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INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  
 

  

Calea Sagului nr.81, scA ap19 Timisoara 300516, Romania 

 0256-215558    0724240984 

cmocan@expertconsulting.ro 

Sype camelia_mocan  

Sexul  fem. | Data naşterii 23/01 /1964 | Naţionalitatea romana  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

Septembrie 2002- Prezent  Director consultanta si instruire 

SC  Expert Consulting SRL  www.expertconsulting.ro 

Principalele activitati si responsabilitati : 
Coordonare activitatilor de consultanta si instruire 
Proiectarea de noi servicii  
Proiectarea si livrarea de instruiri in domeniul afacerilor 
Consultanta in management general, management strategic, managementul schimbarii, marketing, 
manageemnt financiar, ergonomia muncii 
Instruire in afaceri, tutorat 
 

Tipul sau sectorul de activitate  consultanta in afaceri  

Aprilie 1996-Septembrie 2002 Consultant in afaceri, Director Directia consultanta si informatii de afaceri, 
Manager EuroinfoCenter 824- DG Enterprise 

Camera de Comert  Industrie si Agricultura Timisoara, www. cciat.ro 

Principalele activitati si responsabilitati : 
Coordonare activitatilor de consultanta si instruire 
Proiectarea de noi servicii  
Identificare si transmitere informatii de afaceri si informatii referitoare la organizarea si functionarea  
diverselor structuri ale UE 
Proiectarea si livrarea de instruiri in domeniul afacerilor 
Consultanta in management general, management strategic, managementul schimbarii, marketing, 
management financiar, ergonomia muncii 
Instruire in afaceri, tutorat 

Tipul sau sectorul de activitate  consultanta in afaceri  

Decembrie 1994-aprilie 1996 Director consultanta si instruire 

Centrul de Inovare si Incubare a Afacerilor Timisoara 

Principalele activitati si responsabilitati  
Coordonare activitatilor de consultanta si instruire 
Proiectarea de noi servicii  
Proiectarea si livrarea de instruiri in domeniul afacerilor 
Consultanta in management general, management strategic, managementul schimbarii, marketing, 
manageemnt financiar, ergonomia muncii 
Instruire in afaceri, tutorat 

Tipul sau sectorul de activitate  consultanta in afaceri  

Septembrie 1991-Decembrie  
1994 

Director directia asigurari de viata  

SC Unita SA 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 
 

Principalele activitati si responsabilitati  
Coordonare activitatilor de management al asigurarilor de viata 
Calcul rascumparari de polite 
Participare in echipa de intocmire dosare de asigurat 

Tipul sau sectorul de activitate  asigurari 

Iunie 1988-Septembrie 1991 Inginer tehnolog 

Institutul d e cercetare si proiectare pentru masini de ridicat si transport uzinal Timisoara, actula 
PROMPT SA 

Principalele activitati si responsabilitati  
Proiectarea tehnologica a subansamblelor masinilor de ridicat si transport uzinal ( macarale, poduri 
rulante, trolii, s.a) 

Tipul sau sectorul de activitate  proiectare- cercetare  

2009-2009 Formator pentru formarea adultilor  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

A&A Consulting  Center  Timisoara 

Tehnici de identificare a nevoilor de instruire 
Tehnici de identificare a stilurilor de invatare 
Tehnici de predare 
Tehnici de evaluare  a rezultatelor instruirii 

2005-2005 Manager pensiuni turistice Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Dima Consulting  Brasov 

Managementul pensiunilor turistice 

1995-1997 Certificat profesional in management, management financiar, 
marketing 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

CODECS Romania- reprezentat al Open University Business School of London 

Management general, managementul resurselor umane, managementul multicultural, mangementul 
schimbarii, functiile manageriale, marketing, management financiar , comunicare 

1996-1997 Auditor managementul calitatii Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Centrul OVZ Timisoara si Quasaro Bucuresti 

Managementul calitatii, standardul ISO 9000/9001, tehnici de auditare, comunicare 

1995-1997 Expert in consultanta in afaceri Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Washington State University – Statele Unite ale Americii  

Management 
Marketing 
Management Financiar 
Tehnici de consultanta 
Tehnici de instruire 
Intocmirea documentatiei pentru obtinerea de finantari nerabursabile 

