiri) situate în limitele teritoriului administrativ al comunei, 

inventarierea și arhivarea tuturor actelor de autoritate, actualizarea tuturor 

evidențelor funciare, cadastrale, urbanistice sau și contabile și 

păstrarea/arhivarea corespunzătoare a documentațiilor cu privire la 

acestea. 

-extinderea și delimitarea intravilanului și inițierea planurilor urbanistice 

zonale în vederea amenajării centrului administrativ al comunei și a 

centrelor cultural-spirituale ale fiecăruia dintre satele componente, inclusiv 

în zona de locuințe Prietenia și la Căprița-Avicola. 

- inițierea și realizarea demersurilor legale și administrative pentru 

participarea Comunei Lețcani ca membru fondator la constituirea Zonei 

Metropolitane Iași și la adoptarea programelor de dezvoltare a acesteia 

-integrarea Comunei Lețcani în Planul de Amenajare a Teritoriului Județului 

Iași și armonizarea planurilor locale de dezvoltare cu cele ale altor unități-

administrativ teritoriale, inclusiv prin participarea la crearea unor structuri 

asociative de dezvoltare intercomunitară.  

-inițierea, susținerea și realizarea demersurilor pentru participarea la 

înființarea asociațiilor intercomunitare sau pentru găsirea altor soluții legale 

în vederea asigurării operatorilor licențiați pentru serviciile de utilitate 

publică (distribuirea gazelor naturale, alimentare cu apă, canalizare, 

salubritate, energie electrică și iluminat public etc.) 

-aderarea Comunei Lețcani la Regiunea de dezvoltare N-E și 

reprezentarea primarilor din județ, timp de 9 ani, în Consiliul de Dezvoltare 
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Regională 

- aderarea Comunei Lețcani la Asociația Comunelor din România și 

participarea la activitatea și proiectele promovate în cadrul acesteia 

III. Reîntregirea, sporirea și gestionarea averii comunei; 

distribuirea pe baze legale a proprietății funciare și înfăptuirea 

dreptății în cadrul comunității locale, care s-au materializat în: 

1. Readucerea în proprietatea comunei sau/și la dispoziția 

comisiei locale de fond funciar a tuturor terenurilor care au făcut 

obiectul comasărilor, al schimburilor dintre fostele CAP-uri sau 

al predării la unități de stat din perioada cooperativizării (din 

tarlalele Podiș, Altar, Tunel, Viișoara, Lanul mare, Hârtop, 

Cățân, Reforma agrară, Ponoare, Șes Brătuleni, Șes Bahlui, 

Drencea, Aldica, Totârlac, Șes Avicola etc.), care au însumat 

peste 1250 ha teren  

2.   Întocmirea, aprobarea și publicarea în Monitorul oficial a 

inventarului bunurilor care fac parte din proprietatea publică a 

Comunei Lețcani și  întocmirea/aprobarea listei privind domeniul 

privat al comunei ( suprafața de teren din domeniul public 

înregistrează în 2008 o creștere de peste 300 ha față de 1996) 

3. Soluționarea celor peste 3200 de cereri înregistrate în baza 

legilor de modificare a Legii 18/199, a Legii 1/2000 sau a Legii 

247/2005, corectarea/completarea anexelor, întocmirea/

corectarea planurilor de parcelare, punerea în posesie și 

eliberarea actelor de proprietate asupra terenurilor, astfel încât 

reconstituirea dreptului de proprietate la nivelul Comunei 

Lețcani era realizată în anul 2008 în procent de peste 96%. 

4.  Soluționarea litigiilor cu fostele unități agricole de stat, cu 

comisiile locale și cu unitățile administrativ-teritoriale învecinate 

în interesul comunității locale și al oamenilor din Comuna 

Lețcani 

5.  Reconstituirea izlazului comunal, care înregistrează o creștere 

de la 642 ha, cât avea în 1990, la 864 ha, la care se adaugă 

obținerea hotărârii comisiei județene pentru cele 96 ha terenuri 

împădurite care se aflau în administrarea Direcției Silvice

(provenite din fostele izlazuuri comunale de la Iazul pomilor, 

Ponoare-Bogonos și Holm Cogeasca-Cucuteni) 

6.  Realizarea demersurilor legale și obținerea aprobărilor pentru 
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reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care au 

aparținut comunei, bisericilor, școlilor și celorlalte instituții de 

interes public din comună. 

