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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Farcaş Andreea Valeria 

Adresă(e) Romania, Bucuresti,  

Telefon(oane)  

Fax(uri) - 
E-mail(uri)  Andreea.farcas.dpu@politice.ro 

 
 

Naţionalitate(-tăţi)  Română 
 

 

Data naşterii 25.11.1985 
 

 

Sex feminin 

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Septembrie 2020/Septembrie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Expert membru comisie evaluare planuri de afaceri/planuri de sustenabilitate in cariera 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Evaluarea planurilor de afaceri/ planurilor de sustenabilitate realizate de catre grupul tinta din cadrul 
proiectului POCU/380/6/13/124708 

Numele şi adresa angajatorului Școala Națională De studii Politice și Administrative ( SNSPA), București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare/ Educație 
 

  

Perioada Februarie 2018- Iunie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Susținere seminar curs Practici in evaluarea programelor si politicilor publice europene/Scriere 
proiecte 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susținere activitate seminar 

Numele şi adresa angajatorului Școala Națională De studii Politice și Administrative ( SNSPA), București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
 

  

  

Perioada Mai 2018- Iunie 2021 

Funcţia sau postul ocupat Expert grup țintă/Expert implementare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Atributii in monitorizarea grupului tinta, urmarirea atingerii de catre membrii grupului tinta a indicatorilor 
asumati. Participare la activitatile relationate cu grupul tinta din cadrul proiectului 
Elaborare documente suport pentru management  

Numele şi adresa angajatorului  
Instituții publice din domeniul sănătate 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educație 
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Perioada 06.12.2017-15.07.2018 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator in Stiinte  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare in domeniul Stiinte Politice in cadrul proiectului POOSH: Occupational Safety and Health 
(OSH) of posted workers: Depicting the existent and future challenges in assuring decent working 
conditions and wellbeing of workers in hazardous sectors” , VS/2016/0224 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - SNSPA, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare in stiinte sociale 

  

  

Perioada Iunie 2010-Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general/Administrator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Consultanta in managementul afacerii, elaborarea si implementarea proiectelor cu finantare 
nerambursabila, servicii suport pentru management ( studii de piata, strategii, etc.) 

Numele şi adresa angajatorului VisionPlus Consulting SRL, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta in management 

  

  
  

Perioada Expert grup tinta 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de implementare. Atributii in monitorizarea grupului tinta, urmarirea atingerii de 
catre membrii grupului tinta a indicatorilor asumati. Participare la activitatile relationate cu grupul tinta. 
Urmareste activitatea desfasurata prin intermediul platformei. Activitate in cadrul proiectelor: 
POSDRU/159/1.5/S/134650 ( octombrie 2014-decembrie 2015) si  POSDRU/187/1.5/S/155589 ( iulie 
2015-decembrie 2015) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti, sector 1, strada Povernei, nr. 6 
 

Numele şi adresa angajatorului Expert grup tinta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

  

Perioada Ianuarie 2012- Iunie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert Administratie Publica 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Membru al echipei de cercetare in cadrul proiectului Dezvoltare produs informatic inovativ ADP 
Expert, finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa 2, 
DMI 2.3.1. Sprijin pentru start-up-uri si spin-off inovative, contract de finantare nr. 368/13.12.2011. 
Cercetare privind tipologia, functionalitatile si necesitatile institutiilor publice de la nivel local in 
implementarea sistemelor informatice pentru gestiunea activitatii 

Numele şi adresa angajatorului  EUROSOFT IT PRO EXPERT SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, IT&C 

  

  

Perioada Septembrie 2009-Iunie 2010  

Funcţia sau postul ocupat Consultant in management 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigura consultanta in faza stabilirii ideii de finantare, asigura expertiza si cunostintele necesare pentru 
a imbunatati si a adauga valoare afacerilor clientilor  
Identificare optiunilor de finantare, prezentarea solutiilor si implementarea acestora 
Realizarea de cercetari si colectarea datelor 
Pregatirea planurilor de afaceri si studiilor de fezabilitate 
Elaborarea dosarelor de finantare 
Managementul clientilor publici si privati 

    

Numele şi adresa angajatorului Financial Management Services  
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta in management 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Certificare recunoscuta la nivel national 
 
 
 

Perioada Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Expert Accesare Fonduri Structurale şi de Coeziune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Identificarea programelor de finantare 
Elaborarea propunerilor de finantare 
Identificarea obiectivelor de dezvoltare si a rezultatelor propuse 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Intratest 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificare recunoscuta la nivel national ( COR number 241948) 

  

  

Perioada Noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Creeaza si executa planuri pentru implementarea proiectului, asigura revizuirea acestora  
Identifica resursele necesare si aloca responsabilitatile in cadrul proiectului 
Revizuieste livrabilele aferente proiectului 
Aplica metodologia de proiect 
Minimalizeaza riscurile aferente implementarii proiectului 
Asigura managementul aspectelor operationale ale proiectului 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Intratest 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificare la nivel national ( COR number 241919) 
 

  

  

  

Perioada Octombrie 2013- prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Politici Europene, Institutii Europene, Evaluare de politici si programe 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SNSPA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  

Perioada Octombrie 2008 – Februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 
 Facultatea de Sociologie, Universitatea Bucuresti –  Program masterat:  Sondaje de opinie, marketing 
si publicitate 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Marketing, publicitiate, Statistica, Metode cantitative şi calitative de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 
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Perioada Octombrie 2004- Iunie 2008 
 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie, Metode de cercetare, Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale, Politici publice, Politici 
Europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Ştiinţe Politice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

  

  

  

  

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 Mediu C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  C1 Mediu C1 Mediu B2 Mediu B2 Mediu B2 Mediu 

Limba portugheză  A2 Incepator A2 Incepator A2 Incepator A2 Incepator A2 Incepator 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de comunicare, Empatie, Sprit de echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare echipă, Proactiv, Organizat 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Pachet Office ( inclusiv Project Management), SPSS 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Leadership, capacitate de sinteză şi analiză, capacităţi decizionale, spirit analitic 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 


