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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Mocanu Daniela Meri 

Adresă(e) str. Odobești nr 11, bl. T1, sc. A, ap.25, sector 3, București 

Telefon(oane)  Mobil: 0748196154, 0757105609 

Fax(uri)  

E-mail(uri) dana.mocanu@transgaz.ro 
  

Naționalitate(-tati) română 
  

Data nașterii 29.04.1968 
  

Sex feminin 

Locul de munca vizat/ 
Domeniul ocupațional 

 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Numele și adresa angajatorului 

01.06.2019 – prezent 
Director Departament Accesare Fonduri Europene și Relații Internaționale 
Coordonează activitatea departamentului, ale celor două direcții de Accesare Fonduri Europene și cea 
de Relații Internaționale. Analizează și corelează criteriile de eligibilitate ale programelor europene de 
finanțare nerambursabilă, cu proiectele Transgaz cu potențial eligibil. Coordonează elaborarea de 
propuneri în vederea analizării acestora de către conducerea companiei, conform prevederilor din 
strategia de dezvoltare și investiții a companiei. Gestionează etapele obținerii finanțărilor din fonduri 
nerambursabile și monitorizează derularea contractele de finanțare. Participă la reuniunile și 
conferințele internaționale, cu relevanță pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană 
nerambursabilă. Asigură menținerea contactelor cu partenerii străini și instituțiile europene relevante 
pentru industrie. Asigură întocmirea și transmiterea declarației INTRASTAT și a raportărilor periodice 
către INEA și ACER. Coordonează activitățile suport pentru toate deplasările externe ale companiei, în 
ce privește serviciile de ticketing, logistică, transport, asigurare internațională. 
SNTGN Transgaz SA, P-ta C.I. Motaș nr.1, Mediaș, Sibiu 

  
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

01.02.2019 – 31.05.2019 
Director Direcția Fonduri Europene 
Coordonează activitatea direcției, gestionează contractele de finanțare și respectarea disciplinei 
contractuale, coordonează activitatea prin care se monitorizează derularea contractelor de servicii, 
execuție lucrări, prin care se realizează implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 
Participă la negocierea acordurilor de colaborare cu persoane juridice străine și organisme 
internaționale, aferente realizării proiectelor cu finanțare nerambursabilă. 

Numele și adresa angajatorului SNTGN Transgaz SA, P-ta C.I. Motaș nr.1, Mediaș, Sibiu 
 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat 

21.01.2019-31.01.2019 
Inginer in cadrul Directiei Fonduri Europene 

Activități și responsabilități principale Participa la elaborarea cererilor de finantare aferente proiectelor TRASNGAZ 
Numele și adresa angajatorului SNTGN Transgaz SA, P-ta C.I. Motaș nr.1, Mediaș, Sibiu 
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Perioada 6 aprilie 2018 – 20.01.2019 

Funcția sau postul ocupat Director executiv 
Activități și responsabilități principale Coordonează activitatea asociației 

Numele și adresa angajatorului Asociația Măgurele Science Park, str. Atomiștilor nr 409, Măgurele 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Ianuarie – 5 aprilie 2018 
Șef Birou Secretariat 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de secretariat 
Numele și adresa angajatorului Consiliul Județean Ilfov, str Gheorghe Manu nr 18 sector 1, București 

 
Perioada 30 octombrie 2017 – 16 ianuarie 2018 

Funcția sau postul ocupat Consilier de stat – Aparatul propriu de lucru al primului ministru 
Activități și responsabilități principale Acorda asistenta si consiliere primului ministru 

Numele și adresa angajatorului Guvernul României, Piața Victoriei nr. 1, sector 1, București 
  

Perioada 02 martie 2017 – 27 octombrie 2017 
Funcția sau postul ocupat Consilier cabinet secretar de stat 

Activități și responsabilități principale Acorda asistenta si consiliere secretarului de stat 
Manager proiect “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Economiei” – SIPOCA 7 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Economiei, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București 
  

Perioada 15 februarie – 28 februarie 2017 
Funcția sau postul ocupat Consilier cabinet secretar de stat 

Activități și responsabilități principale Acorda asistenta si consiliere secretarului de stat 
Numele și adresa angajatorului Ministerul Turismului, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București 

  
Perioada Octombrie 2014 – februarie 2017 

Funcția sau postul ocupat Director fonduri europene  
Activități și responsabilități principale Identificare finanțări, consultanta pentru elaborarea de proiecte, asistenta tehnica in implementarea 

proiectelor, realizare documentații pentru achiziții publice 
Numele și adresa angajatorului SC Ceparu&Irimia Consulting SRL, str. G. Romniceanu, nr 3C, et. 2, sector 5, București 