7. Consilierea/sprijinirea persoanelor îndreptățite în demersurile 

legale pentru corectarea erorilor materiale săvârșite în perioada 

1991-1996 și promovarea în instanță a acțiunilor având ca 

obiect constatarea nulității absolute a titlurilor și celorlalte acte 

de proprietate emise cu încălcarea legii 

8. Apărarea dreptului de proprietate obținut cu respectarea legilor 

fondului funciar de către foștii proprietari din Comuna Lețcani 

pentru terenurile aflate pe raza administrativă a comunelor 

Dumești (vezi procesul pentru terenurile din Drencea), Rediu 

(pentru terenul din Cățân), Horlești (tarlaua Bârdâhan) sau 

Miroslava (șes Brătuleni etc.)  

9.  Identificarea terenurilor ( care proveneau în special din fosta 

moșie Diaca de la Cucuteni, din moșia Țânțu la Cogeasca și din 

moșia Cristea T Cristea la Bogonos și Lețcani) și eliberarea 

actelor de proprietate pentru peste 150 de familii care aveau 

dreptul  la 0,50 ha teren ca foști membri CAP și constituirea 

dreptului de proprietate asupra terenului ocupat da casă, curte 

și grădină pentru cei care au primit teren pentru construirea de 

locuințe de la CAP sau Consiliul Popular înainte de 1989 

10. Găsirea soluțiilor cu bază legală pentru compensarea foștilor 

proprietari ai terenurilor atribuite la constituiri și a celor care nu 

puteau fi puși în posesie pe vechile amplasamente 

11. Soluționarea problemei regimului juridic al terenurilor ocupate 

de Cimitirul Eroilor Neamului Lețcani 1944, de Cimitirul nou de 

la Cucuteni și de Școala Avicola, al  fostului sediu al CAP 

Lețcani, în care funcționează biblioteca comunală și cabinetele 

medicale, al celui ocupat de sediul fermei Cogeasca, pe care l-

am transformat în dispensar, al terenului de la dispensarul vechi 

( care a aparținut familiei Șoroagă, compensată pe alt 

amplasament) pe care se construiește biserica nouă din 

Lețcani, al terenurilor ocupate de drumurile de exploatare etc. 

12. Soluționarea cererilor și retrocedarea imobilelor confiscate de 

regimul comunist conform Legii 10/2001, persoanelor 

îndreptățite 
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13. Constituirea rezervei de teren pentru locuri de casă și loturi în 

folosință care la predarea mandatului de primar, în 2008, era de 

peste 200 ha teren care, potrivit legii, trec din gestiunea 

comisiei de fond funciar în proprietatea comunei, urmând a fi 

administrate de Consiliul Local și de către Primăria Lețcani 

14. Soluționarea sutelor de litigii generate de aplicarea defectuoasă 

în primii ani a legilor fondului funciar, colaborarea cu comisia 

județeană și sprijinirea principială în fața  instanțelor de judecată 

a celor îndreptățiți, pentru dobândirea drepturilor legale  

15. Soluționarea problemei dreptului asupra terenurilor și intrarea în 

legalitate a celor care construiseră locuințe sau alte obiective 

fără aprobările și autorizațiile prevăzute de lege (la DJ 248 B și 

în Pârlita Bogonos, După sat Cogeasca, Șes Lețcani etc.) 

16. Întocmirea/avizarea/aprobarea documentațiilor cadastrale și 

urbanistice,   atribuirea a peste 150 de locuri de case conform 

Legii 15/2003 și înființarea noilor zone de locuințe, extinderea 

satelor Lețcani, Bogonos, Cogeasca și Cucuteni. 

17. Stoparea ocupării abuzive a terenurilor aflate în proprietatea 

publică sau privată a comunei și eliberarea terenurilor deținute 

de persoanele care nu obținuseră aprobările legale 

18.  Schițarea programului de utilizare a terenurilor pentru proiecte 

de dezvoltare locală etc.  

19. Respingerea proiectelor de hotărâri inițiate de către primarul 

Turcu prin care au fost din nou înstrăinate terenurile în 

suprafață de peste 60 de hectare de la DE 583 ( în T 13/1, T25 

etc.)  

