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INFORMAŢII PERSONALE

COCA Oana

COCA Oana
Adresă: Iași, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, 700490, Județul Iași, România
Telefon E-mail: oana.coca@agriceda.ro;
Sexul Feminin | Data naşterii 25/11/1988 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Iulie 2018 - Prezent

Octombrie 2017 - Prezent

Februarie 2016 - Octombrie
2017

Asistent manager | Echipa de management a proiectului AGRIECOTEC - Cod
SMIS 119611
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” - Iaşi
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi
- gestionarea relației cu autoritatea contractantă;
- coordonarea activității de raportare tehnică și financiară;
- monitorizarea îndeplinirii indicatorilor de proiect;
- coordonarea activității de informare și publicitate;
- gestionarea relației dintre echipa de management și echipa de implementare
a proiectului.
Cercetător economist în economie agroalimentară/ Administrator
Centrul pentru Economie și Dezvoltarea Agriculturii (CEDA) - Iași
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi (cercetător):
- desfășurarea activităţilor de cercetare - dezvoltare pentru: agricultură (știința
solului, a plantelor, tehnologii agricole); dezvoltare teritorială și sectorială;
economie;
- realizarea de cartări agrochimice și microbiologice ale terenurilor agricole;
- dezvoltarea de programe informatice specializate pentru domeniul agriculturii;
- desfășurarea activităților de consultanță pentru întocmirea proiectelor de
cercetare - dezvoltare finanțate prin fonduri europene și naționale.
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi (administrator):
- identificarea potențialilor clienți și furnizori;
- negocierea și încheierea contractelor cu clienții și furnizorii;
- monitorizarea derulării contractelor;
- dezvoltarea de noi servicii/ produse;
- întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli;
- desfășurarea de alte activități specifice de administrare.
Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie
Consultant afaceri în agricultură
S.C. S.I.T. 23 Arheus S.R.L. - Iași
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi
Desfășurarea activităţilor de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea
proiectelor de investiţii cu finanţare europeană, constând în:
- întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative,
studii de piaţă, documentaţii pentru avize, cereri de finanţare;
- întocmirea planurilor economico - financiare și a analizelor cost - beneficiu;
- oferirea serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei şi
administrarea contractului de execuţie.
Tipul sau sectorul de activitate: Consultanță și management în afaceri
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Octombrie 2015 - Ianuarie
2017

Curriculum Vitae

COCA Oana

Asistent universitar - Doctorand
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor, Departamentul Contabilitate, Informatică economică
şi Statistică
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Predarea de seminarii la disciplinele de „Gestiune financiar – contabilă a
întreprinderii” și „Analiză economico – financiară”, Specializarea Contabilitate și
Informatică de Gestiune, anul III.
Tipul sau sectorul de activitate: Activităţi didactice în învăţământul universitar

Septembrie 2011 - Februarie
2016
Ianuarie 2014 - Prezent

Economist
Administrator
S.C. YXS Romest S.R.L. - Iași
▪ Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Desfășurarea activităţilor de consultanţă pentru elaborarea şi implementarea
proiectelor de investiţii cu finanţare europeană, constând în:
- întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, memorii justificative,
studii de piaţă, documentaţii pentru avize, cereri de finanţare;
- întocmirea planurilor economico - financiare și a analizelor cost - beneficiu;
- oferirea serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei şi
administrarea contractului de execuţie.
Participarea, ca membru, în echipa de consultanţă pentru cel puţin 30 proiecte
implementate.
Realizarea de cercetări statistice la nivelul exploataţiilor agricole, pentru
Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) coordonată de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, constând în:
- identificarea exploatațiilor agricole relevante şi elaborarea eşantioanelor
statistice;
- colectarea datelor contabile din teren;
- prelucrarea datelor contabile şi completarea bazei de date RICA;
- transmiterea bazei de date către departamentul RICA din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Coordonarea echipelor de proiect formate pentru întocmirea strategiilor de
dezvoltare locală a 8 comune.
Tipul sau sectorul de activitate Consultanță și management în afaceri/ Cercetare dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Octombrie 2014 - Iulie 2018

