
Mircea Augustin TRIFAN 

Data nașterii: 08/09/1972  Cetățenie: română  Gen: Masculin  (+258) 759388  

(+258) 751139  (+40) 0738003300  mircea3fan@yahoo.com  

Strada Crângului, nr. 3, 515600, Cugir, România  

13/12/2019 – ÎN CURS – Cugir, România 
INGINER ȘEF – S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA CUGIR 

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.

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Gherghe Lazăr, nr. 1, 515600 Cugir, România, 515600, Cugir, România  

12/06/2017 – 12/12/2019 – Cugir, România 
DIRECTOR GENERAL –  C.N. ROMARM S.A. - S. UZINA MECANICĂ CUGIR S.A.  

Managementul general al activității operatorului economic din cadrul  C.N. ROMARM S.A. București;
Aplicarea strategiei și politicii de dezvoltare stabilite de Consiliul de Administrație;
Îndeplinirea obiectivelor majore și direcțiile strategice de dezvoltare;
Întocmirea planurilor manageriale anuale și semestriale pe baza analizelor efectuate; 
Acordarea de feedback tuturor celor vizați de activitatea decizională, atât personalului din cadrul
organizației, cât și persoanelor din exteriorul organizației cu care s-au stabilit raporturi economice.  
 

www.umcugir.ro  Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1, 515600, Cugir, România  

01/07/2008 – 11/01/2018 
CONSILIER LOCAL – CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI CUGIR  

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. 

Administratie publică și apărare; asigurări sociale obligatorii  

Strada I. L. Caragiale, nr. 1, 515600, România  

01/02/2017 – 12/06/2017 
INGINER ȘEF – S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA CUGIR 

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;

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

mailto:mircea3fan@yahoo.com
http://www.umcugir.ro


Urmărirea execuției lucrărilor, termenelor de finalizare și a calității lucrărilor executate de către sucursală.

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Gherghe Lazăr, nr. 1, 515600, Cugir, România  

01/03/2016 – 31/01/2017 
ȘEF SECŢIE - SECŢIA DE TRATARE, DISTRIBUŢIE APĂ – S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA CUGIR 

Asigurarea alimentării cu apă a localității și a zonelor sucursalei;
Asigurarea mentenanței infrastructurii dedicate captării și distribuției apei la nivel de zonă;
Managementul Proiectului privind planul de extindere și reabilitare a rețelei de apă pentru utilizatorii
individuali în caz de necesitate.

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Gherghe Lazăr, nr. 1, 515600, Cugir, România  

01/04/2007 – 01/07/2016 
ADMINISTRATOR – S.C. 2TM SFAT CONSTRUCT S.R.L. 

Managementul general al activității firmei;
 Supervizor pentru activitățile de șantier;
Managementul activităților de montaj și intervenție pentru locațiile private;
Design interior.

Activități ale gospodăriilor în calitat de angajatori; activități nediferențiate ale Gospodăriilor în calitate de
producători de bunuri și servicii pentru uz propriu  

Strada Crângului, nr. 3, 515600, Cugir, România  

04/04/2013 – 01/03/2016 
DIRECTOR GENERAL – C.N. ROMARM S.A. - S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. 

Managementul general al activității operatorului economic din cadrul  C.N. ROMARM S.A. București;
Aplicarea strategiei și politicii de dezvoltare stabilite de Consiliul de Administrație;
Îndeplinirea obiectivelor majore și direcțiile strategice de dezvoltare;
Întocmirea planurilor manageriale anuale și semestriale pe baza analizelor efectuate; 
Acordarea de feedback tuturor celor vizați de activitatea decizională, atât personalului din cadrul
organizației, cât și persoanelor din exteriorul organizației cu care s-au stabilit raporturi economice.  

www.facugir.ro  Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1A, 515600, Cugir, România  

01/10/2012 – 01/03/2015 
MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE – S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A. 

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.

www.facugir.ro  Strada 21 Decembrie 1989, nr. 1A, 515600, Cugir, România  

01/01/2005 – 01/04/2013 
ȘEF SECŢIE - SECŢIA DE TRATARE, DISTRIBUŢIE APĂ – S.C. APA CTTA S.A. SUCURSALA CUGIR 

Asigurarea alimentării cu apă a localității și a zonelor sucursalei;
Asigurarea mentenanței infrastructurii dedicate captării și distribuției apei la nivel de zonă;

http://www.facugir.ro
http://www.facugir.ro


Managementul Proiectului privind planul de extindere și reabilitare a rețelei de apă pentru utilizatorii
individuali în caz de necesitate.

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Gheorghe Lazăr, nr. 1, 515600, Cugir, România  

01/04/2000 – 31/12/2004 
ȘEF SECTOR – S.C. CUGIREANA S.A. 

Asigurarea necesarului  de energie termică (apă caldă de consum și încălzire) la un standard de viață
civilizat, în condiții de calitate, continuitate și siguranță în alimentarea consumatorilor din localitate;
Studiul de fezabilitate pentru modernizarea și reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei
termice pentru utilizatorii casnici. 

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Victoriei, nr. 14, 515600, Cugir, România  

01/08/1998 – 01/04/2000 
INGINER – S.C. CUGIREANA S.A. 

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.

