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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Chiș Roxana-Mariana  
Adresa(e) Pţa.Acad.Caius Iacob Nr.17 Bl.I Ap.15, 310100 Arad (România) 

Mobil +40752354085  
E-mail(uri) Farcasrm@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 09/07/1989 

Sex 
 

Feminin 
 
 

 
Experienţa profesională 

 
Perioada 

Func�ia sau postul ocupat 
Activit��i si responsabilit��i principal 

Numele �i adresa angajatorulu 
 

Tipul activit��ii sau sectorul de activitate 
 

 
 

 
 
 
01.02.2019- Prezent 
Asistent Universitar 
Activit��i didactice realizate prin sus�inerea lucr�rilor practice 
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD, B-dul Revolu�iei nr. 77,  
310130 Arad, România 
Educa�ie �i cercetare 
 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 25/09/2004 - 05/07/2008  
Calificarea/diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Protecția mediului,chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Colegiul Tehnic De Constructii Și protecția Mediului Arad  
Arad, 320121, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Liceu 
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Perioada 19/09/2008 - 15/07/2012  
Calificarea/diploma obţinută Licență 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Facultatea de Inginerie Alimentara,Turism Și Protecția Mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie 
Alimentara,Turism Și Protecția Mediului 
Arad, România 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Licenta, diploma de inginer 
 
 

Perioada 
 

19/09/20014 – 03.07.2017 

Calificarea/diploma obţinută Licență 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Facultatea Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Psihologie 
Arad, România 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Licenta,  
 
 
 
 

Perioada 19/09/20015 – 09.07.2018 
Calificarea/diploma obţinută Licență 

 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Facultatea Stiințe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 
Arad, România 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Licenta,  
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Perioada 
 

 
Calificarea/diploma obţinută  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
 

2012-2014 
 
 
Masterat 
 
Facultatea de Inginerie Alimentara,Turism Și Protecția Mediului 
 
 
 
Universitatea `Aurel Vlaicu din Arad `Facultatea de Inginerie 
Alimentara,Turism Și Protecția Mediului 
 
MASTER în domeniul  INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

 
 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 
profesionale dobândit 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

01/10/2017-prezent 
 
DOCTORAT 
 

 
PSIHOLOGIE 
 
 
 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 
 
DOCTOR 
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Alte cursuri 
studii/competenţele 

profesionale dobândite 

 

q Formare psihopedagogică pentru profesia didactică – Nivelul I și II; 
2015 și 2016; Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 

q Curs de specializarea„ Formator”, Seria.J/Nr.00216912.din 
18.11.2016 

q Atestate de liberă practică în specialitatea Psihologia transporturilor 
cu nr.2576/22.12.2017 Cod Personal 20481 

q Atestate de liberă practică în specialitatea Psihologia Clinică cu 
nr.2006/24.11.2017 Cod Personal 20481 

q Atestate de liberă practică în specialitatea Psihologia aplicată în 
domeniul securității naționale cu nr.2577/22.12.2017 Cod Personal 
20481 

q Atestate de liberă practică în specialitatea Psihologia muncii și 
organizațională cu nr.2575/22.12.2017 Cod Personal 20481 

q Participarea la workshopuri ce viziază –Modalitatea de combatere a 
stresului în organizațile cu activități în domeniul apărării , ordinii 
publice și siguranței naționale (seria. ARCIP/Nr.73/18.03.2018)  

q Participarea la workshopuri ce viziază –Stresul în transporturi-
Metode și tehnici de combatere (seria. ARCIP/Nr.72/18.03.2018) 

q Participarea la workshopuri ce viziază –Team building-Metode de 
combatere a stresului organizațional (seria. 
ARCIP/Nr.71/18.03.2018) 

q Curs de specializare pe domeniul: „Inspector referent resurse umane” 
Seria.J/Nr.00242803/26.01.2016 

q Curs de specializare pe domeniul: „Asistent Manager” 

 Seria.G/Nr.00409383/23.11.2013 
q Curs de specializare pe domeniul: „Inspector în domeniul SSM” 

 Seria.J/Nr.00241334/06.01.2016 
q Curs de specializare pe domeniul: „Cadru ethnic cu abilității în 

domeniul P.S.I” 

 Seria.G/Nr.00241357/26.01.2016 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Română 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ENGLEZĂ 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

ENGLEZĂ  B
2  

Utilizator 
experimenta

t  

B
2  

Utilizator 
experimenta

t  

B
2  

Utilizator 
experimenta

t  

B
2  

Utilizator 
experimenta

t  

B
2  

Utilizator 
experimenta

t  
 (*) Cadrului european comun de referință pentru limbi  
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

-Spiritul de echipă, 
-Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de 
muncă in obiceuri si datorita faptului ca am fost sportiv de performanta. 
-Managementul relatilor intersociale, abilitate dobandita in liceu 
- Exercitarea spiritului civic prin paticiparea activă la activitati sociale prin 
ONG uri: Asociatia Ofensiva Tinerilor la proiectul Amicus – Step by step  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Leadership abilitate dobandita in activitatea mea în ong-uri 
-Spirit organizatoric abilitate dobandita in organizarea echipelor de muncitori 
si a sarcinilor fiecariui om 
-Gandire critica si rezolvarea de probleme , abilitate dobandita in liceu 
Administrarea documentaţiei 
-Corespondenţă cu partenerii 
-Gestionarea informaţiilor 
-Raportarea activităţii asistentului de manager 
-Adoptarea deciziilor 
-Analiza informaţiilor semnificative 
-Optimizarea forţei de muncă 
-Promovarea iniţiativelor 
-Comunicarea interpersonală a asistentului de manager 
-Coordonarea perfecţionării forţei de muncă 
-Dezvoltarea activităţii profesionale 
-Stabilirea strategiei 
-Coordonarea contactelor de afaceri 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