20. Dezvoltarea economică a Comunei Lețcani prin: 

-asigurarea și amenajarea sub aspect urbanistic a terenurilor 

necesare, înființarea și susținerea dezvoltării noilor zone 

economice -atragerea și susținerea marilor investiții în plan 

economic (SC Sandra, Romil Service, Europa expres, Vega, Ital 

System, Tester Grup, Arabesque, Holymark, Alvimec, Agronils 

etc.), care aduc astăzi venituri anuale de peste 3500000 lei la 

bugetul local din care s-au realizat cea mai mare parte a 

investițiilor din ultimii ani 

-sprijinirea și impulsionarea fostelor unități economice din 



  Curriculum vitae 

27/9/16   © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 15 / 23 

 

comună (SC Avicola, SC Agromixt, Agromec, fosta AEI etc.) în 

stabilirea noului regim juridic, redresarea și reluarea sau 

schimbarea profilului activității acestora în condițiile noii legislații 

și ale economiei de piață și integrarea acestora în economia 

locală după privatizare. 

-fundamentarea, conceperea și aplicarea programului de 

dezvoltare a economiei locale bazate pe principiile economiei 

de piață  

- garantarea libertății economice și sprijinirea întreprinzătorilor 

locali pentru înființarea și dezvoltarea unor afaceri private în 

domeniul comerțului, al serviciilor, al producției de bunuri etc. 

-trecerea în patrimoniul comunei a bunurilor nevalorificate prin 

licitație în procesul de lichidare a fostei CAP Lețcani (sediul din 

Lețcani al cooperativei și sediile fermelor Cogeasca și Cucuteni, 

grădinița Lețcani și școala/grădinițe de la Avicola etc.)  

-clarificarea în instanță a noului statut juridic și recuperarea 

patrimoniului fostei CPADM Lețcani 

-înființarea, dezvoltarea și susținerea, inclusiv prin acordarea de 

subvenții și ajutoare bănești a noilor forme de exploatații 

agricole 

-reconstituirea izlazului comunal, dezvoltarea zootehniei, 

concesionarea serviciilor de asistență sanitar-veterinară 

La predarea mandatului de primar, în 2008, Comuna Lețcani avea 

în domeniul public sau privat, pe lângă terenurile aflate în proprietatea 

particularilor sau rezerva de teren aflată la dispoziția comisiei locale de 

fond funciar (care totaliza peste 200 hectare), cu peste 300 ha teren mai 

mult decât în 1996. De asemenea, prin investițiile publice realizate în 

clădiri, distribuție gaz metan, alimentare cu apă, rețele electrice, centrale 

termice și instalații, drumuri și dotări patrimoniul comunei a sporit  cu   

peste 15 000000 lei (150 miliarde lei vechi), avea proiecte cu finanțare 

asigurată de peste 13000000 lei (130 miliarde lei vechi) și lichidități în 

conturi de peste 2500000 lei, din care 1300000 lei (13 miliarde lei vechi) în 

fondul de rulment care aveau destinația construire/reconstruire sediu 

pentru administrația publică locală. La acestea se adaugă faptul că prin 

investițiile în plan economic realizate sau în curs de realizare erau create 

surse sigure de venit la bugetul local mai mari cu peste 3500000 lei (35 

miliarde lei vechi) anual, ceea ce explică de ce, chiar dacă după 2008 s-a 
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înregistrat o stagnare a economiei locale și o risipă fără precedent a 

fondurilor și a celorlalte resurse, comuna are încă o situație financiară 

foarte bună. 

V. Consolidarea instituțiilor, modernizarea educației, 

democratizarea culturii și întărirea credinței prin:  

