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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Popp Lavinia Elisabeta 

Adresă(e) România, Caraş-Severin, Reşiţa, 24 Ianuarie nr.17       

Telefon(oane)   0255215134   

Fax(uri) 0255215134 

E-mail(uri) l.popp@uem.ro 

Naţionalitatea Română 

Data naşterii 08.04.1968 

Sex Feminin 

Locul de muncă  
/ Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa 
Educaţie – cercetare în domeniul  social 

Experienţa profesională  

Perioada Din 2004 preparator universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi 
Administrative, UEM Reşiţa; din 2006 asistent universitar; din 2009 lector 
universitar; iar din 2014 conferenţiar universitar în cadrul aceleiaşi facultăţi. 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Predarea şi elaborarea cursurilor la  disciplinele: Introducere în asistenţa socială 
Sistemul de asistenţa socială, Bazele managementului şi furnizarea serviciilor de 
asistenţă socială, Tehnici de intervenţie în asistenţa socială, Politici de ocupare a 
forţei de muncă, Asistenţa socială a persoanelor cu boli terminale, HIV/SIDA;  

  Coordonator ştiinţific la lucrări de licenţă, şi disertaţie;  

  Membru în  comisii de licenţă şi disertaţie; 

  Membru în comitete  ştiinţifice ale unor conferinţe:  
   The international conference „Unemployment, migration and social work”, Arad 

2009(http://www.uvvg.ro/as/index.php?option=com_content&view=article&id=56
&Itemid=72);  

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională dedicată Zilei Europei „Politici sociale şi 
administraţie publică în context european”, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa,  
8-9. 05. 2009 

  The international conference „ International Social Work: Working Together for 
Success”, Petroşani,  2012 

  Internaţional Conference „The Power to Be Different” Timişoara, 30-31 octombrie   
2014, Timişoara. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea Ştiinţe Sociale  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Didactică, educare şi formare, cercetare ştiinţifică  

Perioada 2004-2015 

http://www.uvvg.ro/as/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=72
http://www.uvvg.ro/as/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=72
http://www.uvvg.ro/as/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=72
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Funcţia sau postul ocupat   

 Manager de implementare în proiectul RO 2005/017–538.01.02.07, 
intitulat „Pentru o viaţă mai bună a persoanelor cu tulburări psihotice’’- 
Programul de Vecinătate România –Serbia 2004-2006, Licitatia de 
proiecte 2005, pe Prioritatea 2 – Acţiuni People–to– people. Solicitant: 
Consiliul Judeţean Caraş-Severin in parteneriat cu Universitatea „Eftimie-
Murgu” din Reşiţa, Buget: 180560 RON, Proiect derulat in perioada 
07.08.2007 – 08.08.2009; 

 

 Manager al proiectului intitulat „Înfiinţarea unui Centru de Orientare şi 
Recalificare profesională–CORP”- derulat prin Programul Phare 2005, 
Coeziune Economică şi socială, Dezvoltarea Resurselor Umane – Măsuri 
active pentru ocuparea forţei de muncă, Phare 2005/17-
553.04.02.01.01.509, Buget: 128.700 Euro, Perioada de derulare: 2008-
2009; 

 

 Responsabil contract de dezvoltare socială intitulat ,,Formarea de 
specialiştişi în turism (administrator pensiune turistică)”, membrii proiect 
Popovici Gheorghe, Andriţoi Claudia, Miloş Marius, contract nr. 
3867/25.03.2008 cu A.J.O.F.M. Caraş-Severin, câştigat prin competiţie, 
licitaţie fonduri ale Băncii Mondiale pentru creşterea gradului de ocupare 
a şomerilor din zona rurală Coronini, Buget:1200 RON. Perioada de 
derulare: 25.03.2008 - 31.12.2008; 

 

 Coordonator instituţional din partea Universităţii Eftimie Murgu din 
Reşiţa, în cadrul proiectului „Studiu naţional de monitorizare a inserţiei 
pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior. Absolvenţii şi 
Piaţa Muncii”, Proiectul a fost coordonat de Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior in colaborare cu Institutul INCHER – 
Kassel, Germania, Universitatea ,,Eftimie Murgu” Reşiţa- partener; este 
co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 2. 
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul 
major de intervenţie 1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”; 
POSDRU/60/2.1/S/41750; Buget: 9.550.534 RON, Perioada de derulare: 
01.12.2010-30.12.2012 

