Curriculum Vitae
INFORMAŢII PERSONALE

Iancu Paula-Lorela

IANCU PAULA LORELA
Str. Fântânilor, numărul 41, oraşul Iași, codul poştal 700337, România,
Flotant Str. Sf. Dumitru, nr.4, orașul Hîrlău, cod poștal 705100, România
-

Sexul femeiesc | Data naşterii naşterii 26/07/1971 | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

21 octombrie 2001-prezent

Director, Liceul Tehnologic Hîrlău

director
•
LICEUL TEHNOLOGIC Hirlau
M. Eminescu, nr.14, 705100 Hîrlău (România)
www.lic-th.ro
▪ principalele activităţi şi responsabilităţi:
- coordonarea și supervizarea activităţii Liceului Tehnologic Hirlau
- planificarea și organizarea activităților
- sustinerea formării si dezvoltării profesionale
- preocuparea pentru modernizarea infrastucturii scolii, achizitionare de baza materială adecvată tuturor activităților didactice
- identificarea nevoilor de educatie ale comunității locale, agenților economici din zonă, și
satisfacerea nevoilor
- elaborarea si reactualizarea permanentă a programelor de dezvoltare a școlii și
îmbunătățirea imaginii școlii
- stabilirea măsurilor pentru: recuperarea elevilor cu probleme, creșterea calității actului
didactic
- dezvoltarea parteneriatelor cu părinții, comunitatea locală, agenți economici
- coordonare proiecte:Phare, proiecte internaţionale Comenius,
Tipul sau sectorul de activitate educatie-învățământ preuniversitar

01 sept. 1995 - 20 oct. 2001

profesor chimie-fizică, membru în Consiliul de Administrație
•
LICEUL TEHNOLOGIC Hirlau
M. Eminescu, nr.14, 705100 Hîrlău (România)
www.lic-th.ro
▪ principalele activităţi şi responsabilităţi
- responsabil cu imaginea scolii
- colaborare cu partenerii educaționali
-elaborarea strategiilor de formare continua si de perfectionare a personalului didactic
-elaborarea strategiei educationale pe termen scurt, PAS,
-elaborarea ROI a elevilor si aplicarea acestuia in scoala
Tipul sau sectorul de activitate educatie-învățământ preuniversitar

01 Sept. 1999-31 august 2001

Consilier educativ
•
LICEUL TEHNOLOGIC Hirlau
M. Eminescu, nr.14, 705100 Hîrlău (România)
www.lic-th.ro

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
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Iancu Paula-Lorela

▪ principalele activităţi şi responsabilităţi :
- planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv. preuniversitar;
- planificarea şi derularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
- dezvoltare de parteneriate şcolare;
- medierea conflictelor;
- organizarea documentelor;
- stabilirea de relaţii şi parteneriate cu diferite ONG-uri, comunitatea locală;
- organizarea de activităţi extracurriculare şi proiectarea acestora pentru comunitate.
Tipul sau sectorul de activitate educație-învățământ preuniversitar
01 sept.1995-31 august 1998

Responsabil de catedră chimie-fizică
•
LICEUL TEHNOLOGIC Hirlau
M. Eminescu, nr.14, 705100 Hîrlău (România)
www.lic-th.ro
▪ principalele activităţi şi responsabilităţi :
- planificarea, organizarea activităţilor in cadrul comisiei metodice;
- monitorizarea activităţilor din cadrul comisiie metodice,
- analiza, îndrumarea, activităţilor prof. debutanţi;
- evaluarea activităţii didactice a debutanţilor;
- motivarea angajaţilor şi managem .echipei,
- participare la cursuri de formare;
- întocmirea de diferite instrumente de evaluare;
- prezentarea de referate cu temă(psihopedagogice, de metodică) în cadrul comisiei
metodice, cu participarea cu precădere a debutanţilor.
Tipul sau sectorul de activitate educație-învățământ preuniversitar

01 septembrie 1994 - 31 august
1995

Profesor chimie-fizică
Şcoala Generală "Petru Rareş"
Str. Ştefan cel Mare, 705100 Hîrlău (România)
▪ principalele activităţi şi responsabilităţi
- activităţi de predare;
- activităţi de consiliere;
- activităţi extraşcolare;
Tipul sau sectorul de activitate educatie-învățământ preuniversitar

01 octombrie 2010 – 01 martie
2012

Cursuri postuniversitare de specializare-Tehnologie şi Control în
alimentaţie publică şi turism

