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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume  Fărcaş Tiberiu Ştefan 

Adresă  Iosif Vulcan nr. 23, Cluj-Napoca, Romania 

Telefoane  - Mobil 0040 (0)748/ 996673 

E-mail  tibifarcash@yahoo.co.uk 

 

Naţionalitate   Română 

 

Data naşterii  25.11.1970 

 

Sex  M 

 
Experienţă profesională 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului  SC Platforma Media SRL, str Vulcan, 23, Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Realizare ziar on line www.clujulcultural.ro  

Jurnalism, organizare de evenimente,  

Perioada   2013 iulie – in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor şef 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Creare materiale publicistice, colaborări mass-media locală şi naţională 
organizare evenimente culturale de ex. Cluj Blues Fest 2013 şi Serile Clujul 
Cultural cu diferiţi invitaţi.  

   

Numele şi adresa angajatorului  Respect Media SRL, www.stiridesport.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Jurnalism sportiv 

Perioada   2012-iunie 2013 mai 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Creare materiale publicistice 

   

Numele şi adresa angajatorului  PR Venture Team SRL, Str. Emil Isac nr. 2,  Cluj-Napoca, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 PR 

Perioada s  2012, ianuarie-mai 

Funcţia sau postul ocupat  Analist media 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Monitorizare media si social media  
Analiza media si social media 
Media networking 

   

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Monitorizare media şi social media  
Analiza media şi social media 
Media networking 

Perioada s  Februarie 2009-decembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer de presă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - Elaborare strategii media şi de comunicare 
- Rapoarte media 
- Comunicare cu media 

   

Numele şi adresa angajatorului  Ziua de Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 media 

Perioada   2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat  Reporter, Şef departament, Editorialist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Redactare materiale jurnalistice 

   

Numele şi adresa angajatorului  ProSport editia de Transilvania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de presa 

   

Numele şi adresa angajatorului  Ziarul Clujeanului – Clujeanul 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   2002-2003 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de presa si editare 

   

Numele şi adresa angajatorului  Adevarul de Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   2001-2003 

Funcţia sau postul ocupat  corespondent Cluj 

Activităţi şi responsabilităţi  Activitati de presa 
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principale 

   

Numele şi adresa angajatorului  Cotidianul regional de limba maghiara – Kronika 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   2000-2001 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de presa si editare 

   

Numele şi adresa angajatorului  Monitorul de Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat  Redactor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de presa si editare 

   

Numele şi adresa angajatorului  Diverse publicatii: Gardian, Mediafax, Mesagerul Transilvan, Stirea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitati de presa si editare 

Perioada   1993-2000 

Funcţia sau postul ocupat  Reporter 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitati de presa si editare 

   

 
Educaţie şi formare 

 
 

Perioada  2009 – 2015 (in curs) 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Filologie, competente in Istoria Presei 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Doctorat 

   

Perioada  1999 – 2000 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Masterat în Ştiinţe Politice 



Page 4 - Curriculum vitae al 

Tiberiu  Farcas 

  

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Ştiinţe Politice 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 M Sc. 

   

Perioada  1994-1997 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Licenţiat de UBB 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Filosofie (specializare principală) 
Antropologie (specializare principală) 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea  “Avram Iancu” Cluj-Napoca 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 BA 
 

   

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba maternă  Română 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Ascultare Citire 

 

Română   Utilizator 
experimentat 

(C2) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2) 

Maghiara    Utilizator 
experimentat 

(C2)) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2)) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2)) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2)) 

 Utilizator 
experimentat 

(C2)) 

Engleza   Utilizator 
independent 

(B2) 

 Utilizator 
independent 

(B2) 

 Utilizator 
independent 

(B1) 

 Utilizator 
independent 

(B1) 

 Utilizator 
independent 

(B1) 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  - Comunicativ, abilitate bună de a lucra în echipă, experienţă acumulată prin 
studii şi proiecte duse la bun sfârşit 

 
Competenţe şi aptitudini  - Abilităţi de comunicator, de lider de proiect 
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organizatorice 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 - MS Office, programe pentru navigare Internet 

 
Alte competenţe şi aptitudini  - Membru  fondator al Asociatiei Profesioniştilor din Presă Cluj (APPC) 

- Secretar al APPC 2005-2009; coordonator Ghid de Bune Practici intre 
Comunicatori si Jurnalisti sub egida APPC; coordonator anuare APPC 
2005-2006 

- Cadru didactic asociat UBB decembrie 2006-aprilie 2007 

- Coordonator colectie editorială Devoratorul de Presă la editura Eikon/ 
Scoala Ardeleană 2006-prezent 

- Membru al Asociaţiei Române de Istoria Presei 

- Director Cluj Blues Fest 2014 

- Colaborator revistele Capital si Dilema Veche 

- Organizator prima expozitie de ziare dupa 1989 la Cluj din colectia proprie 

 
   

Publicaţii   - Volum Colosul cu picioare de hartie. O istorie subiectiva si ilustrata a 
presei scrise. Cluj-Napoca 1989-2010, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2010 

- Volum Cluj contra Cluj. Istoria celui mai vechi derbi din România. 
Universitatea  Cluj- CFR 1907 ed. Eikon, 2012. 

- Peste 2000 de articole in diverse cotidiane, săptămânale, lunare şi alte 
publicaţii din cele mai  diferite domenii de activitate. 

Permis de conducere   posesor permis de conducere categoria B. 
 

Informaţii suplimentare  Referinţele sunt disponibile la cerere. 
 


