Istoric Expert Consulting (2000-2020)
- Momente-cheie în evoluţia afacerii -

31 ianuarie 2000 Înmatricularea firmei la Oficiul Registrului Comerţului Timiş
8 februarie 2000 Obţinerea Codului de Înregistrare Fiscală de la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Timiş
februarie 2000 Demararea activităţii de consultanţă şi instruire, cu un angajat
permanent şi doi colaboratori, cu un spaţiu de birouri de 30
mp, care este extins în vara aceluiaşi an la 50 mp
februarie 2000 Devenim membri ai Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Timişoara
10 februarie 2000 Primul nostru contract de consultanţă generală. Primul client:
Filseta Lugoj
28 februarie 2000 Al doilea client, A&D Profial Company, care a contractat
servicii de obţinere a unei finanţări şi training
31 martie 2000 Începem colaborarea cu Siemens Automotive pe consultanţă
generală, intermediere de avize, autorizaţii şi obţinerea de
permise de muncă pentru angajarea de cetăţeni străini
2 mai 2000 Înregistrarea mărcii Expert Consulting la OSIM
2 august 2000 Depunem primul proiect de finanţare scris de noi pentru un
client pe un program PHARE, proiect care a fost câştigat
2000 Pe parcursul acestui an demarăm două lungi colaborări, cu
două firme care vor apela în mod repetat în decursul timpului
la serviciile noastre: Agasi (6 contracte de consultanţă) şi
Grafoprint (5 contracte)
2001 Lansăm website-ului firmei, www.expertconsulting.ro
2002 Dezvoltarea firmei Expert Consulting se reflectă în extinderea
echipei la trei consultanţi permanenţi şi trei colaboratori, iar
spaţiul de birouri este extins (65 mp)

2002 Câştigăm primul proiect de finanţare având ca beneficiar
însăşi firma Expert Consulting
13 decembrie 2002 Obţinem locul al III-lea la Secţiunea Servicii a Topului
Firmelor organizat de CCIAT
24 decembrie 2003 Depunem primul proiect SAPARD pe turism din Regiunea
Vest, Casa Altringen, proiect care a fost aprobat în anul 2004
2004 În acest an se conturează echipa extinsă de zece angajaţi şi
zece colaboratori, pe care o considerăm dimensiunea optimă a
firmei noastre, iar extinderea birourilor ajunge la peste 100
mp
11 mai 2004 Semnăm cu AJOFM Timiş contractul de administrare a
Incubatorului de Afaceri pentru Cadrele Militare
Disponibilizate din Timişoara
2004-2009 Completarea cunoştinţelor personalului propriu prin cursuri
de specializare şi perfecţionare: manager de proiect (7
angajaţi), formator (5 angajaţi) şi expert achiziţii publice (4
angajaţi)
2005 Firma devine membră a Asociaţiei Consultanţilor în
Management din România (AMCOR)
2005 Începem colaborarea cu firma de arhitectura Siregon condusă
de arhitectul Sorin Henţ pentru proiectele de investiţii
SAPARD şi proiectele de investiţii finanţate din fonduri
structurale
2006 Demarăm cooperarea cu Denkstatt Austria în domeniul
consultanţei de mediu şi dezvoltării durabile

2006 Începem colaborarea cu firma de consultanţă juridică
Dumitrescu şi Asociaţii pe partea de asistenţă juridică de
afaceri pe proiecte de finanţare
martie 2006 Acreditarea de către Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor (CNFPA) a cursului de competenţe
comune de management, conceput şi livrat de Expert
Consulting
septembrie 2006 Firma Expert Consulting este atestată ca furnizor de servicii
pentru programul IMPACT de către Autoritatea Naţională de
Cercetare Ştiinţifică
2007 Înfiinţăm firma Denkstatt România printr-un parteneriat cu
Denkstatt Austria
2007 Expert Consulting devine prima firmă de consultanţă din
vestul ţării agreată şi recomandată de EU Office BCR ca
partener pentru obţinerea de credite punte pentru cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri europene

20 octombrie 2007 Firma Expert Consulting este atestată de AMCOR
aprilie 2008 Revista Brand ne-a clasificat în topul Best Consulting
Companies al celor mai apreciate companii de consultanţă din
Timişoara din punctul de vedere al notorietăţii şi calităţii
serviciilor
4 decembrie 2008 Marian Mocan, directorul general al Expert Consulting este
ales membru în Consiliul Director al AMCOR şi coordonator
regional pentru Regiunea de Dezvoltare Vest
15 decembrie 2008 Obţinem certificarea sistemului de management al calităţii
ISO 9001:2001 pentru consultanţă şi instruire pentru afaceri şi
management de către SRAC şi IQNet
20 octombrie 2009 Parcurgem cu succes procedura naţională de reatestare de
către AMCOR
2010 Recertificarea sistemului de management al calităţii ISO
9001și certificarea sistemului de management al mediului ISO
14001
2010 Câştigăm locul I în Top Profit România la categoria
întreprinderi mici de consultanţă în management din jud.
Timiş, pe baza analizei datelor de bilanţ 2009, top realizat de
www.listafirme.ro
Aprilie 2010 Obținere certificat de înregistrare a mărcii Expert Consulting,
emis de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci
Marian Mocan, directorul general al Expert Consulting este
2010 ales coordonator interimar regional al Regiunii de Dezvoltare
Centru a AMCOR
Februarie 2011 Membru fondator/sprijinire inovare în domeniul energiilor
regenerabile – Clusterul de Energii Sustenabile din
România ROSENC
2011 Implementăm proiectul POSDRU în colaborare cu Deutsche
Management Akademie Niedersachsen – Germania și
Denkstatt - Austria
2011 Marian Mocan directorul general al Expert Consulting este
este ales membru în Consiliul Director al AMCOR şi
coordonator regional pentru Regiunea de Dezvoltare Vest
2011 Expert Consulting SRL oferă consultanță firmei TRW pentru
deschiderea unei noi investiții majore în România
Iunie 2011 Schimbare acționariat societate, intrare Ionescu Diana, ieșire
Bălășescu Cătălin