Nr. total de credite
90

Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi
▪ principalelor materii studiate
Produse de origine animală utilzate în alimentație publică
Produse de patiserie-cofetărie
Tehnologia băuturilor utilizate în alimentație publică
Gastronomie și gastrotehnie
Tehnica servirii
Principii ecologice aplicate în alimentație publică
Igienă
Legislație
Controlul calității produselor alimentare
01 octombrie 2006 - 3 februarie
2008

Certificat de absolvire- Cursuri postuniversitare de perfecţionare în
specializarea MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC ŞI
PROFESIONAL

Nr. total de credite100

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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Iancu Paula-Lorela

▪ principalelor materii studiate
Comunicare și comportament organizațional în instituțiile de învățământ
Standarde de calitate ale unității de învățământ tehnic și profesional preuniversitar
Managementul liceelor de pe filiera tehnologie și al școlilor de arte și meserii. Perspectiva europeană
Dezvoltarea resurselor umane în instituțiile de învățământ profesional preuniversitar
Managementul parteneriatului profesional preuniversitar
Parteneriatul interinstituțional. Integrarea scolii în comunitate
Consiliere și orientare școlară pentru carieră
Inovarea procesului de învățământpentru inserție profesională
Marketing educațional
Diagnosticarea oprotunităților de calificare
Mangementul proiectelor educaționale
Surse de finanțare a activităților educative nonformale
2004-2006

Gradul didactic I-disiplina chimie
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

1998-2001

Gradul didactic II-disiplina chimie
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

1997

Definitivat-disciplina chimie
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

1989 - 1994

Licențiat în chimie-fizică, chimie universitari
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Chimie, 5 ani
▪ lista principalelor materii studiate :
chimie, chimie-fizică, electricitate și magnetis,termodinamică, mecanică, matematică, psihopedagogie,
limba franceză, limba engleză, chimie organică, chimie anorganică, chimie analitică, izotopi, chimie
macromoleculară, sinteze organice, fizică atomică și nucleară, optică,

1981 - 1989

Laborant chimie-fizică
Liceul ”Emil Racoviță” Iași

1977-1981

școală primară
Școala Genarală Hîrlău

PARTICIPARE LA ALTE CURSURI PRIN INSTITUȚII ACREDITATE
07.07.2015-07.09.2015

Curs de instruire ”Fordwear CAD using Icad 3D software”
Univ. Tehnică ”Gh. Asachi” Iași-Facultatea de Textile și Mnagement Industrial

23.02-04.03.2015

Program de formare continua ”Teoria si practică evaluarii prin
metode alternative”
Casa Corpului Didactic Iasi

01.02-01.03.2014

Auditor in domeniul calității
Institutie acreditata

Noiembrie 2010 - Feb2011

- program de formare continuă "Instruire in societatea cunoaşterii"-25 credite
transferabile
SIVECO România,Centrul Naţional de Formare a Personalului din învăţământul preuniversitar
- folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor sec XXI.
- identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimula procesul de
învăţare prin cercetare, comunicare, colaborare;
- încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată;
- dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvare de probleme;
- promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.
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Februarie 2009 – martie 2009

Iancu Paula-Lorela

program de perfecţionare -"Mentor"-40 ore
S.C. Info Educaţia" Iaşi
- comunicare interactivă în cadrul activităţilor cu adulţii;
- observarea, analiza şi sinteza activităţii didactice ale adulţilor;
- îndrumarea şi monitorizarea la nivelul grupului;
- evaluarea performanţelor adulţilor;
- organizarea/planificarea activităţii de practică

Ianuarie 2009 - Aprilie 2009

program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţămânul
preuniversitar-UNIVERSITARIA I-Modulul II-90 ore-30 credite profesionale
CNFP, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
- cunoaşterea şi aplicarea noilor politici educaţionale;
- proiectarea şi punerea în practică a unor strategii instituţionale de asigurare a calităţii,
- dezvoltarea unor competenţe vizând managementul instituţiilor şcolare şi al proceselor educaţionale

Decembrie 2007 - Martie 2008

Noiembrie – decembrie 2008

program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar-Modului I-100 ore-30 credite profesionale
CNFP, Universitatea "Al. I. Cuza" Iaşi
- conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
- aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate;
- construirea şi aplicarea unor tehnici şi procedee noi de evaluare şi autoevaluare;
- comunicarea şi relaţionarea cu elevii.
program de specializare "Manager proiect"-60 ore
S.C.Servex Comp S.R.L. Iaşi

Octombrie –noiembrie 2008

- precizarea cerinţelor proiectului, estimarea resurselor, identificarea resurselor şi elaborarea
programelor pentru proiecte;
- asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect;
- identificarea şi analizarea riscurilor şi precizarea acţiunilor de control al riscurilor pentru
oameni, mediu;
- conducerea implementării proiectului
program de specilaizare-"Manager Achiziţii"-60 de ore
S.C.Servex Comp S.R.L. Iaşi