Studii doctorale
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Şcoala Doctorală de Economie și
Administrarea Afacerilor
Doctorat în domeniul Contabilitate
Activități relevante:
- participarea la diverse manifestări științifice în țară și străinătate (seminarii
științifice, susțineri de teze de doctorat, conferințe științifice, work-shop-uri,
congrese);
- elaborarea de lucrări științifice și susținerea lor în cadrul manifestărilor științifice;
- întocmirea referatelor și a rapoartelor de cercetare;
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Octombrie 2012 - Iulie 2014

COCA Oana

- participarea, în calitate de cercetător - doctorand, la activitățile Proiectului
„Sprijin
pentru
doctoranzi
în
domeniul
ştiinţelor
economice”,
POSDRU/187/1.5/S/155656;
- elaborarea și susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „STUDIUL
RELAŢIEI CAPITAL - INOVAŢIE - PERFORMANȚĂ ÎN DOMENIUL
AGRICULTURII. O ABORDARE FINANCIAR - CONTABILĂ”.
Studii de masterat - Specializarea Economie și Dreptul Afacerilor
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor
Materii principale studiate: Economie financiară; Economia sectorului public; Teoria
contractelor; Microeconomie aplicată; Analiza economică a firmei; Macroeconomie
aplicată; Instituţia falimentului.
Diplomă de master

Octombrie 2008 - Iulie 2012

Licență - Specializarea Inginerie Economică în Agricultură
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Facultatea de Agricultură
Materii principale studiate: Analiză tehnico - economică; Contabilitate generală;
Contabilitatea firmei; Statistică economică; Politici agroalimentare; Economie rurală;
Marketing în agricultură; Dezvoltare rurală; Finanţele firmei; Eficiența investițiilor;
Agrochimie; Protecția plantelor.
Diplomă de inginer economist

Martie 2010 - Iunie 2010

Mobilitate Erasmus
Centre de Formation d`Apprentis du Lycee Agricole, Rethel, Franța
Materii principale studiate: Economie; Ştiinţe agricole; Dezvoltare Regională şi Rurală;
Gestiunea exploatației agricole.

Septembrie 2004 - Iunie 2008

Studii liceale
Colegiul Naţional „Dragoş - Voda”, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,
Specializarea Ştiinţe ale Naturii
Materii studiate: Matematică, Chimie, Biologie, Economie, Informatică.
Diplomă de bacalaureat

COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză
Franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1 - Utilizator
experimentat
B2 - Utilizator
independent

C1 - Utilizator
experimentat
B2 - Utilizator
independent

B2 - Utilizator
independent
B2 - Utilizator
independent

SCRIERE

Discurs oral

B2 - Utilizator
independent
B2 - Utilizator
independent

B2 - Utilizator
independent
B2 - Utilizator
independent

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe organizaţionale/
manageriale

Abilități de negociere
Spirit de echipă: experienţă în munca de echipă ca urmare a participării în echipa de
consultanță a proiectelor europene și în echipa de întocmire a strategiilor de dezvoltare
locală.
Adaptabilitate şi uşurinţă în comunicare, flexibilitate, spirit dinamic;
Urmare curs de manager de proiect (iunie 2015)
Urmare curs formator (aprilie 2015)
Urmare curs de evaluator proiecte (noiembrie 2014)
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

COCA Oana

Rezistență la efort prelungit
Bună capacitate de formare/ educare a noilor colaboratori
O bună cunoaștere a procedurilor de accesare a fondurilor europene

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator elementar Utilizator elementar

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

Alte competenţe informatice:
▪ o bună stăpânire a lucrului cu programele de birou (procesor de text, calcul
tabelar, software pentru prezentări, programe de analiză statistică);
▪ bune cunoştinţe de editare foto (Adobe Suite).
Permis de conducere

Categoria B/ Iulie 2007

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Din activitatea de cercetare doctorală, derulată în perioada 2014 - 2018, au fost obținute
următoarele rezultate principale:
 participarea la 5 conferințe internaționale și o conferință națională, în calitate de
autor sau coautor al lucrărilor științifice prezentate;
 publicarea a 7 articole științifice în reviste indexate în cel puțin 3 baze de date
internaționale (BDI);
 publicarea a 2 articole științifice în cadrul volumului „Proceedings of The 26-th
International Business Information Management Association Conference” (volumul
conferinței este indexat în Web of Science).

Data: 30.11.2018

Coca Oana
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