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Curriculum vitae  
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mocenco Daniela  

Adresă(e) B-dul Iuliu Maniu, nr. 170 A, bl. H, sc. B, et II, ap. 54, Sector 6, Bucuresti, Romania  

Telefon(oane) 0318069394 Mobil: 0727359125 

E-mail(uri) danamocenco@yahoo.com , danamocenco@ymail.com, daniela@incas.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 03.05.1985 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Economic 

Experienţa 
profesională 

 

Perioada 01.02.2013-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 -   Asistenţă în Managementul de proiecte pentru activităţile UE ale INCAS (inclusiv JTI Clean Sky);  
 -  Monitorizarea proiectelor de cercetare şi dezvoltare INCAS, ca parte a Programului National de Cercetare si 

Dezvoltare Tehnologica; 
 -  Monitorizarea desfasurarii generale ale proiectelor de cercetare din punct de vedere economic; 
 -  Participare la elaborarea rapoartelor anuale; 
 -  Suport tehnic pentru actiunile de raportare si diseminare ale proiectelor;  
 -   Managementul pentru sedinte tehnice si de sprijin logistic: 

      - Raportarea tehnica de management 
-  Acordarea de sprijin administrativ pentru toate departamentele institutiei; 
-  Organizarea intalnirilor si evenimentelor; 
-  Contributia la activitatile specifice de consultanta. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

INCAS- Institutul National de Cercetari Aerospatiale “Elie Carafoli” 

Tipul activitatii  sau sectorul 
de activitate  

Cercetare si dezvoltare in domeniul aeronauticii 

  

Perioada 01.11.2010-31.01.2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert I AS 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 -   Participarea la elaborarea documentelor de lucru; 
 -   Primirea si inregistrarea dosarelor de autoevaluare; 
 -   Verificarea eligibilitatea dosarelor; 
 -  Organizarea sedintelor de lucru pentru evaluarea unitatilor de cercetare (universitati, insitute de cercetare,   

centre de cercetare, departamente); 
 -    Asigurarea condiţiilor administrative pentru buna desfăsurarea a sedintelor interne; 
 -    Asigurarea fluxului de informatii catre universitati si alte institutii de cercetare; 
 -    Intocmirea proceselor verbale ale sedintelor de evaluare; 
 -    Centralizarea dosarelor de autoevaluare in bazele de date; 
 -    Mentinerea actualizata a sectiunii din pagina web. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI 

mailto:danamocenco@yahoo.com
mailto:danamocenco@ymail.com
mailto:Daniela@incas.ro
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Tipul activitatii  sau sectorul 
de activitate  

Invatamant - cercetare 

  

Perioada 01.03.2006 - 31.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat Monitor Economic (2008-2010) 
Contabil (2006-2008) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Monitor Economic (2008-2010) 
- Inregistrarea datelor efectuarii monitorizarilor;  
- Participarea la activitatile de organizare si lansare a competiitiilor;  
- Participarea la negociere si contractare a proiectelor de cercetare selectate pentru finantare;  
- Verificarea contractelor de finantare si a actelor aditionale din punct de vedere economic;  
- Propunerea spre semnare/aprobare/avizare a contractelor de finantare / actelor aditionale;  
- Verificarea si corelarea categoriilor de cheltuieli cu legislatia in vigoare;  
- Desfasurarea activitatii de monitorizare proiectelor de cercetare contractate;  
- Participarea la elaborarea procedurilor de lucru necesare desfasurarii Programului; 
- Contribuirea la activitatile de consultanta specifice;  
- Raspunderea de monitorizarea optima a proiectelor care ii revin in sarcina. 
Contabil (2006-2008) 
-       Intocmirea ordinelor de plata autorizate; 
-       Participarea la realizarea raporturilor trimestriale anuale si a celor de conjuctura; 
-       Intocmirea si evidenta la zi a situatiei avansurilor; 
- Prezentarea la sfarsitul fiecarei luni la Serviciul Financiar – contabil situatia platilor si a avansurilor, precum 

si a stingerii avansurilor acordate contractorilor;  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Verficarea prin sondaj a situatiei echipamentelor achizitionate in cadrul proiecteor finantate si modul lor de 
inregistrare la contractorilor;  

- Intocmirea esalonarii platilor la bugetele de proiecte. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul National de Management Programe - CNMP 

