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INFORMAŢII PERSONALE TRANCĂ LOREDANA MARCELA  
 

  Str. Renaşterii, Nr. 26, Timişoara – 300134, jud. Timiş, România 

 0040 256 592 265  0040 745 687 429 

 loredanasimerea@yahoo.com; loredana.tranca@e-uvt.ro      

 

Sexul Feminin | Data și locul  naşterii 07 februarie 1984, Oțelu-Roșu, CS | Naţionalitatea Română 

  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

01.01.2012 - prezent  Asistent universitar 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de 
Asistență Socială (România, Timișoara, jud. Timiș, Bv. Vasile Pârvan  nr. 4, cod 300223, tel./fax: +40-
256-592265, tel: +40-256-592347; www.uvt.ro; www.socio.uvt.ro/as)  

▪ Coordonarea seminariilor de „Drepturile omului”, „Practică de specialitate” şi „Vizitare asistată în 
instituţii de asistenţă socială”, „Cercetare avansată în asistență socială”, „Asistența socială a familiei”, 
„Introducere în asistență socială. 

▪ Coordonarea cursului „Sistemul de asistență socială”. 

▪  Activități de cercetare 

Educaţie și cercetare  

16.02.2009 – 31.12.2011 Preparator universitar 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de 
Asistență Socială (România, Timișoara, jud. Timiș, Bv. Vasile Pârvan  nr. 4, cod 300223, tel./fax: +40-
256-592265, tel: +40-256-592347; www.uvt.ro; www.socio.uvt.ro/as)  

▪ Coordonarea seminariilor de „Drepturile omului”, „Protecția copilului și a familiei”, „Practică de 
specialitate” şi „Vizitare asistată în instituţii de asistenţă socială”, „Sistemul de asistență socială”.   

▪ Activități de cercetare 

Educaţie și cercetare  

01.06.2007 – 15.02.2009 Director 

Asociația Creștină For  Help ( România, Timișoara, jud. Timiș, strada Vasile Lupu nr.19, cod 300142, 
tel./fax: +40-256-271177,  www.asforhelp.ro) 

▪ Managementul şi coordonarea tuturor proiectelor aflate în desfăşurare; reprezentarea Asociaţiei 
Creştine For Help în relaţiile cu terţii;  atragerea de fonduri pentru organizaţie; PR; întocmirea de 
rapoarte privind activitatea desfăşurată şi situaţia financiară a AFH. 

ONG cu activitate în domeniul social  

01.10.2006 – 15.02.2009 Preparator universitar, cadru didactic asociat 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Departamentul de 
Asistență Socială (România, Timișoara, jud. Timiș, Bv. Vasile Pârvan  nr. 4, cod 300223, tel./fax: +40-
256-592265, tel: +40-256-592347; www.uvt.ro; www.socio.uvt.ro/as)  

▪ Coordonarea seminariilor de „Reintegrare şi supraveghere socială a infractorilor”, „Introducere în 
Probaţiune”, „Pedagogie socială”, „Asistenţa socială în şcoală”, „Management în asistenţă socială”, 
„Management de caz”, „Drepturile omului şi strategii antidiscriminatorii”, „Practică obligatorie”, 
„Practică voluntară”  

▪ Activități de cercetare 

Educaţie și cercetare  

04.2004-06.2005 Bibliotecar 

mailto:loredanasimerea@yahoo.com
http://www.uvt.ro/
http://www.socio.uvt.ro/as
http://www.uvt.ro/
http://www.socio.uvt.ro/as
http://www.asforhelp.ro/
http://www.uvt.ro/
http://www.socio.uvt.ro/as
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ÎN IMPLEMENTAREA DE 

PROIECTE   

 
 
 

 

Societatea pentru Copii şi Părinţi, SCOP ( România, Timișoara, jud. Timiș,  Str. Milcov Nr. 4, Bl. 10, Ap. 
6, cod 300553, tel./fax: +40-256-293173, +40-256-437328) 

▪ Organizarea resurselor bibliotecii, crearea şi îmbunătăţirea bazei de date şi dezvoltarea unor strategii 
de atragere a studenţilor în vederea frecventării bibliotecii . 