 
Perioada 10.03.2016-31.08.2017 

Funcția sau postul ocupat Manager proiect ”Legal Information Technology Community – LITC” 
Activități și responsabilități principale Coordonarea implementării proiectului 

Numele și adresa angajatorului Asociația LEGALITC, str Rucăr nr 24, sector 1, București 
 

Perioada Iunie 2015-octombrie 2016 
Funcția sau postul ocupat Consilier superior  

Activități și responsabilități principale Elaborare proiect Dezvoltarea capacitații instituționale a Ministerului Economiei, Comerțului si 
Turismului – POCA 2014-2020 

Numele și adresa angajatorului Detașare - Ministerul Economiei, Comerțului si Turismului, Calea Victoriei nr 152, București 
  

Perioada 01.06.2015 – 02.2016 
Funcția sau postul ocupat Trainer   

Activități și responsabilități principale Susținerea următoarelor tipuri de cursuri: 
- Manager proiect in perioadele 26-28.06.2016, 31.07-02.08.2016, 31.10-01.11.2016, 04-

06.12.2016, 22-24.01.2016 
- Expert accesare fonduri europene in perioada 11-13.12.2016 

Numele și adresa angajatorului SC TSI Consultanta & Training SRL, str. Clucerului nr. 55, et. 4, ap. 13, sector 1, București 
 

Perioada 12.2015 – 02.2016 
Funcția sau postul ocupat Trainer   
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Activități și responsabilități principale Susținerea următoarelor tipuri de cursuri: 
- Manager proiect in perioadele 07-08.12.2016 
- Leadership si comunicare in perioada 25-26.02.2016 

Numele și adresa angajatorului SC CONNECT EVENTS SRL, sos. Stefan cel Mare nr. 60, sector 2, București 
 

Perioada 08.05.2015 – 27.07.2015 
Funcția sau postul ocupat Director tehnic in cadrul proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE DE CERCETARE 

DEZVOLTARE SI CREAREA DE NOI INFRASTRUCTURI” cod SMIS CSNR 56377 
Activități și responsabilități principale • De a asigura managementul zilnic al proiectului; 

• De a urmării implementarea cu succes a activităților proiectului si atingerii rezultatelor 
planificate in proiect 
• De a organiza evidența clară a tuturor documentelor realizate în cadrul proiectului  
• De a face parte din comisiile de evaluare constituite pentru realizarea achizițiilor 
• De a asigura controlul respectării prevederilor din Contractul de Finanțare 
• De a recruta, selecta si angaja membrii echipei de implementare 
• De a pregăti rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru finanțator, cit si alte rapoarte 
necesare; 
• De a întocmi rapoartele de progres solicitate de finanțator; 
• De a întocmi împreună cu ceilalți membri ai echipei de implementare documentații pentru: 
proceduri de achiziție publica, notificări, acte adiționale, alte documente solicitate de finanțator. 

Numele și adresa angajatorului Academia de Științe Medicale din Romania, bdul IC Brătianu, nr 1, București 
 

Perioada 26.11.2014 – 04.03.2015 
Funcția sau postul ocupat Manager proiect “”SALARIAȚII ROMÂNI CALIFICAȚI – SALARIAȚII ROMÂNI participă la cursuri de 

CALIFICARE/RECALIFICARE în programe de formare profesională continuă” 
POSDRU/164/2.3/S/139972 

Activități și responsabilități principale coordonarea derulării proiectului, participarea la activitățile de monitorizare si evaluare, coordonarea 
activității de achiziții publice, avizarea documentelor aferente achizițiilor publice 

Numele și adresa angajatorului SC Formazione Progresso SRL, str. Nicolae G. Caranfil, nr 77, et. 2, sector 1, București 
 

Perioada 03.04.2013-15.07.2014 
Funcția sau postul ocupat Coordonator departament programe 

Activități și responsabilități principale coordonarea departamentului programe 
Numele și adresa angajatorului Asociația Romana pentru Transparenta, bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1, București 

 
Perioada 14.05.2014-15.07.2014 

Funcția sau postul ocupat Coordonator proiect “Licența pentru piața muncii” POSDRU/156/2.1/G/141978 
Activități și responsabilități principale coordonarea derulării proiectului din punct de vedere al partenerului si echipa partenerului,  

participarea la activitățile de monitorizare si evaluare, coordonarea activității de achiziții publice 
Numele și adresa angajatorului Asociația Romana pentru Transparenta, bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1, București 

 
Perioada 31.03.2014-15.07.2014 

Funcția sau postul ocupat Expert raportare/rambursare in cadrul proiectului Îndrăznește! Fii antreprenor! 
POSDRU/135/5.2/S/132008 

