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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Hoară Alina Simona 

Adresă(e) Str. Abatorului, nr,10, ap.39, Sibiu, Sibiu 

Telefon(oane) 0769410691   

Fax(uri)  

E-mail(uri) hoaraalinasimona@gmail.com   hoara_alina@hotmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 10.04.1987 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Educație 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.09.2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Învățământ Primar (full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca și cadru didactic pentru ciclul primar , mă preocup de perfecționarea didactică prin participarea la 
cursuri de formare.Mereu mă informez cu privire la noile metode și mijloace de predare interactivă.De 
asemenea îmi confecționez materialele didactice necesare orelor, mai ales că se predă integrat iar 
școala nu deține o bază materială adecvată.Respect programa școlară și ofer ore de pregătire 
suplimentară elevilor orientați spre performanță sau elevilor care aveau nevoie de suport în vederea 
parcurgerii materiei în același ritm cu ceilalți elevi. An de an mă ocup de amenajarea sălii de clasă, de 
întocmirea tuturor documentelor necesare portofoliului cadrului didactic. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul de Artă, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

Educație 
 
1.06.2016- prezent  
Președinte al Asociației Știintescu Hub, Sibiu și coordonator al atelierului WeDoEveryTHing (robotică 
și programare pentru copii) 
Ca și președinte al Știintescu Hub, mă preocup cu buna funcționare a hubului educațional, mă ocup 
de strângerea de fonduri și de cooptarea mai multor coordonatori de ateliere educaționale pentru 
tineri. De asemenea mă implic în realizarea unor proiecte ce susțin hubul, SibiuGoesSTEAM ( proiect 
câștigător/participant la Maratonul Internațional Sibiu),Luna Științei (proiect aprobat pe Agenda 
Comunității Sibiu de către primărie), O noapte Științescu( proiect educațional al hubului). 
 Ca și coordonator al atelierului WeDo EveryThing mă ocup de instruirea copiilor pe partea de robotică 
și programare. 
 

Perioada 02.12.2011-01.09.2012 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Social (full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca și asistent social în cadrul CJRAE, Sibiu, mă ocupam de întocmirea anchetelor 
sociale,completarea rapoartelor de evaluare complexă, întocmirea certificatelor CES pentru elevi și 
preșcolari, întocmirea planului individualizat.De asemenea mă ocupam de realizarea și reactualizarea 
bazei de date a elevilor cu certificate CES. 

Numele şi adresa angajatorului   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistență Socială, Administrație 
 

mailto:hoaraalinasimona@gmail.com
mailto:hoara_alina@hotmail.com
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Perioada 02.08.2010-18.11.2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Social (full-time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca și asistent social mă ocupam de întreaga documentație necesară luării în evidență a persoanelor 
vârstnice care solicitau îngrijiri la domiciliu și de monitorizarea serviciilor oferite, conform planului 
personal de îngrijire elaborat.Mă ocupam de buna colaborare între Caritas Îngrijiri la Domiciliu și 
SPAS Cisnădie/ Sibiu. 

Numele şi adresa angajatorului   Caritas Alba-Iulia, Îngrijiri la Domiciliu, Filiala Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistență Socială, Sănătate 

Perioada 1.09.2010-30.01.2011 

Funcţia sau postul ocupat Animator copii (part-time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca și animator mă ocupam de animarea copiilor din spațiul de joacă;pictarea copiilor pe față sau 
mână;modelaj din baloane;organizarea de petreceri pentru copii;realizarea decorului pentru petrecere. 

Numele şi adresa angajatorului  Sc.MaciuPiciu.SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Entertainment 

Perioada 1.09.2006-1.09.2010 

Funcţia sau postul ocupat Institutor ( full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ca și cadru didactic pentru ciclul primar , m-am preocupat de perfecționarea didactică.Mereu m-am 
informat cu privire la noile metode și mijloace de predare interactivă.De asemenea mi-am confecționat 
materialele didactice necesare orelor.Am respectat programa școlară și am oferit ore de pregătire 
suplimentară elevilor orientați spre performanță sau elevilor care aveau nevoie de suport în vederea 
parcurgerii materiei în același ritm cu ceilalți elevi. 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Nr.25, București, sect.2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Educaţie şi formare 
                                                Perioada 
                 Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

  / furnizorului de formare 

 
2017-prezent 
În prezent sunt doctorandă la Școala Doctorală de Sociologie, coordonatorul meu fiind prof.dr. 
Buzducea Doru. 
Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Perioada 1.09.2016 

