
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roman Claudiu 

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

Telefon(oane) Mobil: 0749806554   

E-mail(uri) romanclaudiu2008@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 08/07/1992 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent cercetare științifică, Centrul CERNESIM– proiect DEV-TREC 

 
           Experienţa profesională 

 

  

Perioada Februarie 2012- Februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Asociației Studenților Chimiști-Ieșeni (ASCIS) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității Consiliului Director, Reprezentarea la nivel local și național al Asociației,  
Realizarea și avizarea proiectelor 

Numele angajatorului Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni (ASCIS) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management organizațional 

Perioada Decembrie 2013 –Februarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant al studenților în Senatul Universitățiii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentare intereselor studenților și al organizațiilor studentești în Senatul Universitățiii ”Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași 

Numele angajatorului Senatul Universitățiii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reprezentare 

  

                  Educaţie şi formare  

Perioada 2016- prezent 

Calificarea / diploma obţinută - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie atmosferică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași 
 

Tema lucrării de Doctorat ”Degradarea atmosferică a compușilor aromatici hidroxilați” 

Perioada 2014- 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Master 

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 etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Tema lucrării de Disertație    ”Determinarea secţiunilor eficace de absorbţie în fază gazoasă pentru o serie de hidrocarburi   
    aromatice, folosind spectroscopia de absorbţie în Infraroşu cu drum optic mărit” 



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 

Tema lucrării de Licență ”Aplicați ale spectroscopiei IR Raman” 

 
Perioada 

 
2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teroretic ”Dimitrie Cantemir” Iași 

 
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  B1 Experimentat B1 Experimentat B1 Experimentat B1 Experimentat B1 Mediu 

Limba franceza  - Mediu - Mediu - Incepător - Incepător - Incepător 

 (*) 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 ipostază 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 În cadrul Facultății de Chimie mi-am dezvoltat aptitudinile de lucru cu substanțele chimice, a 
ustensilelor și aparaturii de laborator.  
Stăpânesc bine tehnica instrumentală FTIR. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

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

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Mă consider o persoană receptivă, perspicace, cu spirit de observație bun, abilitîți de negociere și 
coordonare.  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, Categoria B dobîndit în anul 2011 
Certificat ADR de pregătire profesională a conducătorilor auto pentru transport substanțe periculoase, 
dobîndit în anul 2015 

  

Informaţii suplimentare Am urmat și am absolvit cursurile facultative ale modulului psiho-pedagogic în cadrul Facultății de 
Chimie pentu disciplina studiată (Chimie). 

  

  

 