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare a deșeurilor și de depoluare  

Strada Victoriei, nr. 14, 515600, Cugir, România  

01/10/1992 – 15/06/1998 – Timișoara, România 
DIPLOMĂ DE LICENŢĂ - INGINER – Universitatea Tehnică Timișoara - Facultatea de Construcții -
Secția Instalații 

Nivelul 5 CEC  

15/09/1986 – 15/06/1990 – Cugir, România 
DIPLOMĂ DE BACALAUREAT – Colegiul Național David Prodan 

Nivelul 3 CEC  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ



Permis de conducere: B

Limbă(i) maternă(e):  ROMÂNĂ 

Altă limbă (Alte limbi):  

COMPREHENSIUNE VORBIT SCRIS

Comprehensiune
orală Citit Exprimare scrisă Conversație

ENGLEZĂ A2 A2 A2 A2 A2

Niveluri: A1 și A2 Utilizator de bază B1 și B2 Utilizator independent C1 și C2 Utilizator experimentat

Microsoft office(excelpower point world)  Utilizare Internet (Google Chrome Mozilla Opera Microsoft
Edge)  Utilizator experimentat n procesarea informaiilor i comunicare pe calculator 

Competențe organizatorice 

Bun organizator; 
Bune abilități de conducere a unei echipe, dezvoltarea spiritului de echipă; 
Leadership;
Inițiativă, creativitate și receptivitate la nou. 

Competențe de comunicare și interpersonale 

Capacitate dezvoltată de analiză și 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 potențial de sinteză capabil să emită rapid și fundamentat o decizie, adaptare rapidă la
situații conjuncturale, capacitate de negociere.  

COMPETENȚE LINGVISTICE 

COMPETENȚE DIGITALE 

PERMIS DE CONDUCERE 

COMPETENȚE ORGANIZATORICE 

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE 



Competențe dobândite la locul de muncă 

Experiență în domeniul serviciilor publice și în administrația publică;
O bună cunoaștere a activității de administrare a unei societăți comerciale;
O bună cunoaștere a conceptelor și instrumentelor de management organizațional dobândite în cadrul
societății unde mi-am desfășurat activitatea ca director;
O bună cunoaștere a structurilor operatorilor economici și a modului lor de funcționare ca agenți
economici strategici pentru sistemul național de apărare și securitate;
Munca în echipă, strategie și tactică dobândite în activitatea specifică operatorilor economici  din industria
de apărare.

Alte competențe 

2013 - Atestat profesional - Audit Intern;
2010 - Autorizație - Diriginte de șantier; 
2009 - Atestat profesional - Energie Alternativă.

Alte experiențe profesionale 

2008 - 2012 - membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir. 

Anexe 

Copie după C.I., Certificat de căsătorie;
Copii după diplome și certificate de absolvire;
Copii după acte privind activitatea, adeverințe și recomandări. 

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ 

ALTE COMPETENȚE 

ALTE EXPERIENȚE PROFESIONALE 

ANEXE 
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                 Competențe de comunicare și interpersonale
                 <p>Capacitate dezvoltată de analiză şi sinteză;</p><p>Persuasiv; </p><p>Comunicare bilaterală și multiplă, adaptabilitate rapidă, stăpânire de sine, exigență, capacitate de efort susținut, capacitate mare de analiză, detaliere și sinteză, putere de convingere. </p><p>Spirit analitic cu potenţial de sinteză capabil să emită rapid şi fundamentat o decizie, adaptare rapidă la situaţii conjuncturale, capacitate de negociere. </p>
            
        
         
             
                 Competențe organizatorice
                 <p>Bun organizator; </p><p>Bune abilităţi de conducere a unei echipe, dezvoltarea spiritului de echipă;</p><p>Leadership;</p><p>Iniţiativă, creativitate şi receptivitate la nou.</p>
            
        
         
             
                 Microsoft office(excelpower point world)
                 Utilizare Internet (Google Chrome Mozilla Opera Microsoft Edge)
                 Utilizator experimentat n procesarea informaiilor i comunicare pe calculator
            
        
         
         
         
         
             Competenţe dobândite la locul de muncă
             
                 Competenţe dobândite la locul de muncă
                 <p>Experiență în domeniul serviciilor publice și în administrația publică;</p><p>O bună cunoaștere a activității de administrare a unei societăți comerciale;</p><p>O bună cunoaştere a conceptelor şi instrumentelor de management organizaţional dobândite în cadrul societăţii unde mi-am desfăşurat activitatea ca director;</p><p>O bună cunoaştere a structurilor operatorilor economici şi a modului lor de funcţionare ca agenţi economici strategici pentru sistemul naţional de apărare şi securitate;</p><p>Munca în echipă, strategie şi tactică dobândite în activitatea specifică operatorilor economici din industria de apărare.</p>
            
        
         
             Alte competenţe
             
                 Alte competenţe
                 <p>2013 - Atestat profesional - <strong>Audit Intern</strong>;</p><p>2010 - Autorizaţie - <strong>Diriginte de şantier</strong>;</p><p>2009 - Atestat profesional - <strong>Energie Alternativă</strong>.</p>
            
        
         
             Alte experienţe profesionale
             
                 Alte experienţe profesionale
                 <p>2008 - 2012 - membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir.</p>
            
        
         
             Anexe
             
                 Anexe
                 <p>Copie după C.I., Certificat de căsătorie;</p><p>Copii după diplome și certificate de absolvire;</p><p>Copii după acte privind activitatea, adeverințe și recomandări.</p>
            
        
    


