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CURRICULUM VITAE 

 
1. Nume: IOAN 
2. Prenume CARMEN - CATALINA 
3. Data şi locul naşterii:  05.08.1954 
4. Cetăţenie: romana 
5. Stare civilă: casatorita 
6. Studii:  
Instituţia Universitatea „Al.I.Cuza”, Facultatea de 

Istorie-Filozofie, Psihologie 
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de 

Sociologie, Psihologie si Pedegogie 
Perioada: de la 
(luna, anul) 
până la (luna, 
anul) 

 
09.1976-06.1980 

 
09.1991-10.1995 

Grade sau 
diplome 
obţinute 

psiholog 
profesor 

doctor 

 
7. Titlul ştiinţific: doctor 
 
8. Experienţa profesională:  
 
Perioada:  
de la  
până la  
 

 
09.1980-08.1984 

 

 
08.1984-07.1986 

 

 
09.1986-05.1990 

 
05.1990-09.2003 

 
09.2003-prezent 

Locul: Tg-Frumos Iasi Iasi Iasi Iasi 
Instituţia:  

Liceu 
 

I.J.I.M 
Universitatea 

Tehnica 
„Gh.Asachi” 

Universitatea 
Tehnica 

„Gh.Asachi” 

Universitatea 
Tehnica 

„Gh.Asachi” 
Funcţia: profesor psiholog asistent lector conferentiar 
Descriere:   didactic-cercetare didactic-

cercetare 
didactic-
cercetare 

 
9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea Tehninica „Gh.Asachi” din Iasi, Facultatea de Inginerie 
chimica si Protectia Mediului, Catedra de Ingineria si Managementul Meddiului, Conferentiar  
 
10. Vechime la locul de muncă actual: 23 
 

11. Activităţi didactice susţinute:  
Cursuri şi aplicaţii (seminar, laborator, proiect) elaborate pentru disciplinele:   

o Psihologia mediului si tehnici de ancheta psihosociala 
o Comunicare interumana 
o Strategii si politici de mediu   
o Psihologie industriala 
o Psihologia educatiei   

 
Cursuri, module de curs sau aplicaţii susţinute pentru programe de Master:  
Comunicare interpersonala  
 
Indrumare activităţi cu studenţii (proiecte de diplomă şi disertaţie finalizate şi cercuri ştiinţifice studenţeşti. 
4 lucrari de disertatie 
25 lucrari elaborate la cercurile stiintifice studentesti  
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12. Direcţiile de interes în cercetările ştiinţifice abordate: 

o Psihologia mediului  
o Comportament durabil  
o Atitudinea ecologica  
o Identitatea locului 
o Educatie pentru dezvoltare durabila 
o Participare publică în luarea deciziilor privind mediul pentru dezvoltare durabilă 
o Strategii si politici de mediu 

 
13. Brevete de invenţii:  
14. Lucrări elaborate şi/sau publicate: 

• Carţi şi capitole de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS sau internaţional: 8 
• Articole/Studii publicate în reviste de specialitate de circulatie internaţionala cotate ISI sau incluse în 

baze de date internaţionale: 6  
• Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute: 19  
• Articole/studii publicate în volume ale manifestarilor ştiinţifice internaţionale recunoscute din 

străinătate:  23  
• Articol/studiu publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice naţionale: 4 
• Lucrări prezentate la conferinţe/seminarii: 14 

 
15. Membru al asociaţiilor profesionale:  

- Membru al Organizatei Academice de Ingineria Mediului si Dezvoltare Durabila din 1996; 
- Asociatia Psihologilor din Romania. 

 
16. Limbi straine cunoscute: Franceza, Engleza 
 
17. Alte competenţe: 

o Psihologia afectivitatii  
o Pedagogie 

 
18. Specializări şi calificări:  
  -    Colegiul Glendon, York Universitiy, Toronto, Canada, august 1992-octombrie 1994. 
  -    Institutul de cercetare “Muki Baum” Toronto, Canada, 1994. 
  -   Visiting professor  la Catedra de Chimie Industriala si Ecologica, Universitatea de Stat din Chisinau  
1998 
      Curs de specializare ,Busteni,  Ian. 2000, „Participarea Publica in Luarea Deciziilor privind Mediul”. 
  -    Acord de cooperare interuniversitara cu Lillehammer College, Norvegia 
  -   Perfectionare  Educatie pentru Dezvoltare Durabila - Grundtvig- SUSTRAIN -G1- Educatie pentru 
dezvoltare durabila, finantat de UE in cadrul programului Socrates 

-  Cursuri de perfectionare  Educatie Continua - Comunicare Interpersonala in cadrul: Cursuri  
postuniversitare S C. C.E.T. S.A. Iasi, Electrica S.A.Ias 