ONG cu activitate în domeniul social  

13.11.2014 – 12.08.2015  Expert 2 pe termen lung Studii şi analize Partener1 (cod COR 235104) 

„Dezvoltarea programelor de studii universitare şi extinderea oportunităţilor de învăţare pentru student 
şi piaţa muncii” Proiect POSDRU/156/1.2/G/133630 (valoarea proiectului: 2.116.959,00 lei) 

Universitatea de Vest din Timişoara (România, Timișoara, jud. Timiș, strada Vasile Pârvan nr.4, tel./fax: 
+40-256-592347, www.uvt.ro) 

▪ Analiza calificărilor universitare, analize multifactoriale, analiza pieţei muncii şi ocupaţiilor, analiza 
studenţilor – aspecte critice în accesul la calificare prin programe. 

Educaţie şi cercetare 
  

01.02.2014 – 31.12.2014  Coordonator Proiect  

„Educație și sănătate pentru copii provenind din familii dezavantajate”, finanțator United Way România 
(valoarea proiectului: 38.000 lei) 

Asociația Creștină For Help ( România, Timișoara, jud. Timiș, strada Vasile Lupu nr.19, cod 300142, 
tel./fax: +40-256-271177,  www.asforhelp.ro) 

▪ Planificare, monitorizare, evaluare, raportare a implementării activităților proiectului. 

ONG cu activitate în domeniul social  

  
01.04.2011 – 30.07.2011 Coordonator proiect  

„Copii creativi în stil ECO”, finanțator  International Bazaar Charity Bruxelles (valoarea proiectuui: 4000 
euro) 

Asociația Creștină For Help ( România, Timișoara, jud. Timiș, strada Vasile Lupu nr.19, cod 300142, 
tel./fax: +40-256-271177,  www.asforhelp.ro) 

▪ Planificare, monitorizare, evaluare, raportare a implementării activităților proiectului. 

ONG cu activitate în domeniul social 

01.10.2010 – 31.12.2010, 
15.01.2011-31.07.2011, 
01.10.2011-31.01.2012, 
01.02.2012-31.04.2012. 

Expert program pregătire practică la nivel regional, pe termen scurt din instituţie de 
învăţământ 

„Practică să înveţi, învaţă să practici”, proiect implementat de SC.EDU-TIM Consultanță Europeană 
SRL,  cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007  2013,  Axa prioritară 2. Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața 
muncii, Domeniul major de intervenție 2.1. Tranziția de la școală la viața activă ID: 
POSDRU/60/2.1/S/20143  (valoarea proiectului 16.381.211 lei) 

SC.EDU-TIM Consultanţă Europeană S.R.L. (România, București,  str. Ion Câmpineanu, nr. 12, et. 4, 
ap. 16, sector 1,  Tel.: +40213124545, www.edutim.ro;  http://www.invatasapractici.ro/)  

▪ asigurarea completării fişelor de practică on line, monitorizarea activităţii de practică, organizarea de 
concursuri cu premii pentru studenţi, colectarea datelor din teritoriu privind stagiile de practică ale 
studenţilor, furnizarea de informaţii pentru baza de date naţională, aplicarea chestionarelor 
sociologice şi culegerea rezultatelro acestora, realizarea planului de lucru, realizarea pliantului „10 
reguli de aur”, a Ghidului practicii şi revistei practicii „Şcoala Edu”, propune subiecte redacţiei revistei, 
întocmeşte raportul de activitate şi timesheet-ul. 