Tipul activitatii  sau sectorul 
de activitate 

Cercetare 

  

Perioada 01.03.2009 – 01.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Gestiunea cheltuielilor la proiectele derulate in cadrul institutiei 
- Consultanta 
- Intocmirea devizelor verificarea documentelor economice 

   Numele şi adresa 
angajatorului 

SC INAV SA 

Tipul activitatii  sau sectorul 
de activitate  

Proiectarea si dezvoltarea  proiectelor aparatelor de zbor conform FAR/JAR-23 si  FAR/JAR-VLA 

  

Perioada 01.11.2004- 01.03.2006 

Funcţia sau postul ocupat Referent 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-    Intocmirea cererilor de oferta, a comenzilor si a ordinelor de plata; 
-    Intocmirea si tinerea unei evidente la zi a situatiei platilor. 

   Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul National de Cercetare. Dezvoltare in Domeniul Patologiei si. Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” - 
INCDVB 

Tipul activitatii  sau sectorul 
de activitate  

Medicina, Cercetare 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 2008-2010  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Master Comunicare si Relatii publice  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Relatii publice, Publicitate si reclama, Comunicare organizationala, Teoria comunicarii , Marketing politic, 
Gestionarea crizelor de imagine, Analiza imaginii 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative- Facultatea de Comunicare si relatii publice  

  

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Licenta  
Specializare: Economie si Dreptul afacerilor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Drept comercial international,Contabilitate, Informatica, Marketing, Economia Europeana, Economie 
institutionala, Analiza economica – finaciara,  Statistica 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de studii Economice –Facultatea de Economie 

  

Aptitudini şi 

competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) Romana  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 
 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 
C2 

Utilizator 
independent 

Franceza  A2 
Utilizator  
elementar  

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator  
elementar 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Sociabila, comunicativa, integrare rapida in colectiv nou, eficienta, gandire pozitiva, originala, competenta 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-    Calitatea de responsabil de proiecte solicita aptitudini de manager dar si de comunicare, interrelationare, 
munca in echipa , perseverenta, creativitate, adaptabilitate, aptitudini dobandite prin stagiile de formare, si prin 
cele sustinute in calitate de consultant cu grupul de lucru din institut. Este o activitate care necesita un grad 
ridicat de socilabilitate. 

-    Spirit de echipa: experienta muncii in echipa inca  din facultate, prin participarea atat  la activitătile presupuse 
de proiectele practice si de cercetare derulate in cadrul facultatii cat si la servici unde am continuat să 
consolidez aceasta experienta ca angajat . 

-    Bun organizator, spirit de initiativa. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 -    O buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pictura, studii de vioara si pian 

Alte competenţe şi aptitudini Participarea la conferinte, simpozioane, evaluarii organizate de instutiile angajatoare. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Anexe Recomandare din partea Directorului general CNMP- Serban Panaitescu 

Recomandare din partea Directorului de Management Programe CNMP-  Nicolae Naum 

Recomandare din partea Directorului Stiintific INAV -Dorin Barsan 

Recomandare din partea  Directorului Economic INCDVB -  Mariana Georgescu 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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 Ec. Daniela MOCENCO, 31 de ani, este doctorand în cadrul Academiei de Studii Economice, București, Şcoala Doctorală: Economie I, Titlul 

tezei: "Piața Europeană a Industriei Aeronautice: Inovare și Competitivitate", sub îndrumarea  doamnei Prof. Univ.Dr. Monica Dudian. În prezent, 

Daniela Mocenco ocupă funcţia de Expert/Asistent Manager,  în cadrul Direcţiei Politici instituționale din cadrul Institutului Național de Cercetări 

Aerospațiale "Elie Carafoli". Studii absovite: Facultatea de Economie (terminată în 2008) -ASE, Programul de Master: Comunicare și Relații 

Publice (terminata in 2010)- SNSPA. 

Principalele activități și responsabilități în cadrul INCAS: Asistenţă in Managementul de proiecte pentru activităţile UE ale INCAS (inclusiv JTI 

Clean Sky); Monitorizarea proiectelor de cercetare si dezvoltare INCAS, ca parte a Programului National de Cercetare si Dezvoltare 

Tehnologica;  De asemenea a efectuat un stagiu de cercetare de trei luni, în Germania la DLR Institute of Air Transporation Systems Hamburg. 

 

 

Semnătura 

 