Februarie - Mai 2008

- comunicare la locul de muncă;
- dezvoltarea profesională şi desfăşurarea activităţii în echipă;
- finanţarea afacerii;
- marketingul afacerii;
- negocierea tranzacţiilor şi a condiţiilor contractuale;
- asigurarea procedurilor de caliotate;
- recepţia şi predarea produselor.
program de iniţiere "Contabil"
Asociaţia Centrul de Calificare Adulţi Iaşi

Ianuarie - Decembrie 2007

Noiembrie 2006 – Martie 2007

program de formare continuă "Calitate şi eficienţă în managementul şcolar"-90
de credite profesionale
Centrul de Întâlniri şi studii Creştine "Filocalia" Iaşi
- dezvoltarea capacităţilor de conducere a instituţiilor de învăţământ;
- dezvoltarea capacităţilor de comunicare;
- dezvoltarea capacităţilor de delegare a responsabilităţilor;
- dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă;
- dezvoltarea capacităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii;
- dezvoltarea capacităţilor de leadership.
program de formare continuă "Iniţiere IT"-46 ORE-13 credite profesionale

CNFPIP, SIVECO
Iunie – Iulie 2007

- competenţe de utilizare a unor procese de texte, a unui tabelator;
- competenţe de comunicare prin mijloacele sistemului informaţional
program de perfecţionare "Formator"-50 ore
Asociaţia "Centrrul de Calificare Adulţi" Iaşi
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Decembrie 2006

Iancu Paula-Lorela

- dezvoltarea abilităţilor de a identifica nevoile de formare profesională;
- cunoaşterea metodologiei de organizare şi constituire a programelor de formare;
- dezvoltarea capacităţii de a adapta strategiile de formare funcţie de grupurile ţintă;
- perfecţionarea abilităţilor de a selecta strategii de învăţare care să favorizeze interacţiunea
în cadrul grupului de învăţare;
- cunoaşterea pricipalelor modalităţi de promovare a unui program de formare profesională
Curs de formare "Modalităţi de finanţare a proiectelor din Fonduri Structurale"
Inspectoratul Şcolar al Jud. Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi

25 noiembrie 2006 - 26
noiembrie 2006

Stagiu de perfecţionare "Asigurarea calităţii în I.P.T."-16 ore
Casa Corpului Didactic Iaşi

29 - 31 august 2006

Stagiu de perfecţionare "Implementarea programei-Consiliere şi Orientare"-24
ore
Casa Corpului Didactic Iaşi

03 - 11 martie 2006

Curs de formare "Rolul Şcolii în prevenirea transmiterii infecţiei cu
HIV,consumului de droguri şi în integrarea şcolară a tinerilor care trăiesc cu
HIV/SIDA"-20 ore
Casa Corpului Didactic Iaşi, Fundaţia "Alături de voi", Centru Antidrog Iaşi

25 - 31 martie 2005

Stagiu de perfecţionare "Medierea conflictelor la nivelul grupului clasă"-25 ore
Casa Corpului Didactic Iaşi

06 februarie- 03 aprilie 2004
Martie – Iunie 2002
27 octombrie - 04 noiembrie
2000

Stagiu de perfecţionare "Managementul general şi managementul
organizaţional"-75 ore.
Casa Corpului Didactic Iaşi
Curs "Iniţiere în utilizarea P.C.-ului"-40 ore
Casa Corpului Didactic Iaşi
Curs de Initiere în Utilizarea Calculatorului"-40 ore
ISJ Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B1

B2

B1

B1

B1

B1

B2

Certificat de absolvire-engleză pentru începători

Limba franceză

B1

B2

B2

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager din 2001 și până în
prezent prin:
exprimarea opiniilor, informatiilor, prezentări în Consiiliile Profesorale, de Administratie,
sedintele comunității locale,
formarea eficienta a echipei de lucru,
Derularea de parteneriate educationale , colaborarea si comunicarea cu ONG-uri, fundaţii,
instiutii de cultură(parteneriate educaţionale), universităţi, Poliţie Hirlau, Primărie Hirlau,
Protopopiatul Hirlau, Complexul Naţional "Moldova" Iaşi, institutii similare de învățămînt
prteuniversitar( derularea diferitelor pr proiectului „Comunicare şi coeziune în prevenirea şi
tratarea dependenţei”-Fundaţia Solidaritate şi Speranţă; -derularea programului educaţionalinformare la întrebările specifice adolescenţei-Gillette), Iniţierea şi desfăşurarea de programe
pentru tineri, promovarea ofertelor educaţionale, dezvoltarea de parteneriate-parteneriat
educaţional cu Univ. „ P. Andrei” Iaşi; Unic. Tehnică ”Gh. Asachi” Iași, Univ. ”Al. I. Cuza” Iași
Desfăşurarea de programe de educaţie şcolară şi extraşcolară-Poliţia Hîrlău;
Competenţe de comunicare interactivă în cadrul grupurilor, recunoașterea contribuției
membrilor grupului
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Iancu Paula-Lorela

