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Informaţii personale  

  

Nume / Prenume Adrian Ioan Farcas 

Adresă Orasul Jibou, str. Plopilor, nr. 5, judetul Salaj 

Telefon mobil    

E-mail   djst.salaj@mts.ro  

Naţionalitate romana 

Data si locul naşterii 07.06.1981, Satu-Mare, judetul Satu-Mare 

Sex masculin 

  

Experienţa profesională   

  

Perioada  iunie 2006 –  decembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Functionar public in cadrul Biroului de Investitii si Managementul Proiectelor –Primaria 
orasului Jibou, judetul Salaj 

Numele şi adresa angajatorului Primaria orasului Jibou, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 4, orasul Jibou, judetul Salaj 

mailto:djst.salaj@mts.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- pregatirea si intocmirea dosarelor si a cererilor de finantare pentru proiecte in domeniul 
programelor cu fonduri nerambursabile  

- depunerea dosarelor de finantare la ADR Nord-Vest Cluj-Napoca sau dupa caz la alte 
ministere  ( ex. MDRT, Guvernul Romaniei, AFM, CNI, etc) 

- implementarea si finalizarea proiectelor declarate castigatoare in urma evaluarii dosarelor de 
finantare 

  

Perioada  Decembrie 2010 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj  (DJST) 

Numele si adresa angajatorului Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, Piata Iuliu Maniu, nr. 12, Zalau, judetul Salaj 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- in calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste toate atributiile ce-i revin conform 
dispozitiile legale in vigoare si raspunde potrivit legislatiei in vigoare; 

- negociaza si incheie contracte si alte acte juridice care angajeaza directia; 
- avizeaza si propune anual Ministerului Tineretului si Sportului carora sunt directi subordonati 

programul de investitii, reparatii curente si dotari ale institutiei; 
- initiaza analize, sinteze, rapoarte si alte documente pentru imbunatatirea activitatii de sport si 

tineret judetene; 
- organizeaza competitii si actiuni sportive si de tineret pe raza judetului; 
- organizeaza tabere cu caracter social si tabere pentru persoane cu handicap; 
- organizeaza concursul local de proiecte destinat ONGT-urilor; 
- asigura parteneriate in competitii si actiuni de tineret; 
- aproba calendarul competitiilor sportive la nivel de judet; 
- monitorizeaza participarea tinerilor in taberele proprii; etc 

  

Educatie si formare  

  

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Economie politica 
- Managementul firmei  
- Marketing strategic 
- Statistica 
- Matematica 
- Limba franceza, etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor  
Specializarea Managementul Firmei 

  

Perioada 2005 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Master in Managementul Dezvoltarii Afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Managementul Dezvoltarii Afacerilor 
- Managementul firmei  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor  
Specializarea Managementul Dezvoltarii Afacerilor 

  

Perioada 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- Cursuri in managementul proiectelor 
- Managementul proiectelor cu fonduri nerambursabile externe( ex. PHARE, SAPARD, 

SAMTID, POS, POR, etc) 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CNFPA 

  

Perioada 2006 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diferite diplome de formare profesionala obtinute la cursuri specializate in domeniul proiectelor cu 
fonduri nerambursabile interne si externe (PHARE,  SAPARD, ORD 7/2006, POR, POS, etc) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- cursuri de formare profesionala in pregatirea si implementarea proiectelor cu fonduri 
nerambursabile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CNFPA 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 Diploma economist – 2005 

 Diploma master – 2006 

 Diploma ECDL – 2007 

 Diploma manager de proiect – 2008 

 Alte diplome obtinute la cursuri specifice fondurilor europene nerambursabile 2006-2010 

 Permis de conducere B – din anul 1999 

  

Limba maternă romana 

  

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba e engleza 3  3  2  2  3 

Limba  franceza 1  1  1  1  1 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- diploma „ programator informatica” - 2000  
- cursuri ECDL  - 2007 
- utilizarea programelor Microsoft Word, Microsoft Excel, Word Pad, Microsoft Power Point, 

Internet Explorer, Google Chome, etc. 

  

Permis de conducere Categoria B – anul 1999 

  

  

Anexe - 

 
Data  30.01.2018 


