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INFORMAŢII PERSONALE CLAUDIA IOANA MOCAN-HERBEL 

  

   

             

  

 

 

Data naşterii 23/07/1988 | Naţionalitatea Română  | Căsătorită  | Permis de conducere B   

 

 

POZIȚIA PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

Membru Instanța Locală de Disciplină, Filiala UNPIR Satu Mare, 
mandat 2021-2025  

Oct.2011-Prezent   Practician în insolvență/Consilier juridic   

INSOLVENȚA SM SPRL  ( Satu Mare, str. Crișan, nr.5, ap.2, jud.. Satu Mare, web:   
https://insolventasm.ro ) 

 

-administrare, supervizare și gestionare dosare de insolvență,  
- întocmire documente, forrnulare și susținere acțiuni judiciare, 
- intocmirea de rapoarte periodice conform calendarului stabilit de instanța judecătorească, 
sustinerea conținutuIui acestor rapoarte; 
-întocmire documente specific procedurii de insolvență ( analizare creanțe, tabele de creanțe; 
convocări, adrese și solicitări către instituițiile statului, procese-verbale adunare 
creditori/comitet creditori, etc.) 
-organizare, prezidare ședințe de licitație publică; 
- consilierea managementului cu privire Ia corectitudinea și modul de realizare a planurilor și 
strategiei elaborate de acesta, din punct de vedere legal; 
-- reprezentarea angajatcrului și a firnrelor aflate în portofoliul lnsolvenla SM SPRL in fata 
instanțelor judecătorești, în conformitate cu legislatia statutului consilierului juridic, precum și 
conform legislației specifice in domeniu; 
- consultanță specifică privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență. 
 

 

Aug 2016-Oct 2016   Large Corporate Case Manager  

ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA  

-contactarea colaboratorilor externi pentru buna desfășurare a activității de recuperare; 
-crearea de rapoarte zilnice/săptamânale/lunare pentru managementul superior; 
-deciderea pașilcr de colectare pentru cazurile aferente portofoliului. 
 
 

 

Nov.2010 –Mar 2011   Practicantă  

Magistrat Raul Adrian Brășneanu, vice-președinte al Tribunalului Militar Timișoara 

-studierea legislației relevante, pregătirea unei ședințe de judecată (studierea dosarelor de pe 
lista de ședință), 
- participare la ședințele de judecată, 
- activitate ulterioară ședinței de judecată (redactarea minutelor, pronunțarea hotărârilor, 
redactarea încheierilor de ședință); 
-studierea mapelor de sentințe și a unor dosare relevante din practica instanței. 
 
 
 
. 
 





  Curriculum Vitae  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 
 

Competenţe  

de comunicare  

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie  
 
 
 
 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ orientare spre succes 

▪ preocupare pentru ordine și calitate 

▪ abilități organizaționale, inițiativă 

▪ culegerea de informații 

▪ orientarea către servicii de calitate oferite clienților 

▪ atitudine orientate spre rezultate 

▪ rezistență la stress 

▪ disponibilitate pentru formare profesională continuă. 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office. 
 

  

Afilieri 

Hobby-uri 

2007-2011 – Membru ELSA Timișoara Exemplu de publicaţie: 
Sport: jogging, yoga, tai chi; citit  
 
 
 
 
SEMNĂTURA 
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