 

 Coordonator activităţi instruire în proiectul ,,Centrul European de 
Consiliere, Orientare şi Recalificare Profesională, 
POSDRU/103/5.1/G/76557, solicitant S.C. EUROPEAN STEPS SRL în 
parteneriat cu Asociaţia Barnabas, FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE 2007-2013 „Investeşte în oameni, Axa 
prioritară 5,,Promovarea măsurilor active de ocupare”, 5.1 „Dezvoltarea şi 
implementarea măsurilor active de ocupare”. Perioada de derulare: 
01.02.2011- 31.05.2011; 

 
 

 Manager selecţie, instruire, monitorizare grupuri ţintă, cercetător 
domeniul Sociologie, în proiectul ”BARRABARRIPEN – un model inter-
regional de incluziune destinat femeilor rome; Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, FSEA România, 
Domeniul major de interventie 6.2, cod 30654. Buget: 44500 RON, 
Perioada de derulare: 03.01.2011-30.12.2012; 
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 Coordonator selecţie, monitorizare grup ţintă - E. Y.O.U.T.H.- European 
Youth Co-Operates in Underlining their Territorial Heritage; Youth in 
Action. Action 4.4. Youth support systems: Projects encouraging 
creativity and innovation in the youth sector, 17288-3.2-IT-2009; Buget: 
30.703,11 Euro; Perioada de derulare: 01.12.2009-30.12.2010; 

 

 Expert in consiliere vocaţionala în cadrul proiectului intitulat ,,VIA–
VOCAŢIE, INTERESE, AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE, 
DRUMUL CĂTRE SUCCESUL PROFESIONAL”, ID Proiect 63742, 
cofinanţat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – “Investeşte în oameni!”, 
Cerere de propunere de Proiecte 90 “Invaţă o meserie”. Solicitant: SC 
Profiles International SRL, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului si Sportului si SC Multi Consulting Group SRL., 
Buget: 10.303.021,80 RON,   Perioada de derulare proiect: 01.07.2010- 
30.06.2013; 

 

 Membru in proiectul Managementul corelării sistemului de învăţământ cu 
piaţa muncii”, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/52422, Axa prioritară 1 
,,Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.2 
„Calitate în învăţământul superior” 2011-2013; 

 

 Formator în cadrul proiectului POSDRU/131/G/5.1/127510 cu titlul 

”Capitalul uman - investiție pentru prezent și viitor”;  
 

 Formator  în cadrul proiectului POSDRU/144/6.3/S/125060,  cu titlul 

„SANSA - Șansa – Acceptare – Nevoie – Siguranță - Acces”, în perioda 
17.09. 2014 - 28.10.2014; 
 

 Membru(asistent social) in proiectul START- O viaţă de calitate în 
siguranţă, cu finanţare POSDRU/170/6.3/S/146738, implementat de 
Asociaţia Cristian Roşu şi Asociaţii, subcontractor, finanţat prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, perioada 
de implementare 1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2015, Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,  
Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi are rol de 
beneficiar;                                

 

 Director al Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC), al 
Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, prin Hotărârea Biroului 
Senatului 13/4, din 06.03. 2009; 

 

 Coordonator al programului de studii ASISTENŢĂ SOCIALĂ (licenţă) şi al 
programului de studii MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ (masterat) din 2011; 
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Educaţie şi formare  Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, Secţia chimie-biologie, Reşiţa, din 1982 
până în 1986; 

 

 Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul 
Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa(2004);  

 

 Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative, Specializarea Asistenţă Socială; 

 

 Masterat - Managementul Marketingului Educaţional din cadrul 
Universităţii „Eftimie Murgu”, Reşiţa, din 2004 până în 2006; 

 

 Masterat – Familia şi Managementul Resurselor Familiale din cadrul 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie şi  

       Ştiinţe Social- Politice, din 2008 până în 2010; 
 

 Doctor  în domeniul fundamental de doctorat Ştiinţe umaniste, domeniul 
Sociologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de 
Filosofie, Specializarea Sociologie,  2008.  