Calificarea / diploma obţinută Gradul Didactic II, obținut cu nota 10 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeș Bolay, Cluj-Napoca, Departamentul de Pregătire a Cadrelor Didactice 

Perioada 20.11-26.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic, Mentorat educațional al persoanelor cu 
dizabilități 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Deficiențe mintale, Autism, Deficiențe senzoriale, de auz și de vedere, ADHD, Dificultăți de învățare, 
Deficiențe fizice și deficiențe de limbaj 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Categoria 2, cursuri de formare continuă 

Perioada 06.11-12.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic, Utilizarea Instrumentelor TIC în predare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Procesarea textelor, Calculul tabelar, Crearea online a conținutului educațional-Google Docs, 
Platforme de e-learning, Realizarea prezentărilor profesionale, Browser Mailer, Proiectarea paginilor 
Web 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Categoria 2, cursuri de formare continuă 
 
 
 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterat, Consiliere în Asistență Socială, Modul Pedagogic Nivelul II 
Competențe Masterat : 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Evaluarea și diagnoza psihosocială pe baza identificării persoanelor, familiilor și grupurilor cu risc 
social înalt 
-Planificarea de intervenții specifice prevenirii și combaterii riscurilor și problemelor sociale 
-Implementarea, la nivel individual, familial și grupal a planurilor de intervenție și evaluarea rezultatelor 
intervenției psihosociale 
-Practica interpersonală cu diferite categorii în domeniul consilierii și asistenței sociale clinice 
-Proiectarea, realizarea și valorificarea rezultatelor cercetărilor sociale din domeniul asistenței sociale 
clinice 
-Comunicarea interpersonală și stabilirea unor relații de colaborare în cadrul echipei de intervenție 
multidisciplinară 
-Luarea deciziilor privind intervenția psihosocială conform valorilor și principiilor deontologice specifice 
asistenței sociale clinice, în condiții de autonomie și independență profesionale 
-Conducerea activităților persoanelor și grupurilor profesionale prin supervizare clinică, coordonare, 
management de caz, motivare, mediere 
Competențe Modul Pedagogic II 

 -Competențe de predare a disciplinelor specifice domeniului, de proiectare, dezvoltare și evaluare a 
materialelor educaționale, de comunicare și relaționare cu elevii, de evaluare psiho-pedagogică a 
elevilor, de a transpune în practică cunoștințele dobândite, competențe metodologice. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Ciclul 2 

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Licență, Asistență Socială,       Modul Pedagogic Nivelul I 
Competențe Modul Pedagogic Nivel II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Competențe de predare a disciplinelor specifice domeniului, de proiectare, dezvoltare și evaluare a 
materialelor educaționale, de comunicare și relaționare cu elevii, de evaluare psiho-pedagogică a 
elevilor, de a transpune în practică cunoștințele dobândite, competențe metodologice. 
Competențe licență: 
-Absolvenții studiilor de licență sunt calificați pentru a profesa pe un spectru larg de activități din 
domeniile resurselor umane, adminnistrație publică, organizațiilor din domeniul social și din afaceri, 
cercetare stiințifică, studii de piață, ONG, etc.. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Ciclul 1 

Perioada 2008                                                    2016 

Calificarea / diploma obţinută Gradul Definitivat                          Gradul Didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București, Departamentul de Pregătire a Cadrelor Didactice-2008 
Universitatea Babes Bolay, Cluj-Napoca, Departamentul de Pregătire a Cadrelor Didactice-2016 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat, Educatoare/Învățătoare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopedagogie, Pedagogie, Metodici, Aritmetică, Practică pedagogică, Comunicare didactică, 
Literatură pentru copii, Psihologia Educației, Psihopedagogie specială  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Național Spiru-Haret, Târgu Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Vocational education 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba Engleză B2 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Conferințe - Am participat de trei ori la Sesiunea de Comunicări Științifice Dimitrie Gusti cu lucrările "Violența în 
rândul tinerilor.Studiu de caz:Violența în desenele animate" , "Comunicarea organizațională.Studiu de 
caz:Comunicarea educațională" și Divorțul prin mediere.Studiu de caz: Rolul comunicării și al 
specialiștilor în rezolvarea conflictelor familiale 2008,2009,2010 
- Conferința Internațională a Asistenților Sociali, Sibiu, 2012 

