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INFORMAŢII PERSONALE Roxana-Elena Ciorteanu 

  Strada Silvestru, nr. 2, bl. T1,ap. 21, Loc. Iași, Jud. Iași, România, Iași (România) 

   0740659738 

  ciorteanuroxana@gmil.com 

 
 
 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

01/2020–Prezent Student reprezentant în Senatul Universității 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- participarea la ședințe 

- prezentarea opiniilor studenților cu privire la subiectele ce îi vizează direct și nu numai 

- transmiterea în rândul studenților ceea ce se discută în cadrul ședințelor de Senat 

 

11/2017–Prezent Student reprezentant în Consiliul Facultății 

Facultatea de Chimir, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- participarea la ședințele organizate în cadrul facultății împreună cu Consiliul Profesoral 

- prezentarea problemelor colegilor în cadrul acestor ședințe 

- prezentarea opiniilor studenților cu privire la subiectele ce îi vizează direct și nu numai 

- transmiterea în rândul studenților ceea ce se discută în cadrul ședințelor de Consiliu 
 
 

02/2019–2/2021 Președinte Executiv 

Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni 

-asigurarea conducerii operative a Asociatiei; 

-supravegherea activității Consiliului Director al Asociatiei; 

-verificarea respectării și îndeplinirii hotărârilor adoptate de adunarea generală a Asociației 

-controlul și sugerarea soluțiilor pentru eventualele probleme care apar în timpul desfășurării 
activităților desfășurate de Asociație 

- reprezentarea Asociației în fața autorităților publice și instituțiilor publice cu care Asociația are relații 
contractuale 

-asumarea obligațiilor în numele Asociației 

 

10/2019–11/2019 Coordonator al Festivalului Studențesc UniFest 

Proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași și MTS și implementat de către Uniunea 
Studenților din România, Zona Est 

- participarea la întocmirea bugetelor pentru evenimente 

- coordonarea și organizarea celor peste 10 evenimente din cele 11 zile de festival 

- supravegherea celor peste 100 de voluntari 

- întocmirea muncii birocratice pentru întreg festivalul 

- participarea la toate evenimentele din cadrul festivalului 

- participarea la ședințele de organizare necesare cu cele 10 ONG-uri partenere și cu voluntarii 

 

01/10/2019–01/11/2019 Organizator al Conferinței ”IAȘICHEM” 2019 

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
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- asigurarea legăturii și comunicării dintre profesorii organizatori și ASCIs 

- asigurarea și supravegherea părții financiare a conferinței alături de profesorii organizatori 

- participarea efectivă la conferință 

 
08/2019–10/2019 Manager de proiect ”GFest” 

Proiect finanțat de către Primăria Municipiului Iași și implementat de către ASCIs 

- întocmirea proiectului pentru depunerea acestuia la concursul de proiecte 

- selecția celor 60 de voluntari 

- organizarea și supravegherea ședințelor 

- asigurarea bunei desfășurări a evenimentului din perioada 26-29 septembrie 

- supravegherea fiecărui coordonator de departament 

- întocmirea rapoartelor de prefinanțare, finanțare și final 

 

18/09/2019–27/09/2019 Voluntar în cadrul proiectului ”Noaptea Cercetătorilor” 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- menținerea legăturii dintre voluntarii asociației ASCIs și organizatorii evenimentului 

- asigurarea necesarului corespunzător sesiunilor de experimente din ziua spectacolului 

- selecția voluntarilor din cadrul asociației 

- supravegherea și asigurarea bunei desfășurări a sesiunilor de experimente din ziua spectacolului 

 
31/08/2019–08/09/2019 Participant proiect Erasmus+ 

SEA HORSE FESTIVAL FOUNDATION 

- participarea la activitățile non-formale organizate de către toate cele 7 tări participante 

- am organizat activitățile desfășurate de țara pe care o reprezint 

- supravegherea celorlalți colegi în activitățile pe care le-au desfășurat pe perioada proiectului 

 
06/04/2019–06/04/2019 Voluntar în cadrul concursului ”Magda Petrovanu” 

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- îndrumarea elevilor spre sălile de examinare 

- supravegherea în timpul concursului a elevilor 

- corectarea tezelor 

- premierea elevilor 

 
13/04/2019–17/04/2019 Voluntar în cadrul proiectului ”Zilele Porților Deschise” 