1996 Tehnici de intocmire a proeictelor de tip grant Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Washington State University - SBDC 

Tehnici de intocmire a granturilor 
Managementul si implementarea granturilor 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

1995-1996 Marketingul IMM  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Ernst &Young Bucuresti  

Cercetare de marketing, 
Principiile marketingului 
Planificarea activitatilor de marketing, publicitate PR 

1994-1996 Managementul Incubatoarelor de afaceri  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Rambolll Grup SA – Copenhaga, Bruxelles  Danemarca, Belgia 

Managementul incubatoarelor de afaceri, 
Managementul inovarii  
Management financiar 

  2000  Marcajul CE  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

 DG Enterprise, Gent 

Directivele europene legate de marcajul CE- mecanisme, electronice, jucarii 

1998 Tehnici de intocmire a proeictelor cu finantare nerambursabila Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

GOPA 

Cercetare de marketing, 
Principiile marketingului 
Planificarea activitatilor de marketing, publicitate PR 

2000 Cercetare de marketing Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Centro Estero Torino 

Cercetare de marketing 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Lb. Engleza                C1 C1  C1 B2 C1 

       
 Lb. Franceza 

B1 B1 A1 A1 A2 

Lb. Spaniola B1 B1 A2 A1 B1 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Bune competente de comunicare in scris si verbal obtinute in baza experientei de consultant in 
afaceri si tutor, lector 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Bune competente organzitionale si manageriale obtinute ca urmare a experintei in activitatea de 
conducere si coordonare a echipelor formate din mimimum  5-maximum 35 persoane  

Coordonare si conducerea activitatilor –aceasta aptitudine s-a dezvoltat de-a lungul celor 20 
ani de cand coordonez diverse activitati atat sub forma operationala cat si ca management de 
proiect 

Analiza si structurarea datelor si informatii in vederea luarii deciziilor in timp optim – aceasta 
aptitudine s-a dezvoltata ca urmare a tehnicilor mangeriale invatate si a practicarii consultantei 
in afaceri  

Dezamorsarea conflictelor - aceasta aptitudine s-a dezvoltata ca urmare a tehnicilor mangeriale 
invatate si a practicarii consultantei in afaceri 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competente in dezvoltarea de procese ca urmare a activitatii de inginer  tehnolog si a celei de 
consultant in afaceri, competente in activitatea de auditare a calitatii ca urmare a functiei de auditor 
intern a sistemului de calitate, competente in dezvoltarea de noi servicii ca urmare a functiilor de 
conducere ; 

 

Munca in echipa – aceasta aptitudine s-a dezvoltat prin faptul ca in cadrul proiectelor derulate 
am desfasurat activitati in echipa, intr-un mediu multicultural si multietnic, precum si ca urmare 
practicarii sporturilor de echipa;  

 

Empatie– aceasta aptitudine s-a dezvoltat ca urmare a activitatii de consiliere si consultanta si a 

implicarii in viata comunitatii prin diverse actiuni si programe; 

Competenţe informatice  o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, skype, linkedin 

Alte competenţe  Competente artistice si de manualtitate in pictura, tricotaj manual si croitorie 
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Publicaţii 
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Afacerea mea –o posibila optiune, Ed. Eurobit, Timisoara 2004, co -autor 

 

Ghidul femeilor manager de succes, Ed. Solness, Timisoara, 2005, co-autor 

 

Viziune moderna asupra elementelor de management, comunicare si logistica in organizatii, Ed 
Brumar, Timisoara, 2008, co-autor  

 

Management-manual de excelementa in afaceri, Ed Eurobit, Timisoara, 2007, co-autor 

 

Manual de bune practici in domeniul conducerii si organizarii moderne a muncii, Ed Eurobit, 
Timisoara, 2012, co-autor 

 

 

Phare CBC 1997 – Crearea Centrului de Afaceri –CCIAT – intocmire proiect –cerere de finantare 
sistudiu de fezabilitate ; 

 

Phare CBC 1997 – Crearea  Retelei de Informatii de afaceri in regiune  transfrontaliera DKMT( 
Dunare, Cris, Mures, Tisa)- intocmirea documentatiei de finantare si implementarea proiectului ; 

 

Pregatirea de consultanti in afaceri si in scrierea de proiecte pentru IMM uri in judetul Mehadinti – 
Phare 2003- intocmire documentatiei de finantare, lector; 