-Procesarea datelor numerice 
-Planificarea și organizarea producției  
-Asigurarea Calități 

   -Elemente de proiectare 
   -Analiza chimica calitativă si cantitativă 
   -Analiza instrumentelor 
   -Materi prime și materiale pentru industria chimică 
   -Analiza apei  
   -Controlul fabricației compusilor anorganice 
 -Controlul fabricației compusilor organici  
  -Controlul fabricației în industria de prelucrare a țițeiului si petrochimice
  
 - Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei 
alimentului şi siguranţei alimentare;  
 - Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi 
echipamentelor  de industrie alimentară;  
 - Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare 
de la materii prime până la produs finit;  
 - Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de 
proiecte; - Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv 
în domeniul protecţiei Consumatorilor 
  - Realizarea de activităţi de management  şi marketing pe lanţul agro-
alimentar - Managementul producţiei, controlul calităţii produselor 
alimentare şi realizarea proceselor de marketing; 
  - Comunicarea cu consumatorii, agenţii economici  şi instituţiile abilitate 
privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea 
transparenţei informaţiilor dintre aceştia cu scopul creşterii încrederii 
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consumatorului în produsele consumate. 
-Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie; 
-Asigurarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă; 
-Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
-Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 
-Asigurarea echipamentului de protecţie/lucru; 
-Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; 
-Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale; 
-Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii 
în muncă; 
-Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă; 
-Participarea la analiza şi evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăvire 
profesională 
Intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a angajatilor 
-Recrutarea personalului 
-Intocmirea si gestionarea contractelor de munca 
-Intocmirea statului de plata 
-Intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la bugetul de stat, 
bugetul asigurarilor sociale, asigurarilor de somaj, asigurarilor de sanatate 
-Operarea cu REVISAL 
-Realizarea dosarului de pensionare 
- Comunicarea la locul de munca 
- Munca in echipa 
- Aplicarea NPM si NPSI 
- Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice. 
- Avizarea documentatiilor privind prevenirea si stingerea incendiilor 
- Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva 
incendiilor 

   - Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI 
 -Instruirea salariatilor în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor 
 - Investigarea contextului producerii incendiilor 
 - Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor 
 - Organizarea activitatii de apărare impotriva incendiilor 
 - Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

-Utilizarea calculatorului si preluarea informatiei;comunicare abilitate 
dobandita in liceu. 
-Procesarea datelor numerice, abilitate dobandita in liceU 
-Utilizarea aplicatiilor de tip microsoft office, abilitate dobandita in liceu. 

Experienta profesionala  
Participarea la studii 

stiintifice  

 
Lucrări BDI/ISI: 
1. IDENTIFYING DIFFERENCES IN THE LEVEL OF 
AGGRESSION ACCORDING TO THE BIOLOGICAL GENRE OF 
THE SUBJECTS IN THE PENITENTIARY ENVIRONMENT 
Roxana Mariana CHIS 
Vol 12, No 2 (2018): Agora Psycho-Pragmatica 
https://www.uav.ro/jour/index.php/app/article/view/1134  
2. IDENTIFYING STATISTICAL DIFFERENCES ON THE 
DIMENSIONS OF STRESS AND ANXIETY OF MOTHERS WITH 
ONE CHILD ON DIFFERENT AGE GROUPS 
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Chiș Roxana Mariana Department of Psychology, University West From 
Timisoara 
Jurnal Medical Aradean (Arad Medical Journal) 
Vol. XX, issue 2, 2017, pp. 9-12 
http://jmedar.ro/pdf/vol20/iss2/2%20JMA%202017%20-%20Chis.pdf  
 
3. IMPORTANT SPECIES IN ALIMENTATION AND IN 
THERAPY UNDERTAKEN IN THE AGRO-ECOLOGICAL AREA OF 
ARAD FOR THE SPECIES CUCUMIS METULIFERUS 
SABIN CHIŞ-JUNIOR, VIRGIL CIUTINĂ, LUCIAN HĂLMĂGEAN, 
ROXANA MARIANA FARCAȘ, S. CHIŞ 
LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE MANAGEMENT AGRICOL 
ISSN print 1453-1410 
ISSN online 2069-2307 
(former ISSN 1453-1410, E-ISSN 2069-2307) 
http://lsma.ro/index.php/lsma/article/download/812/pdf  

Participarea în proiecte de 
cercetare 

2017-2018 – PN3, Proiecte Cooperare Bilaterală România-Franța, 
BM46, Valorificarea subproduselor de vinificație - aplicații pentru 
tratamentul apelor reziduale 

  
  

Permis de conducere 
 

B  

 
 

Arad, 14/01/2019         Chiș Roxana-Mariana 
 
 


