
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roman Tiberiu 

Adresă(e) Str. Izvor, Nr. 18, Bl. 629, Sc. A, Et. 4, Ap. 14, Jud. Iasi, Localitatea Iasi, România 

Telefon(oane) Mobil: 0757794464   

Fax(uri)  

E-mail(uri) romantiberiu2006@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08/07/1992 
  

Sex Masculin 
  

 
           Experienţa profesională 

 

Perioada Septembrie 2015  - Noiembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Agent de vânzări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Promovarea, vânzarea serviciilor Vodafone Romania S.A.  

Numele angajatorului KE Expert S.R.L 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Vânzări 

Perioada Martie 2015 - Iulie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Agent de vânzări și Responsabil de evenimente 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întreținerea relației cu clientul, negocierea prețurilor, detalii organizaționale și tehnice, conceperea 
materialelor în format electronic (design) și materializarea lor prin intemediul partenerilor și a 
companiilor colaboratoare. 

Numele angajatorului i S.C CONVENTUS S.R.L (& Fundația ALUMNI, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași) 

     Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Evenimente și Vânzări 

Perioada Noiembrie 2014 - Decembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Operator Chimist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sinteza substanțelor chimice de natură anorganică, ambalarea și etichetarea acestora. 

Numele angajatorului S.C. Chemical Company S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de producție și ambalare 
  

Perioada Februarie 2011 - Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director de Marketing (promovare) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea de materiale promoționale, aprobarea și distribuția lor. 

Numele angajatorului Asociația studenților chimiști ieșeni (ASCIS) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Promovarea evenimentelor și activități de voluntariat 



  
 

 
    
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2016 - În curs 

Calificarea / diploma obţinută Titlu de Doctor în Știința și Ingineria Materialelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Materiale cu memoria formei, nanotehnologii, nanoparticule, cinetica adsorbției/desorbției, analiza 
materialelor, instrumente de analiză a micro/nano-particulelor modelare computerizată. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași 
Școala doctorală a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2014 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Disertație 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organică avansata, chimie anorganică avansata, chimie analitică, chimie instrumentală, chimie 
alimentară, enzimologie, cinetica enzimatică, structură anorganică avansată.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Master ”Chimia Mediului și 
Siguranța Alimentară”. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 2014 - 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Disertație 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Audit, medicina muncii, curs de prim ajutor, analiza baze de date.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor a Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași – 
Master ”Ingineria Stiinței și Siguranței în Muncă” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 2011 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie organică, chimie anorganică, chimie analitică, chimie instrumentală, chimia materialelor, 
chimie fizică, chimie nucleară, cataliză chimică, biochimie și toxicologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 2007 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: Chimie, Fizică, Informatică, Matematică, Limbi străine, Științe sociale. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teroretic ”Dimitrie Cantemir” Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



  
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză și limba franceză. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 Expermentat B2 Expermentat B2 Expermentat B2 Expermentat B1 Mediu 

Limba franceza  B1 Mediu B1 Mediu B1 Neexpermentat A2 Neexpermentat B1 Neexpermentat 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, public speaking, capacitate de comunicare eficientă, dobândite în timpul liceului și 
facultății, participând la diferite concursuri, conferințe și activități socio-culturale în ipostaza de 
concurent dar și de organizator. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

În realizarea proiectelor extracuriculare desfășurate pe parcursul studiilor liceale și universitare, am 
avut ocazia să fiu pus în rolul de executant, dar și de coordonator, implicându-mă activ în atingerea 
obiectivelor propuse. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Studiile în cadrul Facultății de Chimie, mi-au sporit atenția în cazul lucrului cu substanțele chimice, a 
ustensilelor și aparatelor de laborator. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Participarea la concursuri şi realizarea proiectelor, mi-a adus un aport noi de cunoștințe pentru 
utilizarea următoarele programe: Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint si Acces), Adobbe 
(Photoshop, AfterEffects, Ilustrator, Flash și Dreamweaver), CorelDRAW, OriginPro și Diamond. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Folosirea programelor de editare vizuală(Photoshop, AfterEffects, Ilustrator și CorelDRAW), pentru 
realizarea imaginilor și filmulețelor de informare și promovare a evenimentelor. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Receptiv, perspicace și cu spirit de observație bun.  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, Categoria B 
  

Informaţii suplimentare În timpul elaborării lucrării de licență am participat la activități de cercetare în cadrul departamentului 
de chimie anorganică al Facultății de Chimie din Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, fapt ce 
continuă și în prezent.   
Am urmat și am absolvit cursurile facultative ale modulului psiho-pedagogic în cadrul Facultății de 
Chimie pentu disciplina studiată (Chimie). 

  

Anexe Certificat de trainer 
Diplome şi adeverinţe de recunoaştere a competenţelor şcolare şi a activităţilor de voluntariat. 
Diplomă atestat de operare a PC-ului 
Certificat limbă străina - engleză 

 