Octombrie 2011 Organizarea vizitei în Germania a 30 manageri din regiunea
Vest în cadrul proiectului POSDRU în colaborare cu
Deutsche Management Akademie Niedersachsen – Germania
și Denkstatt - Austria
16 Noiembrie 2011 Expert Consulting SRL este reatestată de AMCOR România
pentru calitatea serviciilor
2011 Topul firmelor din judeţul Timiş 2011, Premiul III pentru
rezultate economice deosebite, Domeniul servicii
Recertificarea sistemului de management al calităţii ISO
2011 9001și certificarea sistemului de management al mediului ISO
14001
2012 Implementăm Concursurile Managerul anului și firma anului
organizate în cadrul proiectului POSDRU
2012 Marian Mocan directorul general al Expert Consulting este
este ales din nou membru în Consiliul Director al AMCOR şi
coordonator regional pentru Regiunea de Dezvoltare Vest
2012 Am depășit 100 milioane de euro atrase pentru clienții noștri

2013 S-au aprobat 8 proiecte pentru sisteme informatice de tip
ERP/CRM/BI și 5 proiecte de sisteme informatice de comerț
electronic
2013 S-a aprobat proiectul City Business Center – clădirea 5
Decembrie 2013 Se aprobă contractul finanțat prin POR „Creșterea calității
serviciilor turistice în cadrul Arsenal Park”

Mai 2014 Semnăm contractul „Polul Naţional de Competitivitate în
promovarea Sistemelor Moderne de Fabricaţie pentru
implementarea Principiilor Economiei Verzi- MEDGreen”
2014 Avem în implementare peste 40 proiecte
2014 Recertificarea sistemului integrat de calitate mediu
Septembrie 2014 Ne mutăm în noul sediu din strada Madrid 22

Ianuarie 2015 Aniversăm 15 ani de activitate
2015 Intrăm cu servicii pe piața elvețiană și tunisiană
2015 Cumpărăm echipamente și mijloace de transport noi
August 2016 Finalizăm implementarea investiției de 12 milioane Euro cu
un client din Elveția
2016 Schimbări în componența echipei
2016 Dl. Mocan este reales în Consiliul Director AMCOR
Septembrie 2017 Finalizăm implementarea tuturor proiectelor din ciclul
financiar 2007-2013
2017 Suntem reatestați de către AMCOR
2017 S-au lansat mai multe axe de finanțare la care firma a scris
proiecte importante
Septembrie 2018 Dezvoltăm mijloacele de comunicare cu clienții
2018 Intrăm în implementarea proiectelor pentru instituțiile publice
2018 Aniversam 18 ani de activitate
2018 Se stabilizează echipa de consultați ai firmei
Septembrie 2019 Avem in implementare peste 45 de proiecte
2019 Recertificarea sistemului de management al calităţii ISO
9001și certificarea sistemului de management al mediului ISO
14001
2019 Se lucreaza intens la scrierea proiectelor POR 2.1 si 2.2
Ianuarie 2020 Aniversam 20 ani de activitate
Febriarie 2020 Beneficiarii nostrii semneaza primele 2 contracte din total 10
finantate in prima faza, in regiunea VEST (POR 2.1)
Martie 2020 Ne reorganizam activitatea si ne sprijinim clientii ca urmare a
pandemiei de COVID 19
Iulie 2020 Suntem selectati in cadrul Apelului National lansat de MFE
ca si parteneri in cadrul structurilor parteneriale aferente
Programelor Operationale si acordului de arteneriat 20212027

Rezultate notabile:
- Rata de succes a cererilor de finanţare aprobate pentru proiectele depuse este de 89%.
- Numărul proiectelor câştigate este de peste 300
- Volumul finanţărilor nerambursabile atrase depăşeşte 130 de milioane de euro.
- Peste 300 de clienţi în portofoliu
- Peste 480 contracte de consultanţă şi instruire semnate

Top 7 cele mai reprezentative proiecte:
• Centrul de Terapii Genetice şi Celulare Timişoara
(finanţare nerambursabilă de peste 60 milioane de lei)
•

Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile (ICER) al Universităţii
Politehnica Timişoara
(finanţare nerambursabilă de peste 54 milioane de lei)
•

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaţie şi servicii în domeniul medicinei
veterinare şi tehnologiilor inovative pentru Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului
(finanţare nerambursabilă de peste 37 milioane de lei)
•

City Business Development Centre - Structură de sprijin pentru afacerile
inovative din Timişoara a Modatim Business Facility
(finanţare nerambursabilă de peste 29 milioane de lei)
•

Creșterea calității serviciilor turistice în cadrul Arsenal Park prin crearea unei
infrastructuri de agrement specifice
(finanţare nerambursabilă de peste 16 milioane de lei)
• Înființare fabrică de produse lactate – SC Cris Sib Lacto
(finanţare nerambursabilă de peste 3,2 milioane de lei)
• Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear în staţiunea Buziaş
(finanţare nerambursabilă de peste 21 milioane de lei)