▪ leadership (responsabilă comisie metodica chimie-fizică, comisie formata din 5 membri, consilier
educativ, organizând în fiecare an din perioada respectivă activitățile membrilor comisiei, a dirigintilor,
membru în Consiliul de Administratie a scolii, avînd diferite responsabilități)
▪Competenţa de organizare de diferite evenimente-Zilele porţilor Deschide, Zilele Şcolii,
Activităţile comisiilor metodice la nivel judeţean, Evenimente culturale;
-Coordonator al Programului de Acţiune Comunitară
-Organizarea și susţinerea de activităţi cultural-educative şi social-caritabile
-organizarea colectivelor de cadre didactice si participarea la diferite concursuri
judetene, interjudetene: Concursul ”Eco-Art”, ed. I-2013, ed. a II-a 2014, ed. a III-a, la
Festivalul INTERNAȚIONAL AL EDUCAȚIEI, ed. I-2013, ed. a II-a -2014 prin
participarea Ansamblului Scolii ”Rapsodia Hirlaului” in cadrul manifestărilor., Festivalul
Nonviolentei, ”Traditii pe ulita lui Lăpușneanu”, ”Made for Europe”, Concursul National
de dans ”Impreună pentru viitor” din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune
Comunitară„CAEN 2015, Concursul ”Traditii și creativitate”.
-Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanți ai comunității locale, memebri în
Consiliul de Administrație, părinți, reprezentanții organizațiilor culturale, în vederea
informării cu privire la activitățile școlii
▪Competenţe strategice şi de dezvoltare instituţională-elaborarea PAS-ului, stabilirea
viziunii, planului de dezvoltare;
▪Competenţe de evaluare a personalului şi a activităţilor derulate
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

Iancu Paula-Lorela

▪Competenţe de evaluare a personalului şi a activităţilor derulate
▪Competențe de a identifica nevoile de educație ale comunității, prin consulatrea
permanentă a agentilor economici, prin oraganizarea activităților de Orientarea
Scolara si Profesională pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a
▪Competenţe de formare de abilități la adulti, identificarea şi elaborarea programelor
din cadrul unor proiecte, asigurarea resurselor operaţionale pentru proiecte, a
grupului ţintă prin derularea unor proiecte cu finantare europeană(vezi Informatii
suplimentare)
▪o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)
▪ Competente de scriere şi implementarea proiectelor, prin accesarea de fonduri europene în
cadrul proiectelor PHARE-TVET, POSDRU, COMENIUS
▪ Competențe de evaluare, organizare echipelor de lucru, ca membru în diferite comisii la nivel
județean:
La nivel judeţean, membru în comisii de lucru:
2016- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale
2015- Comisia de certificare a competenţelor profesiona-membru evaluator la Liceul Tehnologic
Ecomic ”V. Madgearu„ Iași, la Colegiul Tehnic ”I. Holban” Iași
- Comisia de bacalaureat-vicepreședinte Centrul de Evaluare Iasi
2014 Comisia de certificare a competenţelor profesiona-membru evaluator la Liceul Tehnologic
Ecomic ”V. Madgearu„ Iași, la Colegiul Tehnic ”I. Holban” Iași
- membră în Comisii de autorizare a furnizorilor de formare profesională adulți
- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale
2013 Comisia de titularizare –centrul de examen Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iasi
- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale-preşedinte;
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-preşedinte
2012
- Comisia de titularizare –centrul de examen Liceul Tehnologic Hirlau
- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale-preşedinte;
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-preşedinte
2011
- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale-preşedinte;
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-preşedinte
2010
- Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale-preşedinte
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-preşedinte
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-monitor de calitate-Grup Şcolar Tehnic Tg.
Frumos;
- Comisia care a realizat împreună cu inspectorii de discipline tehnice inspecţiile de validare a
raporului de autoevaluare din unităţile de înv profesional şi tehnic-Grup Şcolar Tg. Frumos, Sc. Cotnari
2009
- Comisia care a realizat împreună cu inspectorii de discipline tehnice inspecţiile de validare a
raporului de autoevaluare din unităţile de învîţământ profesional şi tehnic-Şc. Horodiştea, Sc. Cotnari
- Comisia de certificare a competenţelor profesionale-preşedinte
- Comisia de la Centru Zonal de Evaluare, bacalaureat-C.F.R. Unirea Paşcani
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Iancu Paula-Lorela