 

Invatarea de-a lungul intregii vieti prin intermediul e-learning in judetul Cluj- Phare 2003, intocmirea 
documentatiei de finantare, lector si facilitator; 

 

Asistenta pentru IMM- 2004 finantat prin AJOFM- intocmire proiect , lector; 

 

Infiintare pensiune turistica Casa Altringen , jud Timis – SAPARD 2004, intocmire proiect de finantare, 
studiu de fezabilitate si plan de marketing ; 

 

Excelenta si profesionalism in serviciile oferite de Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA- 
Phare 2005 – intocmirea  proiectului de finantare, membru in echipa de implementare a acestuia  

4X femei  in Management – intocmirea proeictului de finantare, membru in echipa de implementare a 
acestuia, lector,  Phare 2005; 

 

Infiintare ferma de vaci in com. Turnu , jud Arad – SAPARD 2005, intocmire proiect de finantare si 
consultanta in managementul proiectului ; 

 

Formare de manageri pentru hoteluri si pensiuni in zona turistica Resita –PHARE 2005 – intocmire 
proiect de finantare si  implementare 

 

Competitivitate si excelenta in afaceri in regiunea Vest – intocmirea proiectului de finantare, membru in 
echipa de implementare a acestuia, lector, Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala- Dezvoltarea 
resurselor umane- Promovarea capitalului uman; 

 

Formare profesionala in metode moderne de organizarea muncii in Regiune Vest –POSDRU2007- 
intocmirea proiectului de finantare, memebru in echipa de implementare 2013;  

 

Crearea si  implementare sistem ERP – firma Gittanos  POSCCE, Axa 3, DM 3 Operatiunea  Sprijin 
pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri 2008,intocmirea docuemntatiei 
de finantare; 

 

Centrul  rezidential pentru  persoane varstinice Dumbrava Suncuius, jud Bihor, POR 2007-2013; 

Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă Phare 
2006 – Cresterea adaptabilitatii angajatilor prin implementarea conceptelor de dezvoltare durabila. 
Intocmire documentatie si implementare proiect, lector; 
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Conferinte  
 

Importanţa aplicării principiilor managementului schimbării în implementarea, la nivelul intreprinderilor 
a unui sistem de management al calităţii – SIM 2003 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 

Intocmit,  

Camelia MOCAN 

 Cunoastere Experienta Atitudine- POSDRU 2008 – beneficiar MODATIM SA –intocmire 
documentatiei de finantare; 

 

Institutul de Cercetari pentru Energii Regenerabile- beneficiar Universitatea Politehnica Timisoara 
POS –CCE, Axa 2- CDI, operatiunea 2.2.1 Modul 1 Proiecte mari de investitii – intocmire 
documentatia de finantare, cerere de finantare, studiu de fezabilitate; 

 

Centru de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului / ONCOGEN- beneficiar Spitalul 
Judetean de Urgenta Timis,  POS –CCE, Axa 2- CDI, operatiunea 2.2.1 Modul 1 Proiecte mari de 
investitii – intocmire documentatia de finantare, cerere de finantare, studiu de fezabilitate; 

 
Intocmire documentatie de finantare pentru 8 intreprinderi beneficiare in cadrul POR 2007-2013 
Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”Domeniul de intervenţie 4.3. 
„Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor- 2010; 
 
Imbunatatirea campetitivitatii economice prin implementarea solutiilor IT de Planificare a Resurselor 

Intreprinderii si Business Inteligence pentru eficientizarea activitatii SC LEMAN INDUSTRIE SRL” 
POSCCE- Axa 3 Tehnologia informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public, DM3 
Sustinerea E-Economiei, OP1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru 
afaceri, intocmire documentatie de finantare, consultanta in implementarea proiectului 2010-2014 
 
Strategie comuna pentru prevenirea si tratarea patologiei soldului la copii in regiunea transfrontaliera 
CBC 2007-2013 , intocmire documentatie de finantare, consultant inmanagementul de proiect; 
 

Creș terea eficienț ei utilizării deș eurilor ce pot produce energie în sectorul logistic- in cadrul polului 
de competitivitate MEDGREEN –POSCCE 201, 2011-2015 

 