Perioada 2014-2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la dezvoltarea sociologiei în învăţământul 
universitar şi la promovarea valorilor academice 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la reuşita campaniei ,,Suflet pentru 
suflet” 2014, dedicată ridicării Clinicii Nera de Recuperare Oncologică şi 
promovarea Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa 

Perioada 2015-2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificate de absolvire al cursului de consilier în orientarea carierei; 
Certificate de absolvire a modulelor de formare în management universitar: 
„Managementul activităţii terţiare” ; „Servicii şi suport pentru studenţi”  
 
Certificat de absolvire al cursului de ,,Formator” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - UEFISCDI 

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – specializarea ,,Familia şi Managementul resurselor familiale”, 
promoţia 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie 

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul fundamental de doctorat Ştiinţe umaniste, domeniul de 
doctorat Sociologie, prin Ordinul Ministrului nr.5837 din 04.11.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Specializarea 
Sociologie 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire/ curs  Management, sub egida Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Expert Consulting S.R.L Timişoara 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participant la programul de formare profesională 
„IMPLEMENTAREA PROIECTELOR”, organizat în cadrul proiectului „Instruire 
la nivel naţional şi regional pentru sporirea capacităţii de absorbţie a fondurilor 
structurale alocate prin POR, finanţat prin programul PHARE 2004 „Coeziune 
Economică şi Socială”, derulat de un consorţiu condus de Agriconsulting Europe 
S.A. şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participant la programul de formare profesională „ACHIZIŢII 
PUBLICE”, organizat în cadrul proiectului „Instruire la nivel naţional şi regional 
pentru sporirea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale alocate prin POR, 
finanţat prin programul PHARE 2004 „Coeziune Economică şi Socială”, derulat 
de un consorţiu condus de Agriconsulting Europe S.A. şi Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 

Perioada 2004- 2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat – specializarea „Managementul Marketingului Educaţional”, promoţia 
2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în Dezvoltarea capacităţii manageriale de accesare şi utilizare a 
resurselor de finanţare prin aplicarea managementului de proiect, finanţat prin 
programul Phare al U.E. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în „Dezvoltarea capacităţii manageriale de accesare şi utilizare a 
resurselor de finanţare prin aplicarea managementului de proiect, finanţat prin 
programul Phare al U.E.” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

   Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Economie 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în consilierea carierei şi globalizarea pieţei muncii (certificate 
internaţionale obţinute în urma participării la cele două training-uri). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş 

Perioada 2000- 2004 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiată în Asistenţă Socială 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Administrative, Specializarea Asistenţă Socială- Universitatea de Vest din Timişoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

   Abilităţi de comunicare;  

   Iniţiativă;  

   Abilităţi de organizare si coordonare acţiuni; 
    Fermitate in urmarirea atingerii obiectivelor instituţiei. 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    Engleză   nivel elementar 
 Franceză  nivel mediu 
 Rusă        nivel elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale Seriozitate, entuziasm, capacitate de adaptare;  

Responsabilitate. 

                   Număr cărţi publicate 11(autor, coautor, autor de capitol în volume coordonate); 

Număr articole 
publicate 

82( susţinute în cadrul unor Conferinţe naţionale şi internaţionale sau publicate în 
Reviste de specialitate) 

Număr   proiecte/contracte de 
cercetare 

14 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Capacitatea de a lucra în echipă şi de a organiza activitatea echipei pentru  
maximum de eficienţă. 

  Tenacitate, capacitate de analiză şi sinteză 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

  Cunoştinţe operare calculator (Word, Access, PowerPoint, Excel, SPSS) 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
 
 
 
  

  Intervenţii specializate în asistenţă medicală (neurologie); asistenţa socială a 
persoanelor cu boli terminale, HIV/SIDA; a persoanelor de etnie rroma; 

  a persoanelor cu tulburări psihotice; experienţă în scrierea şi implementarea 
proiectelor; 
Experienţă în organizarea de acţiuni caritabile - coordonator al spectacolului de 
caritate „Suflet pentru suflet”, organizat împreună cu studenţii secţiei de Asistenţă 
Socială ai Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa (10 ediţii); 

Experienţă relevantă în următoarele domenii importante: 

Formare şi orientare ăn carieră; 
Consiliere vocaţională; 

  Proiecte europene- scriere şi implementare; 
  Formator in cadrul unor programe de formare continuă, acreditate ANC. 

  
 Membru în Comisia Judeţenă Caraş-Severin privind incluziunea socială; 
 Membru în The Eastern European Sub-Regional Association of Schools of 

Social Work of the IASSW; 
 Membru în Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România; 
 Preşedinte al Sucursalei Caraş-Severin a Colegiului Naţional al Asistenţilor 

Sociali din România din 2012. 
 
 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

 