2008
-Comisia de certificare a competenţelor profesionale-nivel3-monitor de calitate-Lic. „Ştefan cel Mare”
Hirlau
-Comisia de evaluare în centrele de examen pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de
absolvire în învăţământul profesional şi tehnic”-niv. 3-preşedinte;
-Membru în echipa care a realizat împreună cu inspectorii de discipline tehnice inspecţiile de validare
a raportului de autoevaluare din unităţile de învăţământ profesional şi tehnic, realizând inspecţii la
Şcoala de Arte şi Meserii Horodiştea şi Şcoala Sticlăria;
- Comisia de Evaluare şi asigurare a Calităţii din şcoală , elaborând planul de activităţi,
procedurile la nivel de şcoală, regulamentul de funcţionare a comisiei.
2007
-Comisia de licitaţie pentru achiziţia de „laboratoare de tehnologia informaţiei şi comunicării pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar”-membru;
-Comisia de titularizare de la centrul de examen de la Liceul „Ştefan cel Mare” Hîrlău;

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ Word-redactare, prezentări PPT, Excell, comunicare on-line, internet, dobândite prin cursuri IT,
Instruire în societatea cunoașetrii, "Iniţiere IT"-46 ORE-13 credite profesionale, "Iniţiere în
utilizarea P.C.-ului"-40 ore, "Instruire in societatea cunoaşterii"-25 credite transferabile
competenţe de utilizare a unor procese de texte, a unui tabelator;
▪ competenţe de comunicare prin mijloacele sistemului informaţional
▪ folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor sec XXI.

▪ Competenţe de evaluare a personalului şi a activităţilor derulate
▪ Disponibilitate pentru program prelungit
▪ dezvoltarea profesională și dezvoltarea spiritului de echipă;
▪ -proiectarea şi punerea în practică a unor strategii instituţionale de asigurare a calităţii
▪ B, obținut în anul 2000

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
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Publicaţii

Iancu Paula-Lorela

Publicaţii-lucrări de management educaţional:
2016 –Simpozionul interregional ”Brâncuși-spirit și creație”, CAER2016, ISSN 2068-4290,
ISSN-L 2068-4290
-Simpoziona Național ”Imaginație și creativitate în demersul instructiv-educativ”, ed. a
IV-a, CAEN 2016, ISSN 2457-1938, Colegiul Tehnic ”I. Hoban” Iași
2010
-„Interdisciplinaritatea-deziderat al unui învăţământ modern şi flexibil”-Jurnal de
dascăl-Revista cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, nr.7-decembrie 2010,
Editura Vasiliana, ISSN 1584-2118
2009
-„Nevoia de calitate în educaţie”- Jurnal de dascăl-Revista cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, nr.6-decembrie 2009, Editura Vasiliana, ISSN 1584-2118
-„Descoperirea dirijată-metodă complexă de predare-învăţare”-Asigurararea calităţii
demersului didactic, Iaşi, ISBN 978-973-579-150-6
2008
-„Nuanţe ale comunicării”-Provocări europene pentru şcoala românească, Editura Samia,
Iaşi,2008-ISBN:978-973-7783-24-0
Publicaţii de specialitate:
2012-Applications of thermogravimetric analysis on the study of composition of
polyester-wool, Tomul LVIII
2011
-revista de chimie 62-nr. 10, 2011-http://www.revistadechimie.ro „Contributions to the
reaction mechanism of photochemical decomposition of hydrogen peroxide in
aqueous solution”
2010
-„Cercul de chimie, formă de completare a activităţii didactice-Sisteme disperse”Editura Pegasus Press, Bucureşti, 2010, ISBN: 978-973-8971-11-0
2009
-„Descoperirea dirijată-metodă complexă de predare-învăţare”-ISBN 978-973-579-1506
2008
-„Study on analysis of the adsorbtion capacity of water on analcitic volcanic tuff”Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Tomul XV, nr.1, pag. 73-80, ISSN 12215341
-„Studiul reţinerii unor coloranţi pe tufuri vulcanice zeolitice în vederea reabilitării
apelor uzate din industria textilă”, Ed. Spiru Haret, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-579-135-3

