
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dărășteanu Cătălin-Cristian 
Adresă(e) Bucureşti, Ale. Marius Emanoil Buteică, Nr. 4, Bl. 63, Ap. 33, Sector 3 

Telefon(oane) 004 0724 048 357   
Fax(uri)  

E-mail(uri) catalin.darasteanu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21 iulie 1976 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Cercetător Științific, Bază 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada Martie 2015 – Septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consultant  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Expert economic în cadrul departamentului de Cercetare-Dezvoltare. Principalele sarcini: scrierea de 
propuneri pe fonduri naţionale şi europene (Horizon 2020, POC, PN III), în special capitolele de 
impact al afacerii, monitorizarea şi planificarea financiară a proiectelor.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

MIRA TELECOM S.A., Otopeni, Str. Nicolae Grigorescu, Nr. 13 

Perioada Ianuarie 2015 – Noiembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert Financiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Expert financiar în cadrul Proiectului Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și 
evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate, Beneficiar Ministerul Sănătății, finanțat în cadrul 
Programului Operațional Asistență Tehnică. Atrbuții: realizarea managementului financiar al 
proiectului, pregătirea plăților, supervizarea de plăți, elaborare flux de numerar al proiectului, elaborare 
cereri de rambursare, analiză contracte în cadrul proiectului 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Ministerul Sănătății, București, Intr. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultant fonduri europene 

  

Perioada Septembrie 2014 – Aprilie 2015 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare de studii şi proiecte în domeniul finanţării cu fonduri europene. Atribuţii: realizarea de proiecții 
financiare, studii de fezabilitate şi planuri de afaceri 

Numele şi adresa angajatorului SC Independent Advisers, Buzău, Str. Vişinului, nr. 8, jud. Buzău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultant fonduri europene 

  

  

Perioada Aprilie, Mai 2010 – August 2014 
Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct 



Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea și evaluarea implementarii proiectelor finantate în cadrul a două programe finanțate de 
Banca Mondială si MADR în domeniul cercetării, diseminării și formării, respectiv Proiectul Modernizarea 
Sistemului de Informare și Cunoaștere în Agricultură MAKIS și Proiectul Completarea Sprijinului Financiar 
Acordat de UE pentru Restructurarea Agriculturii în România CESAR. Sarcini: management proiecte, 
urmărirea în implementare a proiectelor, evaluare periodică din punct de vedere tehnic a proiectului 
(inclusiv în teren), realizarea de raportari tehnice. Cele două programe au finanțat proiecte de cercetare și 
extensie tehnologii agricole, precum și oferirea de consiliere socio-economică populației rurale din 
România. 

Numele şi adresa angajatorului UMP CESAR, București, Str. George Călinescu, nr. 13, Sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizare și evaluare implementare tehnică și financiară proiecte Banca Mondială 

  
Perioada 2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant Independent (activitate PFA) 
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultant fonduri europene. Principale domenii: elaborarea şi implementarea de proiecte pe fonduri 

europene, respectiv POSCCE, POR, FEADR, FEP. În cadrul lor: scrierea aplicaţiilor, realizarea de 
previziuni financiare, monitorizarea implementării, monitorizare cash-flow, gasirea de solutii de 
finantare, asistenta la realizarea documentatiei pentru credite bancare. Sectoare: agricultură şi 
industrie alimentară, cercetare-dezvoltare și inovare, industrie şi servicii, servicii sociale în mediul 
rural. În implementare: ajustare flux numerar, a operaţiunilor, a graficului de implementare, a solutiei 
financiare etc. 

Numele şi adresa angajatorului Dărăşteanu Cătălin-Cristian P.F.A., Bucureşti, Marius Emanoil Buteică, Nr. 4, Sector 3 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă fonduri europene 

  
Perioada Septembrie 2010 – Septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Financiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil financiar în cadrul Proiectului POSDRU Calificarea în industria alimentară – o şansă 

pentru viitor. Sarcini: implementarea procedurilor de achiziții, supervizarea utilizării resurselor 
financiare din proiect, monitorizarea fluxului de numerar, coordonarea raportărilor financiare, 
supervizarea plăț ilor proiectului, realizarea documentelor financiare (cereri de rambursare), 
monitorizarea plăților aferente proiectului, asistență financiară privind realizarea activităților de achiziții 
publice, participarea la workshop-urile și întâlnirile lunare/săptămânale ale echipei de proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară, Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu, nr. 
1-3, Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management Financiar, Proiect POSDRU 
  

