Curriculum vitae

Asist. univ. drd. ing. Ciprian Nicolae TRIFAN

CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII
PERSONALE
Nume şi prenume:
Adresă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Naţionalitate:
Starea civilă:
Locul şi data naşterii:

TRIFAN Ciprian Nicolae

Str. Aleea Ciucului nr. 2, bl. 169, sc. A, ap. 6, Ploieşti, 100255, ROMÂNIA
0244 573171 / 213
0244 575847
cntrifan@gmail.com; cntrifan@upg-ploiesti.ro
română
căsătorit
Ploieşti / Prahova / 17 februarie 1978

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada:
Numele şi adresa angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:
Perioada:
Numele şi adresa angajatorului:
Sectorul de activitate:
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi:

2007 şi în prezent
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Departamentul: Inginerie Mecanică, IM / Catedra: Tehnologii de Fabricare şi
Management Industrial, TFMI
Asistent universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică, management universitar
2005 – 2007
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Catedra: Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial, TFMI / Tehnologia
Construcţiei de Utilaj Petrolier, TCUP
Preparator universitar
Activitate didactică, cercetare ştiinţifică

EDUCAŢIE
ŞI FORMARE
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a realizat
formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a realizat
formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a realizat
formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a realizat
formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ

2011
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Program de perfecţionare – soft ANSYS 13.1
Cursuri de perfecţionare / Certificat de absolvire
Învăţământ postuniversitar

2006
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Program de perfecţionare – Manager de proiect
Cursuri de perfecţionare / Certificat de absolvire
Învăţământ postuniversitar

2002 - 2011
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Inginerie mecanică / Cercetare ştiinţifică
Doctorand cu frecvenţă (2002 – 2004) şi fără frecvenţă (2005 – 2011)
Învăţământ postuniversitar

2002 - 2003
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
Studii de specializare - Managementul Petrolului
Studii postuniversitare
Învăţământ postuniversitar (durata studiilor 1 an)
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Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a
realizat formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a
realizat formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ
Perioada:
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ prin care s-a
realizat formarea profesională:
Domeniul calificării / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de învăţământ

Asist. univ. drd. ing. Ciprian Nicolae TRIFAN

1996 - 2001
Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică /
Instituţie de învăţământ superior de stat
Inginerie economică în domeniul mecanic / Inginer
(şef de promoţie – media anilor de studii 9,89 / 9,91 la Examenul de Diplomă)
Inginer / Diploma de inginer diplomat
Învăţământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)
1992 – 1996
Liceul Industrial de Transporturi Auto din Ploieşti / Instituţie de învăţământ
preuniversitar de stat
Liceu industrial
Studii medii / Diploma de bacalaureat
Învăţământ preuniversitar (durata studiilor 4 ani)
1984 – 1992
Scoala Generală nr. 25 din Ploieşti /
Instituţie de învăţământ primar şi gimnazial de stat
Scoală primară şi gimnazială / Învăţământ primar şi gimnazial
Studii primare şi gimnaziale / Certificat de absolvire a şcolii de 8 ani
Învăţământ primar şi gimnazial (durata studiilor 8 ani)

APTITUDINI
ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă:
Limbi străine cunoscute:
abilitatea de a citi
abilitatea de a scrie
abilitatea de a vorbi

Limba română
Limba engleză
bine
bine
bine

Limba germană
bine
bine
satisfăcător

APTITUDINI
ŞI COMPETENŢE
PROFESIONALE:

• 2009 – prezent: Secretar în comisia de susţinere a proiectelor de diplomă
pentru studenţii Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, Facultatea de Inginerie
Mecanică şi Electrică, Specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic
(formele de învăţământ zi şi distanţă);
• 2009 – prezent: Secretar în comisia de susţinere a lucrărilor de disertaţie
pentru masteranzii Universităţii Petrol – Gaze din Ploieşti, Departamentul
Colegiul Postuniversitar Paneuropean „Managementul Litigiilor Economice”;
• 2002, 2003: Secretar / Membru în comisiile de susţinere a lucrărilor la
Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti - U.P.G. Ploieşti;
• 2002 şi în prezent: Activităţi didactice în învăţământul superior tehnic
(Tehnologia Materialelor 1 şi 2, Materiale şi Tehnologii Primare 2, Tehnologii
Industriale şi de Construcţii, Bazele Tehnologiei, Roboţi şi Linii Flexibile de
Fabricaţie, Ecotehnologie, Tehnologii Primare, Ingineria Valorii / Ingineria
Valorii Produsului, Sisteme Avansate de Producţie);
• 2002 şi în prezent: Activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul
materialelor, tehnologiilor de fabricare, programe de cercetare naţionale –
RELANSIN (2002 - 2006); MENER (2003 - 2005), CNCSIS (2004 - 2006).

APTITUDINI
ŞI COMPETENŢE
MANAGERIALE:

• 2006 – 2012: Administrator al firmei S.C. Centrul Zonal de Formare
Profesională a Adulţilor S.R.L. Ploieşti, din cadrul Universităţii Petrol – Gaze
din Ploieşti.

Permis de conducere:

Categoria B

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Publicaţii şi brevete:

Autor sau coautor la:
• 1 îndrumar de aplicaţii practice de nivel universitar (coautor);
• 8 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau în volumele
unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale (3 în străinătate);
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• 9 comunicări la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale (4 articole
nepublicate);
• 22 lucrări de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică
realizate pe bază de contracte naţionale (Relansin; Mener; CNCSIS).

Afilieri profesionale:

• 2006 şi în prezent: membru al Society of Petroleum Engineers
International, SPE INTERNATIONAL;
• 2004 – 2010: membru al Asociaţiei de Sudură din România, ASR;
• 2004 – 2007: membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România,
AGIR;
• 2003 şi în prezent: membru al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii,
ARMR.

ANEXE

Lista lucrărilor (articole / contracte de cercetare-dezvoltare) elaborate şi/sau
publicate.

Data întocmirii:

17.02.2012

CV model european – HG nr.1021 / 25.06.2004 / MOR partea I, nr. 633 / 13.07.2004

3/3