Prezentări

Participari la sesiuni metodico-ştiinţifice și de specialitate(chimie):
2015-sesiunea metodico-științifică, ed. a XLIV-a, 23 mai 2015
2013- sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Zilele Universităţii
2012- sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Zilele Universităţii
-conferința Internațională ”Centenary of Education in Chemical Engineering ”-Univ.
Tehnică ”Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Inginerie Chimică
-conferința Națională de Chimie ”Aspects of Thermal behaviour in air of casein
investigted by FTIR and calorimetry”-Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, 25-26 octombrie
2011
-sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Zilele Universităţii-lucrarea prezentată„Aplicaţii ale termogravimetriei în evaluarea compoziţiei ţesăturilor binare din
poliester-lănă”-Univ. Al. I. Cuza Iaşi;
- Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi şi
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimie-sesiunea aXL-a, „Problematizarea-metodă adecvată, activă, creatoare şi eficientă în predarea-învăţarea
parametrilor cinetici fundamentali:ordin de reacţi şi viteză specifică”;
2010
-sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Zilele Universităţii-lucrarea prezentată„Evaluarea factorului de ramificare la reacţia de descompunere a apei oxigenate”-Univ. Al. I.
Cuza” Iaşi;
- Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimiesesiunea a-XXXIX-a
2009
-Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimiesesiunea a-XXXVIII-a
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Iancu Paula-Lorela

2008
-sesiunea de comunicări ştiinţifice din cadrul Zilele Universităţii-„Adsorbţia
colorantului textil pe tuful vulcanic”
-Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimiesesiunea a-XXXVII-a-„Sisteme disperse”
-simpozion naţional: „Al IX-lea simpozion de chimia coloizilor şi suprafeţelor”- cu
lucrarea Comparative study on the textile dye methacrylic blue FM retaining on the
clinoptilolitic and analcitic volcanic tuffs”-mai 2008
2007
-Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimiesesiunea a-XXXVI-a-„Cercul de chimie”
2006
-Sesiunea Naţională Metodico-Ştiinţifică-organizată de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi-Metode , Mijloace de Învăţământ pentru chimiesesiunea a-XXXV-a-„Analiza capacităţii de adsorbţie a apei la tuful vulcanic analcitic””
2006
- Simpozion Naţional „Mediul-prezent şi perspective pentru un viitor ecologic”,
organizat de Liceul Teoretic „M. Costin” şi ISJ Iaşi-martie 2006;
Proiecte

COORDONATOR în cadrul proiectelor derulate:
coordonator al proiectului cu ID 153604/”Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire
timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate în
regiunea Nord-Est și Sud-Est, punându-se accent pe populația romă și persoanele cu
dizabilități (surdo-muți)”, derulat în perioada iunie-decembrie 2015.
-2007-implementarea proiectului COMENIUS în cadrul Programului de învăţare pe tot
parcursul vieţii, proiectul „Dialog multicultural privind protecţia mediului”, proiect
evaluat pozitiv cu numărul de referinţă 07-PM-142-IS-RO.Ţări partenere:Spania, Turcia,
Bulgaria.
- scrierea si aprobarea proiectului Phare RO 20047016-772.04.01.02.04.01.01ComponentaTVET 2004/2006-Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic, (dotări
echipamente, recepţie clădire cu 6 săli).-350000euro dotări+250000euro val. clădirii;
-implementarea proiectului Phare RO 20047016-772.04.01.02.04.01.01-perioada-mai
2004-iulie 2009
-implementare proiect finanţat de Banca Mondială.- „Demolare şi Reconstruire-Şcoală
Profesională, în cadrul contractului între MEC şi Unitatea Centrală de Management a Proiectelor de
Reabilitare Şcoli, finalizarea lucrărilor constând în recepţia unei clădiri cu 10 săli-perioada 2006-2008
Participare în cadrul proiectelor europene ca formator, partener:
-participare în cadrul proiectului ”Model inovator de organizare și furnizare, consiliere,
orientare profesionala și stagii practice pentru elevi-NELART
POSDRU/161/2.1/G/141358, SMIS-51663-2015
-formator în cadrul proiectuluyi ID POSDRU/164/2.3/S/14189-”Acces și participare la
formare profesionala continua pentru cresterea performantei în domeniul turismului din
România”, 15.09.-15.12.2015
-participare, ca formator in cadrul proiectului Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
ProgramulOperaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în oameni!”,
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Proiect: ”SPUNE STOP INACTIVITATII!”
POSDRU/125/5.1/S/131155 în perioada mai-septembrie 2014
-participare, ca formator, in cadrul proiectului O noua calificare-mai multa flexibilitate pe
piata muncii ID:79867, ca formator in perioada aprilie 2013-august 2013.
-participare in perioada 01.08.2012-31.07.2013 la activitatile proiectului Antreprenoriat in
sectorul plantelor aromatice si medicinale-alternativa de dezvoltare durabila a spatiului rural,
ID POSDRU/110/5.2/G/88727-2013
-participare în cadrul proiectului „Monitorizarea inserţiei socio-pofesionale pe piaţa
muncii a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic”-MISS ID 55475-2011
-participare în cadrul proiectului „Pasul cel Mare. De la liceu la universitate”-2009-2011POSDRU/22/2.1/G/36441;
-participare în cadrul proiectului „Prezent! Participarea la formarea continuă a angajaţilor
aflaţi în situaţia de risc pe piaţa muncii-informare, conştientizare şi acces la învăţare
de calitate pe parcursul întregii vieţi”-POSDRU-2010
-participare în cadrul proiectului „Corelarea ofertei educaţionale a învăţământului
profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii” POSDRU/55/1.1/S/37932-2010
-participare în cadrul proiectului „Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a
accesului la învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi
verticale între instituţii de învăţământ, structuri centrale şi locale ale sistemului
educaţional şi actori sociali/sectoriali”;
-participare
în cadrul
proiectului
„Tabăra de creaţie pentru micii meşetri populari”-Program
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Conferinţe

