Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Mircea Augustin TRIFAN
Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1, 515600 Cugir (România)
0258751991

0738003300

mircea3fan@yahoo.com
Sex Masculin | Date of birth 08/09/1972 | Nationality Română
WORK EXPERIENCE
12/06/2017–Present

Director General
C.N. ROMARM S.A. - S. Uzina Mecanică Cugir S.A.
Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1, 515600 Cugir (România)
www.umcugir.ro
- Managementul general al activităţii operatorului economic din cadrul C.N. ROMARM S.A. Bucureşti;
- Aplicarea strategiei și politicii de dezvoltare stabilite de Consiliul de Administrație;
- Îndeplinirea obiectivelor majore și direcțiile strategice de dezvoltare;
- Întocmirea planurilor manageriale anuale şi semestriale pe baza analizelor efectuate;
- Acordarea de feedback tuturor celor vizaţi de activitatea decizională, atât personalului din cadrul
organizaţiei, cât şi persoanelor din exteriorul organizaţiei cu care s-au stabilit raporturi economice.

Business or sector Industria de apărare
01/02/2017–12/06/2017

Inginer Șef
S.C. APA CTTA S.A. Sucursala Cugir
Strada Gherghe Lazăr, nr. 1, 515600 Cugir (România)
- Coordonarea sectoarelor operative de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile;
- Coordonarea biroului tehnic și a grupei de proiectare din cadrul societății;
- Coordonarea dispeceratului central al sucursalei;
- Implementare permanentă de materiale și tehnologii noi specifice activității;
- Urmărirea execuției lucrărilor, termenelor de finalizare și a calității lucrărilor executate de către
sucursală.
Business or sector Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deşeurilor şi de
depoluare

01/03/2016–31/01/2017

Şef secţie - Secţia de tratare, distribuţie apă
S.C. APA CTTA S.A. Sucursala Cugir
Strada Gherghe Lazăr, nr. 1, 515600 Cugir (România)
- Asigurarea alimentării cu apă a localităţii şi a zonelor sucursalei;
- Asigurarea mentenanţei infrastructurii dedicate captării şi distribuţiei apei la nivel de zonă;
- Managementul Proiectului privind planul de extindere şi reabilitare a reţelei de apă pentru utilizatorii
individuali în caz de necesitate.
Business or sector Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deşeurilor şi de
depoluare

04/04/2013–01/03/2016

Director General
C.N. ROMARM S.A. - S. Fabrica de Arme Cugir S.A.
Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1A, 515600 Cugir (România)
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www.facugir.ro
- Managementul general al activităţii operatorului economic din cadrul C.N. ROMARM S.A. Bucureşti;
- Aplicarea strategiei și politicii de dezvoltare stabilite de Consiliul de Administrație;
- Îndeplinirea obiectivelor majore și direcțiile strategice de dezvoltare;
- Întocmirea planurilor manageriale anuale şi semestriale pe baza analizelor efectuate;
- Acordarea de feedback tuturor celor vizaţi de activitatea decizională, atât personalului din cadrul
organizaţiei, cât şi persoanelor din exteriorul organizaţiei cu care s-au stabilit raporturi economice.
Business or sector Industria de apărare
01/10/2012–01/03/2015

Membru în Consiliul de Administrație
S. Fabrica de Arme Cugir S.A.
Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1A, 515600 Cugir (România)
www.facugir.ro
- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- Stabilirea politicilor economice precum și aprobarea planificării financiare;
- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea clauzelor de performanță;
- Monitorizarea activității directorilor;
- Aprobarea tuturor regulamentelor interne ale societății.
Business or sector Industria de apărare

01/07/2008–11/01/2018

Consilier local
Consiliul Local al oraşului Cugir
Strada I. L. Caragiale, nr. 1, 515600 (România)
- Organizarea de întâlniri în primărie sau în comisia de specialitate din cadrul Consiliului local;
- Acordarea de audiențe cetățenilor interesați despre o problemă socială abordată de către Consiliul
local;
- Prezentarea rapoartelor anuale de activitate;
- Aprobarea la propunerea primarului, bugetul local;
- Analizarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale;
- Partciparea la aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economică, socială și mediul de afaceri a
orașului.
Business or sector Administratie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