1. reformarea din temelii a învățământului și implementarea unor planuri de 

dezvoltare instituțională care au permis și asigurat o permanentă 

regenerare a resurselor, obținerea de rezultate de excepție și creșterea 

fără precedent a  prestigiului Școlii Lețcani și a tuturor școlilor și grădinițelor 

din comună; contracararea planului de dezintegrare, de deposedare de 

patrimoniul acumulat și de aservire a școlilor promovat de către actualul 

primar și reunificarea acestora în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani, care 

este astăzi  cea mai mare, cea mai modernă, cea mai puternică, și cea mai 

reprezentativă instituție publică a comunității locale  

2. sprijinirea bisericilor și instituirea unui parteneriat benefic pentru oameni 

și comunitate, cu preoții parohi, cu consiliile, comitetele și comunitățile 

parohiale din perspectiva promovării valorilor cultural-spirituale autentice și  

a consolidării unității sufletești a comunității 

3.  înființarea, coordonarea (fără niciun fel de beneficii financiare) și 

apărarea de atacurile actualului primar a Centrului Cultural Lețcani 

4. înființarea, coordonarea și publicarea periodică a revistei pentru cultură 

și educație Satele ieșene (Povățuitorul Comunității), implicarea în 

susținerea și publicarea revistei Viața parohiilor 

5.  stabilirea Zilei Comunei, a zilelor satelor Lețcani, Cogeasca, Bogonos și 

Cucuteni, a zilelor școlilor, a balului gospodarilor, a zilei majoratului, a zilei 

recoltei etc.; organizarea cu prilejul acestora a unor reuniuni omagiale și 

acțiuni culturale, educative, sportive sau recreative care au contribuit 

decisiv la formarea conștiinței de sine și la consolidarea unității sufletești a 

comunității locale   

6.instituirea și organizarea periodică a Forumului educatorilor și oamenilor 

de cultură din Comuna Lețcani 

7.coordonarea elaborării și publicarea, în 2006, primei monografii a 

comunei cu titlul Comuna Lețcani-comunitate și ideal 

8. promovarea tradițiilor locale, în special prin instituirea întâlnirii membrilor 

comunității și a paradei obiceiurilor populare locale de la cumpăna dintre 

ani (care se desfășoară pe 31 decembrie la primărie)  
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9. reamenajarea Cimitirului eroilor neamului-Lețcani 1944 și organizarea cu 

regularitate a ceremoniei consacrate Zilei Eroilor 

10. obținerea fondurilor de la MEN și înființarea Centrului de Documentare 

și Informare; publicarea de cărți, promovarea valorilor autentice și 

afirmarea prin cultură a comunei. 

11. studierea istoriei și promovarea tradițiilor, a instituțiilor, a valorilor și a 

personalităților locale 

12. punerea bazelor unei pedagogii a libertății și sporirea patrimoniului 

cultural-educațional al comunității prin elaborarea și publicarea unor cărți, 

studii și articole care explică faptul că în ultimii ani se vorbește din ce în ce 

mai mult despre Centrul cultural-educațional sau de Școala Pedagogică de 

la Lețcani  

11. conceperea, elaborarea și coordonarea activității pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul pentru renașterea culturală, reforma 

socială, educația libertății și integrarea europeană a satului românesc 

(lansat în anul 2006) din care au fost realizate integral sau parțial 

majoritatea obiectivelor propuse. 

VI. Punerea bazelor unei administrații locale moderne și eficiente

prin: 

- dezvoltarea și afirmarea Comunei Lețcani ca o unitate socială puternică, 

întemeiată atât pe unitatea juridică pe care i-o asigură legile, administrația 

și instituțiile publice, cât și pe unitatea sufletească bazată pe istorie, tradiții, 

religie, educație, cultură, aspirațiile și idealurile comune ale oamenilor 

locului. 

- reîntronarea legalității, reorganizarea, refuncționalizarea, și eficientizarea 

activității autorităților publice locale cu respectarea principiilor separației 

puterilor, pluralismului și statului de drept,  responsabilizarea persoanelor 

care ocupă funcții de demnitate publică (primar și consilieri locali), a 

funcționarilor publici și a celorlalți angajați ai primăriei, restabilirea încrederii 

și respectului reciproc dintre autorități și cetățeni și garantarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale acestora 

-conceperea și aprobarea unei noi organigrame a primăriei, înființarea sau 

reorganizarea   compartimentelor funcționale necesare pentru exercitarea 

atribuțiilor legale și prestarea serviciilor publice specifice ( comisia locală de 

fond funciar, serviciul pentru cadastru și agricultură, compartimentul pentru 

administrarea patrimoniului, compartimentul financiar-contabil, structura 

locală de urbanism și compartimentul pentru investiții, serviciul de asistență 
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socială, evidența populației și starea civilă, serviciul pentru situații de 

urgență etc.  