Educație și formare profesională  

http://www.uvt.ro/
http://www.asforhelp.ro/
http://www.asforhelp.ro/
http://www.edutim.ro/
http://www.invatasapractici.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 

 

 

 

 

11.2011 – 05.2012 Diplomă de Studii Postuniversitare - Formare continuă de tip 
blended learning pentru cadrele didactice universitare 

Nivelul 7 EQF  

Universitatea din Bucureşti, (România, București) în parteneriat cu Universitatea Babes Bolyai 
(România, Cluj Napoca), Universitatea de Vest din Timişoara (România, Timișoara) 

▪ Formare post-universitară, Învățământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare și 
evaluare instituțională, Modulul M2.1. Predarea, învățarea și evaluarea în învățământul superior, în 
cadrul proiectului  POSDRU/57/1,3/S/26646 (20 credite)  

01.10.2010 – 01.07.2012 Diplomă de Masterat - Economie Socială Nivelul 7 EQF  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de  
Sociologie (România, Timișoara) 

▪ Lucrarea de disertație: Implementarea managementului riscului în întreprinderile sociale din Vestul 
României (2014) 

▪ Discipline studiate:  Introducere în Economie socială, Managementul resurselor umane, Metodologia 

cercetării, Psihosociologie organizațională aplicată, Drept social, Bazele financiar contabile ale 
economiei sociale, Consiliere pentru persoanele în situații de risc, Politici sociale de 
incluziune, Strategii de marketing aplicate în economia socială, Programe sociale de 
dezvoltare, Practică de specialitate.        

01.10.2008 – 15.02.2010 / 
16.02.2010 – 30.09.2011 

Diplomă de Doctor - Sociologie  Nivelul 8 EQF  

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Şcoala Doctorală pentru 
domeniul Sociologie (România, București) / transfer la: Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea 
de Sociologie şi Psihologie, Şcoala Doctorală pentru domeniul Sociologie (România, Timișoara) 

▪ Teza „Aspecte psihosociale privind dependența de muncă. Studiu asupra relațiilor familiale”. 

▪ Discipline studiate:  Sociologie generală; Sociologia în contextul actual. Probleme sociale de 
dezvoltare ale României.; Globalizare, comunități și dezvoltare comunitară; Cercetare socială 
avansată; Politici sociale-Abordare comparativă; Procese și structuri sociale; Comunicare și opinie 
publică. 

01.10.2006 – 30.07.2008 Diplomă de Masterat - Management în Asistență Socială Nivelul 7 EQF  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de  
Asistență Socială (România, Timișoara) 

▪ Lucrarea de disertație:  Workaholism-ul – fenomen dezadaptativ prezent în instituţiile de asistenţă 
socială din Timişoara? 

▪ Discipline studiate:  Politici sociale, Managementul organizațiilor și instituțiilor de asistență socială, 
Legislația în domeniul asstenței sociale, Cercetare calitativă/cantitativă în asistența socială, 
Dezvoltare comunitară, Comportament managerial, Managementul conflictului, Noi direcții de 
dezvoltare ale managementului în domeniul serviciilor sociale, Teorie și practică în domeniul 
asistenței sociale, Valori în asistență Socială, Practică, Cultură organizațională, Managementul 
resurselor umane, Marketing și management, Teoriile personalității, Învățământ integrat, Eficiența 
comunicării în management, Laborator pentru formarea deprinderilor profesionale, Management 
financiar, Analiză tranzacțională, Dependența de substanțe. 

01.10.2003 – 15.06.2006 Certificat de absolvire – Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului  Didactic 

Nivelul 6 EQF  

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul Pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (România, Timișoara) 

▪ Discipline studiate:  Psihologia educației, Introducere în pedagogie, Teoria și metodologia 
curriculumului, Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Didactica specialității – 
asistența socială, Practică pedagogică, Instruire asistată pe calculator, Consiliere psihopedagogică. 

01.10.2002 – 30.07.2006 Diplomă de Licență - Asistență Socială Nivelul 6 EQF  
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CURSURI DE FORMARE   

 
 

 

 

 

 

 

 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Departamentul de  
Asistență Socială (România, Timișoara) 

▪ Lucrarea de licență:  Rolul asistentului social în prevenţia traficului de persoane. 

