
  
 

  
 

Curriculum vitae  
Europass    

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Butar Roxana Maria 

Adresa  
 

Telefon    

Fax  

E-mail  
  

Cetăţenia   Română 

  

Data naşterii    

  

Sex Feminin 
 

  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

  

  

Experienţa profesională 4 ani  
  

Perioada   Octombrie 2016 – Februarie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Balneofiziokinetoterapeut  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

-Terapii alternative 
-Proceduri de electroterapie  

  - Kinetoterapie și recuperare medicală  
  - Masaj terapeutic 

- Gimnastică medicală recuperatorie 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Medical Laser Sistem Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Recuperarea pacienților cu boli neuromotorii și a celor cu recuperări postoperatorii. 

  

Educaţie şi formare Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad - ,,Facultatea de farmacie și medicină dentară”. 
  

Perioada  Octombrie 2013 -  Iulie 2016 
 

Calificarea / diploma obţinută Balneofiziokinetoterapeut și recuperare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

-Realizarea programelor  de kinetoterapie adaptate patologiei și conform obiectivelor stabilite 
de medic. 
-Elaborarea și realizarea programelor de mesaj terapeutic individual. 
-Identificare rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în relație cu pacientul. 
-Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor ,protezelor și altor dispozitive de facilitare 
a activităților cotidiene și socio profesionale. 
-Efectuarea determinărilor necesare pentru stabilirea diagnosticului funcțional  precum și 
monitorizarea acestuia. 
-Utilizarea eficientă a resurselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare 
profesională asistată ( portaluri internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri 
online)  
 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Nivel european 

Educaţie şi formare Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea  de Ştiinţe ale Economice  

Perioada Octombrie 2006- Iulie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Management 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

-Matematici aplicate în economie  
Bazele informaticii și birotică 
-Economie 
-Comunicare în afaceri 
-Bazele contabilității 
-Bazele merceologiei 
-Management 
-Statistică 
-Sociologie 
-Etica afacerilor  
-Audit intern 
-Dreptul  Uniunii Europene 
-Managemantul investițiilor  
-Teoria deciziilor 
-Comportament organizațional 
-Managementul resurselor umane 
-Abilitatea de a însuși și aplica în mod științific ansamblul de metode tehnici, 
proceduri,specifice managementului. 
-Întelegerea procesului de motivare și lidership precum și implementarea lui  
-Capacitatea de culegere, procesare și analiză a informațiilor economico-financiare 
-Elaborarea și implementarea strategiilor de management în condițiile unui mediu stabil sau 
turbulent 
-Capacitatea de adaptare rapidă 
-Abilitatea de a executa în mod performant activități de recrutare, selecție  și angajare a 
resurselor umane  
- Capacitatea de a lucra performant în echipe complexe și multiculturale 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Nivel european 

Educaţie şi formare Diplomă de Bacalaureat 

Perioada Septembrie 2001 -  Iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică  
Limba și literatura română 
Franceză 
Istorie  
Geografie  
Economie  
Desen Tehnic  
Educație fizică  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

,,Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu” Arad. 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Nivel european 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limbi străine, aptitudini şi competenţe sociale, organizatorice, tehnice, de utilizare a 
calculatorului, artistice, munca in echipa, atenţie distributivă, organizarea  de activităţi pentru 
oameni proveniţi din diverse categorii sociale. 

  



Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba   A2  A2  A2  A2  A2 

Limba            

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale    Sociabilitate. 
Spirit de echipă. 
Abilităţi de negociere in diverse situaţii dificile şi nu numai. 
Competenţe de leadership-luarea unor decizii imediate sau în timp, incurajarea celor din jur, 
folosirea regulilor şi a valorilor pentru a obţine rezultate pozitive, încrederea în sine şi în 
ceilalţi. 
Capacitatea de a-i integra pe cei ce aparţin altei etnii fără a face discriminări. 
Capacitate de adaptare  la medii multiculturale.  
Capacitatea de a comunica foarte bine cu cei din jur. 

   Abilitatea de a fi relaxată sau de a păstra un nivel tolerabil în orice situaţie socială tensionată. 
   Abilitatea de a asculta, inclusiv aceea de a le arăta celor din jur faptul că îi asculţi. 
   Abilitatea de a manifesta empatie şi interes. 

 Abilitatea - naturală sau invăţată - de a construi un raport sau o relaţie. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea  de a coordona și administra oamenii 
-Spirit de echipă 
-Capacitatea de adaptare  la medii multiculturale 
-Capacitate de comunicare  obținută în urma activității profesionale cu pacienți provenitți din 
diverse medii sociale. 
-Spirit organizatoric 
 
 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Operare P.C 
 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

 
Internet Explorer, Microsoft Office, Excel, E-mail. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice    Activități sportive , dans popular, muzică. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Voluntariat in domeniu profesional medical impreună cu echipa de la ,, Crucea Roșie”.(2015) 
 Voluntariat  în domeniu medical  în cadrul Asociației ,,Izvorul Sănătății “ Arad (2014) 
 Voluntariat  în domeniul medical de fiziokinetoterapie și terapii complementare în cadrul 
Cabinetului Medical ,,Fiziotrimed”. 
 Voluntar în cadru ,,ASPA ONE LIFE EMERGENCY,, (2021) 

 
  

Permis de conducere   Da  categoria B 

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe  

 
 