-conceperea noii ordini juridice locale prin instituirea unui sistem de norme 

juridice coerent, realist și în concordanță cu legislația națională, cu nevoile 

sau așteptările oamenilor și ale comunității care cuprinde: Statutul 

Comunei Lețcani aprobat în anul 2006, în vigoare și astăzi, Regulamentul 

de organizare și funcționare a Consiliului Local Lețcani, Regulamentul de 

organizare și funcționare  a Primăriei Comunei Lețcani, sute de hotărâri cu 

caracter normative ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului, 

proceduri operaționale interne etc. 

-conceperea, elaborarea, aprobarea și aplicarea strategiilor sau 

programelor de reconstrucție, dezvoltare și modernizare a comunei din 

ultimele două decenii, a programelor sectoriale vizând, educația, cultura, 

administrația, dezvoltarea economică, sporirea/gestionarea patrimoniului și 

redresarea financiară, modernizarea urbanistică, protecția socială etc. 

dintre care mai relevante sunt: 

-Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism 

-Programul pentru reconstrucție, dezvoltare și modernizare a Comunei 

Lețcani în perioada 1996-2006 

-Strategia pentru dezvoltarea și afirmarea Comunei Lețcani în deceniul 

integrării europene (2007-2016), dezbătută și adoptată în anul 2006, în 

pragul aderării României la UE 

-Programul pentru renaștere culturală, reformă socială, educație a libertății 

și integrare europeană a satului românesc, lansat pe data de 16 decembrie 

2006 

-Programul strategic pentru scoaterea din criză, relansarea dezvoltării și 

afirmarea comunității locale în perioada 2016-2020 și în perspectivă până 

în 2025   

-Programul privind reforma administrației publice locale (2006) 

-Programul privind amenajarea teritoriului și modernizarea urbanistică a 

Comunei Lețcani în perioada 1999-2009.  

-Programul pentru dezvoltarea economică, sporirea/gestionarea 

patrimpniului și redresarea financiară a Comunei Lețcani 

Publicaţii  
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Cărți ▪ Logică și Educație, Editura Junimea, Iași. 1994 (Coautor) 

▪ Comuna Lețcani - Comunitate și Ideal, Editura Golia, Iași, 2006 
(Coordonator) 

▪ Reforma administrației publice locale (Statutul Comunei Lețcani și alte 
legi ale comunității), Editura Spiru Haret, Iași, 2008, 

▪ Povățuitorul Comunității. Prolegomene la o Pedagogie a Libertății, 
Editura Sedcom Libris, Iași, 2011 (Autor) 

▪ Orizonturi Logice ale Libertății.Virtuți Pedagogice și Juridice ale Logicii 
Naturale, Editura Sedcom Libris, Iași, 2014 (Autor) 

▪ Volumele de documente manageriale Școala Gimnazială Lețcani-
deschideri spre noi orizonturi (2015) și Școala Gimnazială Lețcani-
reunificare instituțională, reorganizare managerială și calitate în educație 
(2018) 

▪ Comuna Lețcani. Evoluții postdecembriste (2016) 

▪ Prelegeri pentru cultură, educație civică și democrație, Editura PIM, Iași, 
2018 

Studii și Articole ▪ Managementul relațiilor dintre școală și comunitate, dintre educație și 
administrație, Analele Școlii Ieșene, Editura Spiru Haret, Iași 

▪ Interferențe între educație și justiție, între pedagogie și drept din 
perspectiva logicii naturale, Revista Univers Didactic, Editura Spiru 
Haret, Iași 2014 

▪  Modernitatea concepției pedagogice și a politicilor educaționale 
promovate și aplicate de Spiru Haret, Revista Satele Ieșene Nr. 10, 
Editura Spiru Haret Iași 

▪ Renașterea culturală, reforma socială și integrarea europeană a satului 
românesc, Revista Satele Ieșene, Nr.9 

▪ Idei pedagogice în scrierile lui Mihai Eminescu, Revista Satele Ieșene 
Nr.10 

▪  Reforma școlară și reforma socială în viziunea lui Spiru Haret, in Revista 
Univers didactic nr. a CCD Iași, Editura Spiru Haret, Iași 

▪  Fundamente logice ale pedagogiei libertății, în revista Univers Didactic , 
Editura Spiru Haret, Iași, 2013  