Activități și responsabilități principale supervizează respectarea termenelor de depunere și a formatului rapoartelor tehnico-financiare, 
rapoartelor de progres și însoțirea acestora de documentele justificative solicitate prin Instrucțiuni/alte 
documente; evaluează implementarea proiectului; verifică si controlează depunerea în termen a 
clarificărilor în cazul în care acestea sunt solicitate de AM sau OI responsabil; elaborare cereri de 
rambursare pe baza căreia se determină gradul de risc al proiectului; supervizează raportările către 
autorități; supervizează întocmirea si depunerea cererilor de rambursare; susținerea și actualizarea 
programelor de monitorizare și a bazelor de date 

Numele și adresa angajatorului Asociația Romana pentru Transparenta, bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1, București 
  

Perioada 03.04.2013-30.11.2013 
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Funcția sau postul ocupat Specialist comunicare in cadrul proiectului ” Împreună pentru integritate, responsabilitate sociala si 
dezvoltare durabila”, POSDRU/93/3.3/S/63280 

Activități și responsabilități principale asigurarea fluxului comunicațional si promovarea acțiunilor din cadrul proiectului (evenimente, 
dezbateri publice, comunicare prin intermediul website-ului).  
coordonarea, alături de managerul de proiect, a campaniei de conștientizare la nivel național.  
coordonarea implementării proiectelor organizației 

Numele și adresa angajatorului Asociația Romana pentru Transparenta, bdul Nicolae Bălcescu nr. 21, et. 2, sector 1, București 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Organizații neguvernamentale  

Perioada 01.06.2010-31.08.2011 
Funcția sau postul ocupat Responsabil diseminare rezultate proiect, monitorizare si evaluare in cadrul proiectul ”Social Dialogue 

in transport sector – Romania, Bulgaria, FYR Macedonia and Croatia” -, Call for proposal 04.03.03.01, 
DG Employment – European Commission 

Activități și responsabilități principale Diseminarea informațiilor despre dialogul social la nivel European, politica UE in domeniul forței de 
munca 
Monitorizarea si evaluarea proiectului 

Numele și adresa angajatorului Unitatea Sindicatelor Libere din Metrou, stația de metrou Piața Unirii sector 4 București 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Sindicate  

  
Perioada 01.10.2010-31.12.2011 

Funcția sau postul ocupat Responsabil monitorizare in cadrul proiectului “Fii pregătit pentru cariera ta!” POSDRU/22/2.1/G/40844 
Activități si responsabilități principale monitorizarea si evaluarea implementării proiectului din punct de vedere: financiar, desfășurare 

activități, conform indicatorilor stabiliți, monitorizarea achizițiilor publice 
Numele si adresa angajatorului Universitatea din București 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Învățământ  

  
Perioada 01.01.2011-30.11.2013 

Funcția sau postul ocupat Expert implementare in cadrul proiectului “Performanta si adaptabilitate si competitivitate europeana – 
Training pentru P.A.C.E” POSDRU/81/3.2/S/59760 

Activități si responsabilități principale Asistenta tehnica pentru echipa de proiect in raportarea tehnica la AMPOSDRU/OIRPOSDRU 
Asistenta tehnica in procesul de monitorizare si evaluare in urma implementării activităților proiectului 
Asistenta tehnica in derularea procedurilor de achiziții publice 

Numele si adresa angajatorului    Sindicatul National de Mediu ECOLOGISTUL, Aleea Lacul Morii nr 151, sector 6, București 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Sindicate 

  
Perioada 03.09.2012-02.09.2013 

Funcția sau postul ocupat Responsabil monitorizare și evaluare in cadrul proiectului “Capacity Building of Trade Unions to 
Improve Health and Safety in Urban Public Transport”, Call for proposal 04.03.03.01, DG Employment 
– European Commission 

Activități si responsabilități principale Elaborarea unui chestionar de evaluare a proiectului 
  Analiza modului de desfășurare a activităților proiectului, din punctul de vedere al rezultatelor atinse, 
obiectivelor proiectului si impactului raportate la cererea de finanțare 

Participarea la reuniunile comitetului de coordonare al proiectului 
Elaborarea raportului final de evaluare a proiectului 

  Prezentarea raportului final de evaluare la conferința finala ce se va organiza in cadrul proiectului 
Prezentarea unor propuneri de continuare a activităților proiectului in contextual programelor de 
finanțare existente in Romania si UE 

Numele si adresa angajatorului Unitatea Sindicatelor Libere din Metrou, stația de metrou Piața Unirii sector 4 București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sindicate  
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Perioada 01.01.2011-31.05.2013 

Funcția sau postul ocupat Lector in domeniul dialogului social la nivel european in cadrul proiectului “Consolidare instituțională 
prin dezvoltarea resurselor umane” POSDRU/93/3.3/S/54694 

Activități și responsabilități principale Susținere prezentări in domeniul dialogului social la nivel european, tehnici de lobby sindical, 
comunicare, dezvoltare organizațională, negociere, etc. 