Perioada Ianuarie – Iunie 2011 
Funcţia sau postul ocupat Expert Cheie, Consultant Evaluare a Proiectului de Reabilitare a Sistemului de Irigaţ ii din România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la evaluarea proiectului de irigaţii finanţat de către Banca Mondială şi Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. S-a făcut o analiză economică, financiară şi instituţională a proiectului. 
Beneficiar: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Numele şi adresa angajatorului SC Fidman Merkat SRL, București, Calea Văcăreșt i, nr. 310, Sector 4 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță în Evaluare impact  

 
Perioada Octombrie 2009 – Mai 2010 

Funcţia sau postul ocupat Expert Cheie, Consultant Proiectul Evaluarea Capacității de Plată a Utilizatorilor de Irigații din 
România 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare la evaluarea capacității de plată a utilizatorilor de irigații. Principalele sarcini au vizat 
analiza economică, precum și analiză instituțională. Beneficiar: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

Numele şi adresa angajatorului SC Fidman Merkat SRL, București, Calea Văcăreșt i, nr. 310, Sector 4 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță în Evaluare impact  

 
Perioada 2006 – Martie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Consultant Economic 



Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță pentru aplicatii pentru fondurile UE. Sarcini: elaborarea de previziuni economico-financiare 
pentru proiecte de investiții, realizarea de studii de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, planificare financiara 
a proiectelor, urmărirea în implementare, asistență la realizarea procedurilor de achizitii, elaborarea de 
cereri de plată și de rambursare. 

Numele şi adresa angajatorului SC Terra Nostra Consulting SRL, București, Str. Baba Novac, nr. 8, Sector 3 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță fonduri europene 

 
Perioada Octombrie 2009 – Martie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă tehnică în cadrul Proiectului „Economia Bazata pe Cunoastere”, implementat de UMP-

Ministerul Comunicaţiilor şi Cunoaşterii Informaţionale. Sarcini: predarea de cursuri privind fondurile 
europene, atat in ceea ce priveşte scrierea, cât şi în ce priveşte implementarea, proceduri de achiziţ ii 
şi plăţi. Au existat două grupe: un curs pe POS DRU şi un curs pe FEADR. 

Numele şi adresa angajatorului SC WYG International Consulting SRL, București, Str, Scărlătescu, nr. 5, Sector 1 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lector fonduri europene 

  
Perioada Mai 2007 – Octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Consultant economic 
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea impactului economic al Proiectului Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007. A fost analizat 

impactul economic al evenimentelor culturale asupra unor servicii, precum: industria hotelieră, sectorul 
alimentației publice, turism, industria de spectacole, muzee etc.  

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii (în prezent Institutul Național pentru Cercetare și  
Formare Culturală), București, Bvd. Unirii 22, Sector 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare Economică în Domeniul Culturii 
  

Perioada Martie 2006 – Septembrie 2006 
Funcţia sau postul ocupat Consultant economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Co-autor la Studiul Contribuția economică a industriilor bazate pe copyright din România. Sarcini: 
realizarea de calcule și analize economice privind contribuția industriilor de copyright la economia 
națională din punct de vedere al valorii adăugate brute, ocupării forței de muncă și a comerțului exterior.  

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii (în prezent Institutul Național pentru Cercetare și  
Formare Culturală), București, Bvd. Unirii 22, Sector 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare Economică în Domeniul Culturii 
  

Perioada Februarie 2006 – Octombrie 2006 
Funcţia sau postul ocupat Team Leader 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducător al “Proiectului de Dezvoltare a Muntilor Apuseni-Evaluare de Impact”. Proiectul a fost 
coordonat de Ministerul Finantelor Publice si Fondul International de Dezvoltare a Agriculturii (FIDA). Prin 
“Proiectul de Dezvoltare a Muntilor Apuseni” un numar mare de fermieri si antreprenori au avut acces la 
credite bancare, în special pentru investiţii. Sarcini: coordonarea şi realizarea unui studiu de impact asupra 
beneficiilor aplicanţilor, precum şi evaluarea performantei economice a întregului proiect. Beneficiar: 
Ministerul Finantelor Publice. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Finanțelor Publice, Bucureșt i, Str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță Evaluare impact 

  
Perioada 2004 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat Expert Socio-Economic 
Activităţi şi responsabilităţi principale Expert în cadrul “Proiectul Sprijinirea Serviciilor în Agricultură”, proiect finantat și coordonat de Banca 

Mondială și MADR. Scopul proiectului a fost asigurarea de asistență tehnică și training către fermierii 
români, în special în ceea ce privește diseminarea de tehnologii agricole. În acest sens, a fost finanțat un 
număr de 130 de sub-proiecte, acoperind un număr de 38 de județe. Principala responsabilitate în cadrul 
acestei poziții : realizarea unui studiu de impact pentru aceste sub-proiecte, precum și evaluarea 
performanței economico-financiare a întregului Proiect. 