▪  Educația și școala-“mijloace” fundamentale ale libertății, in Revista 
Satele ieșene nr.7, Editura Spiru haret, Iași, 2008 

▪  Logica discursului practic și evaluarea demersurilor educative, in 
Revista Satele ieșene nr.7, Editura Spiru Haret, Iași, 2008 

▪  Noua legislație și reforma în educație, in Revista Satele ieșene nr. 8, 
Editura Spiru Haret, Iași, 2009 

▪  Unitatea și libertatea națională în condițiile pluralismului politic și ale 
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separației puterilor în stat, in Viața parohiilor nr.13-14, ianuarie-februarie 
2008 

▪  Unitatea sufletească și puterea comunității locale, in Viața parohiilor, 
nr.9, mai 2007 

▪ Școala și viața, in Viața parohiilor, serie nouă,  octombrie 2010 

▪  Legile-fundament al dreptății și măsură a libertății umane, în Viața 
parohiilor, septembrie-octombrie 2007 

▪  Conexiuni și interdeterminări între autonomia locală, descentralizarea 
administrativă și principiile generale de organizare și funcționare a 
statului roman, în Viața parohiilor, mai 2011 

▪  Munca, proprietatea și libertatea, în Viața parohială nr.11-12, noiembrie-
decembrie 2007 

▪ Consecințe administrative și juridice ale caracterului neunitar și incomplet 
al legislației privind proprietatea funciară, în Viața parohială, mai 2010 

▪ Pluralismul pedagogic și logica naturală, în Revista Satele ieșene nr.10, 
Editura Spiru Haret, Iași 2013. 

▪  Idei pedagogice în scrierile lui Mihai Eminescu, în Revista Satele ieșene 
nr10. 

▪ 13. Valorificarea tradiției haretiene-la 100 de ani de la trecerea în 
eternitate a “Marelui Ministru”, în Viața parohiilor, decembrie 2012. 

▪  Modernitatea concepției pedagogice și a politicilor educaționale 
promovate și aplicate de către Spiru Haret, în Revista Satele ieșene nr. 
10, 2013 

▪  Iluzii și limite ale puterii, în revista Satele ieșene, nr.5 

▪  Permanenta nevoie de primăvară în viața oamenilor, a instituțiilor și a 
comunităților, în Revista Satele ieșene nr.5, 2006. 

▪  Drepturile omului și libertățile fundamentale sau drepturile și libetățile 
fundamentale ale omului?, in Viața Parohială, noiembrie 2011 

▪  Educația-intre tentațiile autorității și pedagogia libertății, în Viața 
parohială, august 2011 

▪  Constituția României-expresie a suveranității și fundament juridic al 
unității sufletești a poporului roman, in Revista Satele ieșene nr.9, Editura 
Spiru Haret, nr.9, Iași, 2011 

▪ Statutul Comunei Lețcani (o miniconstituție a comunității), in vol. Reforma 
administrației publice locale, editura Spiru Haret, Iași 2008 

▪ Strategia pentru dezvoltarea și afirmarea Comunei Lețcani în deceniul 
integrării europene și al modernizării comunității locale, Editura Spiru 
Haret, Iași 2008 

▪  Unitatea națională și integrarea europeana, in Revista Satele iesene, 
nr.1, Editura Spiru Haret , Iași, 2006 
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▪  Lecția Unirii Principatelor Române și permanenta nevoie de 
modernizare a statului roman, în Revista Satele ieșene nr.2, Editura 
Spiru Haret, Iași, 2007 

▪  Probleme ale dezvoltării economiei rurale din perspectiva integrării 
europene a României, în Revista Satele ieșene nr.3, Editura Spiru Haret, 
Iași, 2007  

▪ Școala, reformele și nevoile vieții, în revista Satele ieșene nr.4, Editura 
Spiru Haret, Iași, 2007 

▪ Idealul comunității și educația libertății, în Revista Satele ieșene nr.6, 
Editura Spiru Haret, 2008 

▪  Educație și administrație, în Revista Satele ieșene nr.6, Editura Spiru 
Haret, Iași, 2008 

▪  Invățăturile lui Antim Ivireanu pentru generația noastră, în Revista Satele 
ieșene nr.6, Editura Spiru Haret, Iași, 2008 