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- participarea la standul facultății din Sala Pașilor Pierduți 

- participarea activă la sesiunile de experimente ale Asociației ASCIs și facultății 

- supravegherea voluntarilor peperioada evenimentului 

- asigurarea necesarului pentru fiecare activitate 

 

11/2017–02/2019 Vicepreședinte Relații Interne 

Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni 

-coordonarea desfășurării proiectelor Asociației și supravegherea la buna derulare a acestora 

-asigurarea vizibilității sponsorilor și partenerilor 

- elaborarea şi implementarea politicilor de resurse umane (recrutare, selecţie, integrare, motivare, 
organizare şi relaţii de muncă) 

 
21/04/2018–25/04/2018 Voluntar în cadrul proiectului ”Zilele Porților Deschise” 

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

- participarea la standul facultății din Sala Pașilor Pierduți 

- participarea activă la sesiunile de experimente ale Asociației ASCIs și facultății 
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- supravegherea voluntarilor peperioada evenimentului 

- asigurarea necesarului pentru fiecare activitate 

 
01/2017–05/2018 Coordonator în cadrul proiectului ”Doza de chimie” 

Asociația Studenților Chimiști Ieșeni (ASCIs) 

- supravegherea sesiunilor de experimente pe perioada desfășurării proiectului 

- asigurarea necesarului pentru sesiunile de experimente 

- selectarea și asigurarea numărului de voluntari 

- supravegherea voluntarilor și a elevilor la sesiunile de experimente 

- ajutarea la întocmirea muncii birocratice 

- participarea la ședințele organizatorice 
 

11/2016–Prezent Voluntar 

Asociația Studenților Chimiști-Ieșeni 

-participarea la activitățile/proiectele și evenimentele din cadrul Asociației, coordonarea și organizarea 
acestora printre care amintesc: Petrecerea Bobocilor, Balul Bobocilor, Concert folk ”Susține Artiștii 
Ieșeni”, etc. 

 

 
11/2013–11/2015 Președinte în Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul liceului 

-controlul și sugerarea soluțiilor pentru eventualele probleme care apar în timpul desfășurării 
activităților și ședințelor desfășurate în cadrul Consiliului Direcor al Liceului; 

-verificarea îndeplinirii hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Consiliului Director al Liceului; 

-supravegherea activității Consiliului Director al Liceului; 

- asumarea obligațiilor în numele Consiliului Director al Liceului; 

-participarea la ședintele din cadrul Adunării Generale atât județene, cât și naționale; 

-participarea la ședințele de administrație ale liceului; 

 

 

07/2011–08/2016 Voluntar în cadrul Centrului de copii cu dizabilități și orfelinatului ”Alexandria”, 
Onești 
- supravegherea copiilor în timpul lor liber 

- ajutarea copiilor la temele pentru școală 

- participarea alături de copii la doferite cursuri ale orfelinatului 

- ținerea de cursuri ce conțin activități non-formale copiilor din centru 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

01/10/2019–Prezent Studii de masterat 

Facultatea de chimie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

 

10/2016–10/2019 Studii de Licență 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Chimie, Iași (România) 

 

09/2012–06/2016 Diplomă Bacalaureat 

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Asachi ” Onești , profilul Resurse naturale și protecția 
mediului 

 
COMPETENŢE PERSONALE 

 
Limba(i) maternă(e) română 

 
 

Limbile străine 

 

 
engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare Bune abilități de comunicare dobândite în cadrul activităților de voluntariat desfășurate în cadrul 

liceului, dar și în cadrul prezentărilor unor spectacole de muzică și dans organizate de Palatul Copiilor 
din Onești și de Casa de Cultură. 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Organizarea și coordonarea diferitelor evenimente pe perioada mandatului de președinte în cadrul 
Consiliului Școlar al Elevilor 

Organizarea și coordonarea diferitelor evenimente în cadrul Asociației Studenților Chimiști-Ieșeni 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Realizarea de experimente chimice, atât în spații special amenajate (laborator), cât și în aer liber. 

Cunoștințe avansate de chimie dobândite în cadrul cursurilor și a laboratoarelor de specialitate. 

 
 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 
 

Procesarea 

informaţiei 

 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 

 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 
 

 
 

Permis de conducere AM, B1, B  

Diplomă ECDL 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
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