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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mocan Marian Liviu 

Adresă(e) Calea Şagului 81/A/19, 300516, Timişoara, Romania  

Telefon(oane) +40-256-404284 Mobil: +40-722+356292  

Fax(uri) +40-251-404287 

E-mail(uri) mmocan@expertconsulting.ro    : mmocan@gmail.com   
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 23.10.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director General – Master Business Cousellor 

  

Experienţa profesională 
 
 

 

  
  

Perioada Februarie 2014 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea globală a activității din Facultatea de Management în Producție și Transporturi 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada aprilie 2004 – ianuarie 2014  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale - relaţia cu studenţii şi baza materială 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

 
Perioada 

 
1 Iulie 2010 –  30 iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Managementul proiectului POSDRU 20067  

Numele şi adresa angajatorului Expert Consulting SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţare continuă 

 
 
 

Perioada 

 
 
 
ianuarie 2007 –  ianuarie 2008 

mailto:mmocan@expertconsulting.ro
mailto:mmocan@gmail.com
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Funcţia sau postul ocupat lector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs Managementul organizaţiilor proiect Phare RU   

Numele şi adresa angajatorului Expert Consulting SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţare continuă 
 

  

Perioada 2001-2010 (luna decembrie a fiecărui an) 

Funcţia sau postul ocupat Visiting professor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs Management la Université d’Artois, IUT Béthune / France 

Numele şi adresa angajatorului Université d’Artois 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada 2005 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a proiectului CEx05-D8-77/19.10.2005  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect Ceex - Scenarii de previzionare a sectoarelor si ramurilor din economia romaneasca cu 
potential inovativ in perspectiva 2020 - INOVFOR 

  

Perioada 2005-2008  

Funcţia sau postul ocupat Director proiect din partea UPT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea locală a proiectului CEx05-D8-59/10.10.2005  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi MEC 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiect Ceex - Responsabilitatea sociala in intreprinderile romanesti in context european RSE&UE 

  

Perioada 2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare generală a proiectului + Lector la proiectul 1518’/07.04. 2006 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi MEC 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Cursuri de managementul proiectelor 

 

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Membru echipa proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Clusterele de automotive din România 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara şi MEC 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Grant CNCSIS Cod CNCSIS 380-2006Nr.GR226/2006 - Strategii de competitivitate pentru clustere 
(aglomerari de firme productive) si regiuni in Romania 

  

Perioada Ianuarie 2003-Decembrie 2003  

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea generală a proiectului 
- Efectuare cursuri de consultanţă în afaceri   

Numele şi adresa angajatorului Expert Consulting SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri postuniversitare 

  

Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare generală a firmei, legături cu clienţii  
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Numele şi adresa angajatorului Expert Consulting SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă şi instruire pentru afaceri 

  

Perioada 1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Director de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a proiectului din programul Leonardo da Vinci  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Înfiinţare de noi unităţi de învăţământ 

  

Perioada 1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Short term expert 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert evaluator  

Numele şi adresa angajatorului Conzorzio Progetto Lazio 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare proiecte Phare 

  

 

Perioada 1998-1999 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Proiect Phare FIDEL – Dezvoltarea spiritului antreprenorial în judeţul Timiş  

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Consultanţă Româno American pentru Dezvoltarea Iniţiativei Private Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Antreprenoriat, cursuri, realizare serial TV, concurs de planuri de afaceri  

  

Perioada 1997-2003 

Funcţia sau postul ocupat Tutor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Tutor învăţământ la distanţă  

Numele şi adresa angajatorului CODECS SA – reprezentanta Open University Business School 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tutor Marketing 

  

  

  

Perioada octombrie 1989 – septembrie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare utilaje logistice 

Numele şi adresa angajatorului ICSITUMMR Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Institut de Proiectare 

  

Perioada septembrie 1986 – octombrie 1989  

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare tehnologii de fabricaţei  

Numele şi adresa angajatorului IURT Lugoj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie 

 
 

Educaţie şi formare  
 

 

Perioada 1993-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea optimală a sistemelor logistice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1993-1994 

Calificarea / diploma obţinută Master of Business Counsellor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consultanţă în afaceri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Washington State University - SBDC 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2000  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Logistică, Management Strategic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Tennessee – Knoxville, Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Course development TRAINFORTRADE  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de Dezvoltare Economică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

 
Perioada 

 
2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert achizitii publice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Master Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1981-1986  

Calificarea / diploma obţinută  Diplomat inginer (MSc) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer mecanic – Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica” din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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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 

Engleză 
 

C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C2 Proficient user 

Franceză 
 

C1 Proficient user C1 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C2 Proficient user 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Experienţă în lucrul cu echipe eterogene şi în medii diferite;  
- Capacitate ridicată de comunicare;  
- Experienţă în realizarea grupurilor de lucru; 
- Abilităţi de lider.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Managementul proiectelor (naţionale şi internaţionale) cu diferite nivele de bugete; 
- Organizarea evenimentelor sociale şi profesionale (seminarii, mese rotunde, conferinţe).  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - abilităţi practice în domeniul mecanic 
- abilităţi în elaborarea de proiecte. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Abilităţi excelente în folosirea pachetelor software Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, 
Publisher; Outlook; Internet Explorer. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Aptitudini muzicale 
  

Alte competenţe şi aptitudini - Presedinte Rotary Club Timisoara 2003-2004 
- Guvernator al Districtului Rotary 2241 Romania si Republica Moldova 2013-2014 

- Realizator emisiune radio „Actualitatea Economică” – 1994-1997; 
- Tenis de câmp, fotbal 
- Istoria 

  

Permis(e) de conducere - Permis categoria B din 1987.  
  

Informaţii suplimentare 14 cărţi publicate, peste 140 de lucrări ştiinţifice, peste 17 de contracte de cercetare/dezvoltare 
obţinute prin competiţie internaţională sau naţională (disponibile la cerere). 
 

  

Anexe Diplome obţinute 

 