Numele şi adresa angajatorului UMP Proiectul Sprijinirea Serviciilor în Agricultură, Bucureşt i, Str. Negustori, Nr. 1B, Sector 2 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Monitorizare şi Evaluare Proiect Banca Mondială 
  

Perioada 2000 – 2004 
Funcţia sau postul ocupat Asistent Cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetător economic. Principalele teme de cercetare: bugetarea fermelor, analize sectoriale, studii despre 
reteaua de contabilitate a fermelor farm accounting data network (FADN). 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Institutul Național de Științe Economice,  București, Calea Septembrie 13, Sector 
5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare Economică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2001 – 2002 
Calificarea / diploma obţinută Master în Științe Economice și Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanțe, Piețe de Capital, Econometrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Mediterranean Agronomic 
Institute of Chania, Grecia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
2000 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Post Universitare Specializate în Științe Economice și Management 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Științe Economice, Finanțe, Marketing, Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Mediterranean Agronomic 
Institute of Chania, Grecia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
2001 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență cu profil Economic 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Științe economice, marketing, management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Agrară, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

   

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

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 C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilități de comunicare. 
  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experiență bună a managementului de echipă și a lucrului în echipă, dobândită în cadrul proiectelor 
finanțate de Banca Mondială și UE. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MsOffice (Word, Excel, PowerPoint), SPSS, e-mail, internet 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Realizare studii de teren. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Realizarea de art icole și publicații cu profil economic, participarea la o emisiune radio și o emisiune TV 
despre modul de accesare a fondurilor europene. 

  

Anexe  
 
 
 

A. Conferinte/ateliere de lucru:  
 
1. Participare la seminarul international “Causes and Impacts of Agricultural Structures”, organizat de Asociatia Europeana a Economistilor Agrarieni 
(EAAE) cu lucrarea “The linkages between location of sunflower and sugar beet and sunflower production and related processing industries in 
Romania”, Taenikon (Elvetia), Ianuarie 2006 
2. Participare la conferinta internationala “Governance & Lisboa Process in an enlarged Europe” organizat de Comisia Europeana, cu lucrarea 
“Agriculture and growth”, Florenta (Italia), Noiembrie 2003  

3. Participare la atelierul de lucru international “Structural reform and competitiveness of CC’s agriculture from the perspective of an enlarged 
Europe. A prospective analysis”, organizat de Joint Research Center (Comisia Europeana), cu lucrarea “Farming system models building and 
analysis. Romania’s case”, Barcelona (Spania), Octombrie 2003 

 
B. Publicatii: 

1. „Autoritatile romane fata in fata cu Fondurile Europene”, autor coordonator, Fundatia Soros, Romania, 2010 
2. „Contributia economica a industriilor de copyright in Romania”, co-autor, Editura Fundatiei Pro, Romania, 2008 
3. “The linkages between location of sunflower and sugar beet and sunflower production and related processing industries in Romania”, 

capitol publicat in cartea “Causes and impacts of agricultural structures”, Nova Publishers, New York, SUA, 2006, pp. 143-159 
4. “Identificarea Zonelor Defavorizate din Spatiul Rural si Sprijinirea Lor Dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana”, lucrare publicata de 

IER, Bucuresti, Romania, 2006 (www.ier.ro) 
5. “Prospects for the Agricultural Income of European Farming Systems - Summary Results”, co-autor, studio publicat de Institute for 

Prospective Technological Studies (IPTS), Sevilla, Spania, 2006 (www.jrc.es) 
6. “Proiectul Sprijinirea Serviciilor in Agricultura-Analiza impactului proiectelor finantate in cadrul Schemei Competitive de Granturi”, autor 

principal si coordonator, Editura Expert, Decembrie 2005 
7. “Efficient portfolios delineating and forecasting of conditional volatility”, Jurnalul de Previziuni Economice, nr. 3, Octombrie 2003 
8.  “Risk analysis at the portfolio level: case study of the Romanian capital markets”, Jurnalul Economic, Iunie/Iulie 2003 
9. “Optimal portfolios or…investment strategies?”, Pagina Pietei de Capital (www.kmarket.ro), August 2002 
10. “Testing CAPM on stocks traded at Bucharest Stock Exchange”, Pagina Pietei de Capital (www.kmarket.ro), Mai 2002 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