-Conferința AGIRO, a Învățătorilor de pretutindeni 2014 

-Conferința Europa Casa Noastră, desfășurată la Comisia Europeană din Bruxelles, 2013, 2014, 2015 

- Conferința LIVING IN A LIQUID SOCIETY The 5th International Conference of the Romanian 

Sociologists Society 14th  – 15th  September 2018, Timisoara, Romania West University of Timisoara, 

Romania, unde am susținut și un material cu titlul  ”A Realistic Vision of the Practical and Social Needs of 

People with Terminal Diseases” 

-Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială, ediția a XVII-a, organizată de către 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,  în perioada 14-15 decembrie 2018, unde am prezentat lucrarea 

„O viziune realistă a nevoilor de ordin practic și social a persoanelor cu boli în stadiu terminal” 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Titlul lucrărilor/articolelor susținute/ 
publicate 

-  Dinamica psihologica a jocului-fundament al dezvoltării personalității copilului preșcolar (2006) 

-  Violența în rândul tinerilor.Studiu de caz:Violența în desenele animate (2007) 

-  Comunicarea organizațională.Studiu de caz:Comunicarea educațională ( 2008) 

-  Divorțul-un impas în procesul de dezvoltare al copiiilor (2009) 

-  Divorțul prin mediere.Studiu de caz: Rolul comunicării și al specialiștilor în rezolvarea conflictelor 

familiale (2011) 

- Traducerea articolelor ”În spatele retoricii lui Trump despre naționalismul economic” scris de Peter 

Evans și  ”Trumpism-ul și clasa muncitoare a bărbaților albi” scris de Raka Ray, publicate în revista 

Global Dialogue, volumul 7, nr.4,publicat în decembrie 2017http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-

content/uploads/2017/12/v7i4-romanian.pdf (2017) 

- Traducerea articolelor ”Putere, Violență și Justiție” scris de Margaret Abraham și  ”Violența sexuală și 

violul corectiv în Africa de Sud” scris de Kammila Naidoo, publicate în revista Global Dialogue, volumul 8, 

nr.1,publicat în aprilie 2018. http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/05/v8i1-

romanian.pdf (2018) 

- Traducerea articolelor ”Rețelele think tank-urilor neoliberale” de Karin Fischer, Universitatea Johannes 

Kepler din Linz, Austria  și „Rețeaua Atlas: Contaminarea lumii cu think tank-urile de pe piața liberă” de 

Karin Fischer, Universitatea Johannes Kepler din Linz, Austria publicate în revista Global Dialogue, 

volumul 8, nr.2 ,publicat în aprilie 2018. http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-

content/uploads/2018/05/v8i2-romanian.pdf (2018) 

- Am publicat articolul ”A Realistic Vision of the Practical and Social Needs of People with Terminal 
Diseases” in Revista de Asistență Socială, nr.3/2018 http://www.swreview.ro/index.pl/numar-3-2018-ro  
 
- Am publicat articolul Sistemului de Asistenţă Socială în era informaţională. Un ”upgrade” al serviciilor 
sociale destinate vârstnicilor la noile tehnologii, în Revista de Asistență socială nr.2/2019 
http://www.swreview.ro/index.pl/the_social_work_system_in_the_informational_era._an_upgrade_of_soci
al_services_for_elderly_people_to_new_technologies 
 
-Am realizat recenzia cărții “Social Work: History, Recent Debates and High-Risk Groups” elaborat de 
Doru Buzducea şi publicat în anul 2018 la Editura Tritonic, Bucureşti  
http://www.swreview.ro/index.pl/social_work_history_recent_debates_and_high-risk_groups 
 
-Articol, Pregătirea elevului pentru școală 
-Articol, Rolul muzicii în dezvoltarea copiilor 
-Articol, Importanța Consilierii Școlare 
-Articol, Menține-ți creierul în formă, fii mereu tânăr 

  

http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/12/v7i4-romanian.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2017/12/v7i4-romanian.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/05/v8i1-romanian.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/05/v8i1-romanian.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/05/v8i2-romanian.pdf
http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2018/05/v8i2-romanian.pdf
http://www.swreview.ro/index.pl/numar-3-2018-ro
http://www.swreview.ro/index.pl/the_social_work_system_in_the_informational_era._an_upgrade_of_social_services_for_elderly_people_to_new_technologies
http://www.swreview.ro/index.pl/the_social_work_system_in_the_informational_era._an_upgrade_of_social_services_for_elderly_people_to_new_technologies
http://www.swreview.ro/index.pl/social_work_history_recent_debates_and_high-risk_groups
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Proiecte -Școli pentru un viitor verde 

-Spring day 2010 

-Proiectul desfășurat în parteneriat cu Asociația Romani Criss 

-O nouă atitudine 

- Europa Casa Noastră, câștigat de 3 ori la rând, câștigând mereu o vizită de informare la Comisia 

Europeană din Bruxelles. 