Iancu Paula-Lorela

Participare la conferinte nationale, internationale, simpozioane
Participare la seminarii naţionale, internaţionale, simpozioane:
2016-Conferința internațională ”EU RO GOVERNANCE”, 28-31 iulie 2016
2015
-Conferința Consorțiului Regional N-E”Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional
românesc-Modele și perspective europene, ISJ Iași, Consorțiul Regional N-E
-Conferința Națională :”Învățământul profesional și tehnic: oportunutăți, dileme,
perspective” Camera de Comerț, Inspectoratul Școlar al Județului Iași
-Conferința Județeană: ”Studiul Religiei în scoală: certitudini și provocări”
2014
-Conferința Educației Ieșene-”Confluențe, metamorfoze, idealuri”-septembrie 2014
2013
-Conferința Națională-”Integrarea SSM în învățământ”-28,29 noiembrie 2013-Iniv. „Al. I.
Cuza” Iași, Inspectoratul Școlar al Județului Iași
2011
-seminarul internaţional: „Abordări inovative în mangementul educaţional-management
norvegian”-noiembrie 2011;
-conferinţa susţinută de prof. Yves Lenoir-septembrie 2011;
-conferinţa internaţională „Strategii educaţionale de succes. Abordări internaţionale:
Scoţia, Statele Unite ale Americii”-februarie 2011;
2010
-conferinţa anuală a directorilor: „Tendinţe europene în învăţământul preuniversitar
ieşean.”-octombrie 2010;
-conferinţa naţională: „Provocări ale educaţiei în societatea cunoaşterii”-mai 2010;
-simpozion naţional „Sipa 2010”-mai 2010
2009
-simpozionul naţional: „Asigurarea calităţii demersului didactic prin utilizarea
metodelor de gândire critică şi creativă”-cu lucrarea „Descoperirea dirijată-metodă
complexă de predare-învăţare” aprilie 2009;
-simpozionul naţional: „Să învăţăm într-o şcoală sigură şi sănătoasă”-octombrie 2009
2008
-simpozionul naţional: „Egalitatea şanselor prin incluziune-prioritate a şcolii româneşti”februarie 2009
-simpozion naţional: „Simpozion Naţional Comenius-ediţia I”-Nuanţe ale comunicăriiaprilie 2008
2006
- Simpozion Naţional „Mediul-prezent şi perspective pentru un viitor ecologic”,
organizat de Liceul Teoretic „M. Costin” şi ISJ Iaşi-martie 2006;

Seminarii

Participare la workshop-uri
2015
-participare la workshop ”Principiile ECVET” din cadrul proiectulului Leonardo da Vinci
”Quality assurance inecvet mobility” 2013-1-TR-LE004-480411
2013
-participare la workshop ”O nouă calificare-mai multă flexibilitate pe piata muncii”
2012
-participare la workshop în cadrul proiectului ”Restructurarea sistemului de formare
continuă a personalului din învățâmîntul preuniversitar, prin generalizarea sistemului de
credite profesionale transferabile POSDRU/3/1.3/S/2 ID 3777
2011
-workshop de informare: „Elaborare CDL şi materiale de învăţare pentru siguranţa şi
sănătatea elevilor-POSDRU/55/2.1/G/33487
- workshop de informare: „Restructurarea sistemului de formare continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite
profesionale transferabile” ID 3777-POSDRU/3/1.3/S/2IS-3777
Iulie-august 2008
-seminar de formare: „Instruire pentru potenţialii beneficiari-Sprijin pentru elaborarea
propunerilor de proiecte de calitate pentru Fondul Social European”-PHARE
2005/017-553.04.03.04.01
Februarie 2008
-particiare la seminarul: „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”
Participare la cursuri de formare si seminarii prin programul Phare-Tvet RO02004/016772.04.01.02.04.01.03