   -   Abilitata in prestarea de servicii psihologice in domeniul protectiei muncii, conform Certificatului de 
Atestare nr. 222/12/05/2004 
  - Visiting proffessor  Universitatea din Viena, Austria, 2008 
 
19. Programe de cercetare 
 
1. 1985 I.P.Iaşi – I.V. Arad – “Execuţie repere pentru prototip presă. Faza I. Elaborare de studii de 
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oportunitate tehnologică prin metode de creativitate tehnică” (colaborator). 
2. 1986, I.P.Iaşi – I. “Aurora” Tg. Frumos – “Studii de marketing – design, prin metode de psihologia 
consumatorului pentru proiectarea imaginii de marcă” (colaborator). 
3. 1987, I.P.Iaşi, I.H. Rădăuţi. “Alocarea resurselor umane prin metode de psihodiagnostic” 
(colaborator). 
4. 1989, I.P.Iaşi, I.C.T. Bucureşti, “Realizarea şi validarea unor teste de personalitate pe calculator” 
(colaborator). 
5. 1990 - 1992, Centrul de Implementare a Investiţiilor Iaşi – Ministerul Învăţământului – “Studiu de 
marketing în vederea implementării invenţiilor în economia de piaţă” (responsabil de temă). 
6. 1991 – Centrul de Implementare a Investiţiilor Iaşi – Ministerul Învăţământului – “Elaborarea 
procedurilor de contractare a invenţiilor între autori şi întreprinderi de stat sau particulare, din ţară sau 
străinătate” (responsabil de temă). 
7. 1992 - 1994, I.P.Iaşi, Ministerul Învăţământului, “Necesitatea şi studiul psihosociologiei şi 
pedagogiei în condiţiile economiei de piaţă” (responsabil de temă). 
8. 1998, Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi – “S.C. Daewoo- Mangalia Heavy Industries” S.A., 
“Bilanţul de Mediu de Nivel I”. 
 
 
Programul/Proiectul 
 
   Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale: Grant nr. 
CG1-RO-20, “Recycling and reuse of PET waste in Iaşi county, 
Romania”, Program Ecolinks – USAID 2000. 
 
   Grant nr. 23 E 99/4, “Reconciliere cu natura – Ziua Pământului 
1999” AIDRom. 
 
     Grant nr. 27 E 107, “Ziua Pământului 2000”, AIDRom 
 
SUSTRAIN (Development and testing of training modules and 
methods for a sustainable development) 
 
Proiect Idei “Studiu privind eficientizarea formarii competentei de 
cercetare stiintifica”  
Proiect Stediwat – Sistem Suport Tehnico- Decizional pentru 
Managementul Durabil al Apei 

Funcţia 
 
 
membru 
 
 
 
membru 
 
membru 
 
 
membru 
 
membru 
 
 
membru 

Perioada: de la  
 - până la 
 
1999- 2000 
 
 
 
1998 – 1999 
 
 
 
1999 - 2000 
 
09.2003 –  
06.2006 
 
2007-2011 
 
2008-2011 

 
20. Premii stiinţifice acordate pe lucrări 
 
21. Alte menţiuni:  
- 1990-1996; membru al Consiliului Profesoral al facultăţii de Mecanică; 
- 1992; am elaborat materiale publicitare în vederea popularizării secţiilor de Mecanică în rândul 

potenţialilor candidaţi la admitere; 
- 1991; membru în comisia de examinare a personalului din Centrul de Implementare a invenţiilor Iaşi; 
- 1991-1992; membru în Consiliul de administraţie şi Consiliul ştiinţific al Centrului de Implementare a 

Invenţiilor Iaşi. 
- 1995-1999; conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti în cadrul profilului Ingineria Mediului; 
- 2008-2009; membru al Consiliului Profesoral al facultăţii de Hidrotehnica; 
- Din 1990 membru în comisia de examinare pentru definitivat, gradul II, colocviu gradul I. 
 
Participări work-shop: 14 
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Manifestari ştiintifice co-organizate: 

− Co-organizator in segmentul Uniersitatea”Gh.Aschi”din Iasi in cadul proiectului “SUSTRAIN”- 
Educatie pentru dezvoltare durabila, finantat de UE in cadrul programului Socrates 
− Organizarea workshop-ului (participare internaţională) cu tema “Environmental psychology: A 
holistic aproach to people – environment issues”, Iaşi, 27 mai 2004, în colaborare cu O.A.I.M.D.D.  
− Organizarea workshop-ului “Implicaţii psihologice în protecţia mediului”, Iaşi, 28 mai 2004 în 
colaborare cu O.A.I.M.D.D. 
 
 

 Data completării:        Semnătura 
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