▪ Discipline studiate:  Sociologie, Psihologie aplicată în asistență socială, Teorie și practică în asistență 
socială, Ecologie, Economie aplicată, Statistică socială, Informatică aplicată în științele sociale, 
Medicină socială, Practică, Stadiile dezvoltării, Metode utilizate în asistența socială, Drepturl familiei 
și copilului, Psihologia familiei, Psihologie socială, Legislația muncii și protecției sociale, Elemente de 
comunicare, Psihologia persoanelor cu dizabilități, Politici sociale, Psihopatologie, Asistența socială a 
familiei, Deprinderi în asistența socială, Asistența socială a persoanelor vârstnice, Consiliere de 
probațiune, Psihiatrie, Abuzuri și asistența socială a persoanelor abuzate, Adopție, încredințare, 
plasament familial și alte alternative la instituționalizare, Educație pentru sănătate, Planning familial, 
Management în asistență socială, Metode de cercetare în asistență socială, Asistența socială a 
minorităților, Asistența socială a persoanelor dependente de substanțe, Servicii de sănătate publică, 
Evoluții recente în asistență socială, Psihoterapii și counseling, Dezvoltare comunitară, Valori în 
asistența socială, Mass media în asistența socială. 

1998-2002 Diplomă de Bacalaureat – Istorie - Științe Sociale   

Grup Școlar Industrial (România, Oțelu Roșu, CS) 

16-19.10.2013 Certificat de Absolvire Autoritatea Națională pentru Calificări – 
Manager proiect 

Curs de 
perfecționare   

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, SC Resources, Development & Ideas SRL. 
(România, Timișoara) 

10-14.10.2013 Certificat de participare -  Animație socio-educativă în contextul 
programului Tineret în acțiune 

Curs de formare   

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale . 
(România, Predeal) 

09-11.09.2013 Certificat de Absolvire Autoritatea Națională pentru Calificări –  
Competențe antreprenoriale – Leadership 

Curs de 
perfecționare   

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, SC Resources, Development & Ideas SRL. 
(România, Timișoara) 

15-17.07.2013 Certificat de Absolvire Autoritatea Națională pentru Calificări – 
Competențe antreprenoriale – Negociere 

Curs de 
specializare   

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, SC Resources, Development & Ideas SRL. 
(România, Timișoara) 

03-04.07.2013 Certificat de Absolvire Autoritatea Națională pentru Calificări – 
Competențe antreprenoriale – Procese decizionale 

Curs de inițiere   

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, SC Resources, Development & Ideas SRL. 
(România, Timișoara) 

04-08.04.2011 Certificat de competență - Life Space Crisis Intervention Curs de formare   

The Institute of Life Space Crisis Intervention, South Dakota USA . (România, Buziaș) 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

02-06.03.2011 Certificat de participare - Formator în prevenirea abandonului școlar Curs de formare   

Asociația Tineri Pentru Viitor în parteneriat cu Asociația Timiș Torontal, ONG-uri din România . 
(România, Timișoara) 

2009-2010 Certificat de Absolvire Consiliul Național de Formare Profesională a 
Adulților - Formator 

Curs de 
perfecționare   

Universitatea Populară Târgu Mureș (România, Târgu Mureș) 

18-20.03.2008 Certificat de participare -  Video Interaction Training Curs de formare   

Jarabee Jeugdzorg Twente, Olanda; Universitatea din Dundee, Scotia, Regatul Unit; Universitatea de 
Vest din Timisoara, Romania; SPIN, Cehia; Magyar Videotrening Egyesület, Ungaria; SCOP, 
Romania; Buna Ziua Copii Din Romania (România, Timișoara) 

09-15.03.2008 Certificat de Absolvire Consiliul Național de Formare Profesională a 
Adulților – Management organizațional 

Curs de 
specializare   

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT (România, Predeal) 

22-29.06.2007 Certificat de Absolvire Consiliul Național de Formare Profesională a 
Adulților – Management programe și proiecte 

Curs de 
specializare   

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor - ANSIT (România, Neptun) 

Limba maternă Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză B2 C1 B2 B1 B2 

Limba engleză B2 B2 B1 B1 B1 

Limba italiană B2 C1 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Competenţe de comunicare interpersonală și asertivă probate în relaţiile cu beneficiarii Asociaţiei 
Creştine For Help, cu clienţii Bibliotecii SCOP, în cadrul activităţilor didactice, precum și în relațiile 
colegiale. 

▪ Competențe de comunicare scrisă și discurs oral probate prin publicațiile prezentate în cadrul unor 
conferințe naționale și internaționale menționate. 