Numele și adresa angajatorului Federația Sindicatelor din Electricitate UNIVERS, str. Grigore Alexandrescu nr. 9 sector 1 București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sindicate  

Perioada 01.02.2012-30.11.2013 

Funcția sau postul ocupat Consultant formare profesionala in cadrul proiectului “Împreuna pentru dezvoltarea dialogului social” 
POSDRU/93/3.3/S/64204 

Activități și responsabilități principale Coordonare activități de formare profesionala in domeniul formare de formatori, manager proiect, 
delegat sindical. 

Numele și adresa angajatorului CSN MERIDIAN, str. Mendeleev nr. 36-38 sector 1 București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sindicate  

  

Perioada 01.06.2010-31.05.2013 

Funcția sau postul ocupat Consultant 

Activități și responsabilități principale Elaborare cereri de finanțare pentru POSDRU si Call for proposals Budget heading 04.03.03.01, 
European Commission – DG EMPL, realizarea documentațiilor pentru procedurile de achiziții publice 
aferente proiectelor, coordonarea implementării proiectelor  

Numele și adresa angajatorului Daneco Expert Consulting 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Consultanta 

  

Perioada 2003-2008 

Funcția sau postul ocupat Consilier afaceri europene 

Activități și responsabilități principale Consiliere in domeniul aderării României la UE; analize asupra relațiilor industriale (relații de munca, 
dialog social, Comitete Europene de Întreprindere, etc.) din UE; consiliere in domeniul 
managementului proiectelor finanțate din fonduri de pre-aderare; analize de presa pe domeniul 
aderării României la UE; monitorizarea procesului de aderare a României la UE 
Coordonarea programului de formare profesionala de la nivel național din cadrul BNS, in domeniul 
managementului proiectelor finanțate din Fonduri Structurale si a rețelei de experți in domeniul 
fondurilor structural de la nivel național 
Formator – comunicare, dezvoltare organizațională, leadership, managementul proiectelor, planificare 
strategica, negociere 
Monitorizarea si evaluarea proiectelor finanțate din fonduri europene in domeniul resurselor umane 
derulate la nivel național in cadrul BNS 
Manager de proiect si expert in cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene (PHARE, finanțări de 
la Comisia Europeana) in domeniul resurselor umane derulate la nivel național in cadrul BNS  
Reprezentarea sindicatelor in cadrul Comitetului FSE de la nivelul UE 
Reprezentarea sindicatelor in Comitetul de Monitorizare a POS DRU la nivel național 

Numele și adresa angajatorului Blocul National Sindical – BNS 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sindicate 

  

Perioada 2001-2003 

Funcția sau postul ocupat Consilier relații publice 

Activități și responsabilități principale Consiliere in domeniul relațiilor publice, relații cu mass-media, analize de presa, etc. 
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Numele și adresa angajatorului Ministerul pentru IMM si Cooperație 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Administrație publica 

  

Perioada 1994-2001 

Funcția sau postul ocupat Șef birou presa 

Activități și responsabilități principale Menținerea si dezvoltarea relațiilor cu mass-media, analize de presa, etc. 
Managementul proiectelor organizației 

Numele și adresa angajatorului Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Sindicate 

Educație și formare  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obținută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Opportunity Associates Romania 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obținută Master in drept comunitar si afaceri europene 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Drept comunitar european, politici europene, etc. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea București – Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Master 

Perioada Aprilie 2015 

Calificarea / diploma obținută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Management de proiect, managementul riscului, managementul echipei de proiect, managementul 
comunicării in cadrul proiectului, managementul calității 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ability Development – furnizor acreditat de formare profesionala ANC 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Perfecționare 

Perioada Ianuarie 2005, iunie 2006 

Calificarea / diploma obținută Training in domeniul Fondului Social European 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Comisia Europeana 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obținută Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Organizația Internațională a Muncii 



 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obținută Studii post-universitare in domeniul dreptului comunitar european 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Centrul de pregătire economica si administrativa – Universitatea București 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obținută Diploma de licență in studii juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de drept – Universitatea Nicolae Titulescu 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Perioada 1988-1993 

Calificarea / diploma obținută Diploma de inginer electronist 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Electronica – Universitatea Politehnica București 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

 

Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Precizați limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificați a doua limbă maternă, vezi instrucțiunile) 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   EN B2 EN B2 EN B2 EN B2 EN B2 

Limba   FR A2  FR A2 FR A2 FR A2 FR A2 

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

Competențe și abilități sociale  

Competențe și aptitudini organizatorice  

Competențe și aptitudini tehnice  

Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Office: Word, Power Point, Excel, Internet Explorer 

Alte competențe și aptitudini  

Permis(e) de conducere 

Semnatura  
B 
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