-Copii de pretutindeni astăzi împreună 

-Împreună prin artă 

-WeDoEveryThing, Proiect finanțat prin Fondul Științescu 

-Hour of Code 

-WeDoEveryThing (cursuri de robotică și programare copii), finanțat prin Fondul Științescu 

-Științescu Hub ( am înființat Asociația Stiințescu Hub, un spațiu educațional ce vine în completarea 

educației primite de către copii în școlile de stat) 

-SibiuGoesSTEAM, proiect câștigător la Maratonul Internațional Sibiu 

-Luna Științei , proiect  câștigător pe Agenda Comunității Sibiu 

-Radio DeVis- un radio comunitar al tinerilor sibieni- am fost voluntar și coordonator/realizator al rubricii 

Copiii în direct în cadrul acestui proiect 

  

Diplome -Diplomă din cadrul proiectului Europa Casa Noastră 

 -Diplomă de participare CFCECAS- la Conferința Internațională de Asistență Socială 

-Diplomă de participare la Stagiul de Instruire organizat de Fundația Motivation 

-Diplomă de participare la activitățile proiectului POSDRU e-Mentor- Dezvoltarea de competențe și 

abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități 

-Atestat de participare din partea Asociației Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Promovarea 

Programelor și strategiilor din România privind activitățile organizate în cadrul Campaniei Naționale 

"O9atitudine". 

- Premiul special din cadrul Sesiunii de Comunicări Științifice "Dimitrie Gusti" la secțiunea Proiect de 

cercetare. 

-Diplomă pentru participarea la Sesiunea de Comunicări Știintifice "Dimitrie Gusti". 

-Diplomă de excelență pentru activitatea deosebită desfășurată în cadrul programului educațional 

"Inițiativa Școlară Kraft Foods România" și concursului școlar de creație "Și eu mănânc sănătos".  

- Diplomă de participare la proiectul educațional "Copiii de pretutindeni astăzi împreună" 

- Diplomă pentru frumoasele picturi expuse cu prilejul vizitei Ambasadorului Uniunii Europene la 

București, Excelența Sa Jonathan Scheele 

 
  

Cursuri -Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii mici (41 ore, 17.05-1.06.2016) 
-Utilizarea Instrumentelor TIC în predare ( Procesarea textelor, Calculul tabelar, Crearea online a 
conținutului educațional-Google Docs, Platforme de e-learning, Realizarea prezentărilor profesionale, 
Browser Mailer, Proiectarea paginilor Web) 
-Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități (Deficiențe mintale, Autism, Deficiențe senzoriale, 
de auz și de vedere, ADHD, Dificultăți de învățare, Deficiențe fizice și deficiențe de limbaj) 
- Comunicarea pozitivă și influențarea caracterului copilului (2014) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere B 
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Voluntariat -În prezent sunt voluntară în cadrul Asociației Științescu Hub.Am înființat această asociație care oferă 
cursuri STEM copiiilor din ciclul primar, gimnazial și liceal 
-Am prestat ca voluntar la  CFCECAS..I-am ajutat cu organizarea și prezentarea Ong-ului în cadrul 
ONG fest...In perioada 2-4 iulie 2010 i-am ajutat la organizarea Conferinței Internaționale a 
Asistenților Sociali de la Sibiu. 
-Voluntar în cadrul proiectului WeDoEveryThing, finanțat prin Fondul Științescu, în colaborare cu 
Fundația Comunitară, Sibiu 2015-2016 
.-Voluntar la Radio DeVis. 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Dacă doriți să mă cunoașteti mai bineși să vedeți exact cu ce mă ocup puteți accesa  
https://www.facebook.com/WeDoEveryThingSB/ 
https://www.facebook.com/alina.hoara.7 
 

 

https://www.facebook.com/WeDoEveryThingSB/
https://www.facebook.com/alina.hoara.7