01/04/2007–01/07/2016

Administrator
S.C. 2TM SFAT CONSTRUCT S.R.L.
Strada Crângului, nr. 3, 515600 Cugir (România)
- Managementul general al activităţii firmei;
- Supervizor pentru activităţile de şantier;
- Managementul activităţilor de montaj şi intervenţie pentru locaţiile private;
- Design interior.
Business or sector Activităţi ale gospodăriilor în calitat de angajatori; activităţi nediferenţiate ale
Gospodăriilor în calitate de producători de bunuri şi servicii pentru uz propriu

01/01/2005–01/04/2013

Şef secţie - Secţia de tratare, distribuţie apă
S.C. APA CTTA S.A. Sucursala Cugir
Strada Gheorghe Lazăr, nr. 1, 515600 Cugir (România)
- Asigurarea alimentării cu apă a localităţii şi a zonelor sucursalei;
- Asigurarea mentenanţei infrastructurii dedicate captării şi distribuţiei apei la nivel de zonă;

10/10/18

© European Union, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 2 / 4

Curriculum vitae

Mircea Augustin TRIFAN

- Managementul Proiectului privind planul de extindere şi reabilitare a reţelei de apă pentru utilizatorii
individuali în caz de necesitate.
Business or sector Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deşeurilor şi de
depoluare
01/04/2000–31/12/2004

Şef sector
S.C. CUGIREANA S.A.
Strada Victoriei, nr. 14, 515600 Cugir (România)
- Asigurarea necesarului de energie termică (apă caldă de consum şi încălzire) la un standard de
viaţă civilizat, în condiţii de calitate, continuitate şi siguranţă în alimentarea consumatorilor din
localitate;
- Studiul de fezabilitate pentru modernizarea şi reabilitarea reţelelor de transport și distribuţie a
energiei termice pentru utilizatorii casnici.
Business or sector Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deşeurilor şi de
depoluare

01/08/1998–01/04/2000

Inginer
S.C. CUGIREANA S.A.
Strada Victoriei, nr. 14, 515600 Cugir (România)
- Întreținerea și repararea echipamentelor energetice și a sistemelor de automatizare;
- Stabilirea programului anual de revizii și reparații ale sistemului de termoficare, întocmirea
documentației pentru aprobarea programului de către conducere;
- Avizarea programului zilnic de activități și lucrări în direcție și verificarea modului de realizare.
Business or sector Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a deşeurilor şi de
depoluare

EDUCATION AND TRAINING
01/10/1992–15/06/1998

Diplomă de licenţă - Inginer

Nivelul 5 CEC

Universitatea Tehnică Timişoara - Facultatea de Construcţii - Secţia Instalaţii, Timişoara
(România)
15/09/1986–15/06/1990

Diplomă de Bacalaureat

Nivelul 3 CEC

Colegiul Naţional David Prodan, Cugir (România)
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Română

Foreign language(s)

Engleză

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

A2

A2

A2

A2

A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

- Capacitate dezvoltată de analiză şi sinteză;
- Persuasiv;
- Comunicare bilaterală și multiplă, adaptabilitate rapidă, stăpânire de sine, exigență, capacitate de
efort susținut, capacitate mare de analiză, detaliere și sinteză, putere de convingere.
- Spirit analitic cu potenţial de sinteză capabil să emită rapid şi fundamentat o decizie, adaptare rapidă
la situaţii conjuncturale, capacitate de negociere.
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Mircea Augustin TRIFAN

- Bun organizator;
- Bune abilităţi de conducere a unei echipe, dezvoltarea spiritului de echipă;
- Leadership;
- Iniţiativă, creativitate şi receptivitate la nou.

Job-related skills

- Experiență în domeniul serviciilor publice și în administrația publică;
- O bună cunoaștere a activității de administrare a unei societăți comerciale;
- O bună cunoaştere a conceptelor şi instrumentelor de management organizaţional dobândite în
cadrul societăţii unde mi-am desfăşurat activitatea ca director;
- O bună cunoaştere a structurilor operatorilor economici şi a modului lor de funcţionare ca agenţi
economici strategici pentru sistemul naţional de apărare şi securitate;
- Munca în echipă, strategie şi tactică dobândite în activitatea specifică operatorilor economici din
industria de apărare.

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid

Other skills

- 2013 - Atestat profesional - Audit Intern;
- 2010 - Autorizaţie - Diriginte de şantier;
- 2009 - Atestat profesional - Energie Alternativă.

Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
Alte experienţe profesionale
Anexe

2008 - 2012 - membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir.
- Copie după C.I., Certificat de căsătorie;
- Copii după diplome și certificate de absolvire;
- Copii după acte privind activitatea, adeverințe și recomandări.
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