▪ Competențe de interpretare a mesajelor nonverbale generate în spațiul didactic sau social, 
dobândite în activitatea de cadru didactic, precum și în activitățile de voluntariat și asistență socială. 

▪ Competențe de monitorizare și gestionare a procesului de scriere de la draft până la bun de tipar 
probate prin poziția de editor, coeditor sau asistent editor al mai multor publicații. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Competențe manageriale probate ca director al Asociației Creștine For Help din Timișoara, precum 
și ca manager al unor proiecte menționate. 

▪ Competențe organizaționale demonstrate în cadrul a 13 manifestări științifice internaționale ca 
membru în comitetul de organizare. 

▪ Competențe organizaționale demonstrate în cadrul a 3 manifestări științifice naționale ca membru în 
comitetul de organizare. 

▪ Competențe organizaționale demonstrate în cadrul a 3 manifestări științifice naționale ca și 
coordonator. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

- 6 articole publicate în reviste indexate în cel puţin 2 din bazele de date internaţionale recunoscute 
- 5 cărţi publicate în calitate de coautor 
- 12 capitole în volume colective 
- 3 lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în străinătate 
- 27 lucrări prezentate la conferinţe internaţionale organizate în ţară 
- 3 termeni de specialitate în enciclopedii 
- 2 Keynote speaker la conferinţe internaţionale 
- 6 moderator la conferinţe internaţionale   
- 19 comunicări la conferinţe ştiinţifice naţionale 
- 10 publicații în volumele conferințelor internaționale desfășurte în Romania 
- 8 editare de volume științifice 

 
 

 

 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Competențe pedagogice, dobândite în cadrul activităților de predare, supervizare, evaluare a 
cursurilor, seminariilor și practicii, precum și în cadrul activităților de  îndrumare a lucrărilor de licență 

▪ Competențe de training, dezvoltate ca formator în cadrul unor cursuri de perfecționare sau 
specializare. 

▪ Competențe de cercetare științifică, probate în cadrul stagiului de doctorat,  în cadrul unor proiecte  
implementate, precum și prin publicațiile naționale și internaționale. 

▪ Abilități de lucru în echipă, cooperare și relaționare dovedite în cadrul activităților profesionale și de 
voluntariat, precum și în cadrul manifestărilor științifice, fiind membru în colective de organizare. 

▪ Competențe sociale în mediul intercultural, toleranță interculturală, adaptare la contexte 
multiculturale, obținute în cadrul activităților de supervizare a studenților în stagiile de internship, 
precum și prin participarea la evenimente științifice internaționale. 

 ▪ Participare socială activă demonstrată în cadrul a 14 proiecte sociale în care m-am implicat ca 
voluntar: 

 

Competenţe informatice  ▪ Competențe de operare calculator: Windows,  Microsoft Office, programul SPSS, Statistical Package 
for Social Science, Internet. 

 

Alte competenţe  ▪ Competențe profesionale dobândite ca membru în comitete științifice la 3conferințe internaționale. 

▪ Competențe profesionale dobândite ca membru în comitete științifice la 1 conferință națională. 

▪ Competențe profesionale dobândite ca membru în comitete științifice la 4 publicații. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B, din aprilie 2005 

Membru în societăți , asociații, 
academii științifice  

 Membră în Association of Schools of Social Work in Romania (decembrie 2010 - prezent) 
 Membră în Asociaţia Română de Sociologie (ARS) (februarie 2010 – prezent). 
 Membră în Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) (19.05.2008 – prezent). 
 Membră în Asociaţia Asistenţilor Sociali din Banat (AASBANAT) (2007 – prezent). 

 

Referinţe  Prof. univ. dr. Viorel Prelici, conducător de doctorat Universitatea de Vest din Timișoara 
(preliciviorel@yahoo.com). 

 Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe, prodecan al Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea 
de Vest din Timişoara (alexandru.neagoe@e-uvt.ro). 

 Conf. univ. dr. Cosmin Goian, director al departamentului de Asistență Socială, Universitatea de Vest 
din Timișoara (cosmin.goian@e-uvt.ro). 
 
 