2008
-Seminar în cadrul proiectului Phare-Tvet„Învăţământ profesional şi tehnic şi învăţământul
superior în România-provocări şi oportunităţi în perspectiva învăţătii pe tot parcursul vieţii”;
Centrul Naţional de dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic
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Distincţii

Iancu Paula-Lorela

2007
- Seminar Phare-Tvet „Planificarea educaţiei la cerere, educaţia adulţilor”- Centrul Naţional de
dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic
- Seminar Phare-Tvet-„Management participativ în unităţi şcolare de învăţământ profesional şi
tehnic”
- Seminar Phare-Tvet-„Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici, pentru îmbunătăţirea
formării profesionale în unităţile şcolare”
2016
-Diplomă de merit-pentru implicarea, organiczarea și desfășurarea Olimpiadei Educație
Tehnologică-etapa natională
-Diplomă participare Concursul Judetean Iași Dance Fest
2015
-Diplomă de merit pentru contribuția la organizarea concursului Național de Dans
”Impreună pentru viitor” CAEN2015, poz 27-4
2014
-Diplomă pentru implicarea în cadrul campaniei sociale de sprijinire a persoanelor aflate în
dificultate-noiembrie 2014
2013
-Diplomă pentru participarea la proiectul cultural ”Zilele Muzeului Viei și Vinului”
-Diplomă pentru coordonarea Programului de Acțiune Comunitară
-Diplomă pentru promovarea activităților extrașcolare –Festivalul Internațional de
Educatie
2012
-Diplomă pentru participarea în cadrul Programului Edmundo-A world of Education
2011
-Diplomă de merit pentru organizarea Centrului de Test la Conscursul Naţional de
Matematică Euclid-Asociaţia "Manageri fără frontiere"
-Diplomă de Excelenţă-Complexul Muzeal Moldova Iaşi

-Diplomă pentru sprijinul acordat Muzeului Viei și Vinului Hîrlău
-Diplomă pentru participare ” Cand strugurii se coc”
2010
-Diplomă de apreciere pentru "Activităţi extracurriculare derulate pe parcursul anului 2010"ISJ Iaşi
-Diplomă de merit pentru contribuţia la susţinerea educaţiei în contextul europen, prin
derularea de proiecte şi programe comunitare, ISJ Iaşi

-Diplomă ”Strategia Natională de Acțiune Comunitara”
2009
-Diplomă de apreciere, ISJ Iaşi

-Diplomă aniversară pentru sprijunul acordat-Inspectoratul de Jandarmi
2008
-Diplomă de Excelenţă-Gala Directorilor Ieşeni, ISJ Iaşi
-Diplomă de participare-„Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”februarie
2008
-Diplomă de Excelentă pentru Programul MECT ”Grădinița Estivală”
2007
-Diplomă de participare-Primăvara Europeană-2007
-Diplomă de participare-”Diversitatea-o șansă în plus pentru viitor”
2006
-Diplomă pentru organizarea „Târgului meşterilor populari” ed. a VII-a-Complexul Muzeal
Moldova Iaşi
2004
-Distincţie de vrednicie-oferită de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Biserica”SF. M.
Mucenic Gheorghe” Hîrlău pentru activitate în sprijinul comunităţii locale.
-membru al Societăţii Naţionale de Chimie
Alte informații

-expert în mamagement educațional cf. OMECTS 3845/2012
-Participare la vizite de studiu, schimburi de expreriență, conferințe în străinătate în proiecte
Comenius, Erasmus:
-2008-Novatchene, Bulgaria
-2016-Conferința internațională ”EU RO GOVERNANCE”, 28-31 iulie 2016
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Referinţe

Iancu Paula-Lorela

-prof. Maria Trandafir

-prof. univ. Lăcrămioara Stratulat-director Complexul Muzeal Național Moldova Iași
-prof. Viorica Manolache-director adjunct Colegiul ”I. Holban” Iași

ANEXE
▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
▪ copii certificat de acordare a gradelor didactice
▪ copii certificate de absolvire, stagii de formare, cursuri de perfecționare
▪ copii decizii membru comisii;
▪ copii adeverinte participare proiecte, coordonator de proiecte;
▪ copii adeverinte participare la conferințe internaționale, nationale, simpozioane naționale
▪ copii publicații de management, de specialitate
▪ copii diplome,distincții
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