▪ J-J Rousseau-fondatorul pedagogiei libertății, comunicare prezentată cu 
prilejul aniversării a 250 de ani de la publicarea Contractului social și a 
romanului pedagogic Emile 

Prezentări ▪ Studiul Managerul școlar între tentația autorității și pedagogia libertății -
prezentat în cadrul conferinței internaționale cu tema Abordări inovative 
în procesul de transformare a școlilor, organizată de Universitatea Al. I. 
Cuza Iași și ISJ Iași, mai 2011  

▪ Răsfrângeri pedagogice ale logicii naturale în cadrul mesei rotunde 
organizate de CCD Iași cu tema Experiențe memorabile reflectate în 
lucrările metodico-științifice elaborate pentru obținerea gradului didactic I 
(2012) 

Proiecte educaționale ▪ Participare la proiectul Fii pregătit. Program educațional de sprijin pentru 
dezvoltarea competențelor cheie (POSDRU) 

▪ Participarea la proiectul Împreună vom reuși (POSDRU) 

▪ Participare la proiectul Împreună pentru copii (POSDRU) 

▪ Participare la proiectul La un click distanță de educația modernă și 
eficientă 

▪ Participare la proiectul Un învățământ performant bazat pe decizii 
fundamentate - Strategii de valorificare a evaluărilor internaționale privind 
rezultatele învățării (TIMS, PIRLS) (POSDRU) 

▪ proiectul MaST Networking, calitatea în dezvoltarea competențelor cheie 
de matematică, științe și tehnologii (POSDRU) 

▪ Inițiere și coordonare a proiectului Educație pentru adevăr, valoare și 
bunăstare, pentru dreptate, libertate și demnitate umană 
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▪ Inițiere și coordonare a proiectului Educație tehnologică și ecologică prin 
participarea elevilor la amenajarea grădinilor și parcurilor școlilor 

▪ Alte proiecte conform centralizatorului anexat 

Conferinţe ▪ Participare la Conferința Națională cu tema Provocări ale Educației în 
Societatea Cunoașterii (mai 2010, Iași) 

▪ Participare la Conferința Internațională cu tema Strategii Educaționale de 
Succes Abordări Internaționale Scoția, Statele Unite ale Americii (Iași, 
2011) 

▪ Participare la Conferința cu tema Tendințe europene în învățământul 
preuniversitar Ieșean (iași,2010) 

▪ Conferința Internațională Abordări Inovative în procesul de iransformare 
a școlilor (Iași, 2011) 

Seminarii ▪ Simpozionul Național Asigurarea calității demersului didactic prinu 
utilizarea metodelor de gândire critică și creativă (Iași 2009) 

▪ Simpozionul Internațional Spiritul Marii Uniri în societatea contemporană, 
organizat de Societatea Pro Natio, Iași 2009 

▪ Simpozionul Național Exerciții de memorie Shoah Holocaust  (2011) 

▪ Masă Rotundă cu tema Experiențe didactice memorabile reflectate în 
lucrările metodico- științifice elaborate pentru obținerea gradului didactic I 

Distincţii ▪ Gradație de Merit 2009-2013, 2013-2018, 2018-2023 

▪ Titlul de Cetățean de Onoare al Comunei Lețcani 

Afilieri 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

▪ Membru al Consiliului de Dezvoltare Regională - Regiunea de 
Dezvoltare N-E (2000-2008) ca representant al primarilor din Județul Iași 

▪ Am inițiat și am coordonat participarea Comunei Lețcani, ca membru 
fondator, la constituirea Zonei Metropolitane Iași 

▪ Am înființat și sunt coordonator al Centrului Cultural Lețcani (2006-2020) 

▪ Am înființat și sunt coordonator al revistei Satele Ieșene (2006-2020) 

▪ Președinte al Comisiei pentru educație, cultură, religie și cu atibuții 
juridice din cadrul Consiliului Local Lețcani (2008-2020) 

▪ Metodist al ISJ Iași 

▪ Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Iași și în Consiliul Consultativ al 
profesorilor de istorie din Județul Iași 

▪ Coordonator al cercului de mentorat în management educational al 
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directorilor de școli 

▪ Membru în diferite comisii de nivel județean sau național 

 

Profesor/jurist, 

Ovidiu Ursache 

 

  


