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INFORMAŢII PERSONALE TRIFAN ADRIAN  
 

 

 

 

 adrian.trifan@unitbv.ro 

0726 150 869 

 

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2004 - 2022  
 

 

 

 

 

 

 

2001 – 2004 

 

 

 

 

1998 - 2001 

 

 

 

1996 - 1998 

Profesor universitar 

Universitatea Transilvania  din Brașov, Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor 
Predare (Contabilitate fundamentală, Contabilitate aplicată, Contabilitate de 
gestiune, Contabilitate managerială, Doctrina și deontologia profesiei contabile), 
cercetare științifică, publicare de lucrări, articole științifice și cărți în domenii de 
interes 

Conferențiar universitar 
Universitatea Transilvania  din Brașov, Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor 
Predare (Contabilitate fundamentală, Contabilitate aplicată, Contabilitate de 
gestiune, Contabilitate managerială, Doctrina și deontologia profesiei contabile), 
cercetare științifică, publicare de lucrări, articole științifice și cărți în domenii de 
interes 
 
Lector universitar 
Universitatea Transilvania  din Brașov, Facultatea de Științe economice și 
administrarea afacerilor 
Predare (Contabilitate financiară, Contabilitate de gestiune), cercetare 
științifică, publicare de lucrări, articole științifice și cărți în domenii de interes 
 
Profesor, gradul didactic I  
Colegiul Național Economic “Andrei Bârseanu” Brașov 
Predare (Contabilitate) 
 
Economist 
Trustul I.A.S. Brașov  
Contabilitate 

2022 

 
 
 

                                     2003  

 

Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat 
Contabilitate 
OME nr. 3770/12.05.2022 
 
Curs posuniversitar de perfecționare în specializarea Standarde 
Internaționale de Contabilitate 

 

Certificat de absolvire nr. 1025/23.09.2004/Ministerul Educației și Cercetării 

codrut abdi
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 

 
 

Universitatea Transilvania din Brașov în colaborare cu Academia de Studii Economice 
din București, ISCED 7 
 

1996 - 2000 Doctor în Contabilitate 
Diploma de doctor nr. 74/9.05.2001/Ministerul Educației Naționale 
Academia de Studii Economice din București, ISCED 8 
 

2000 

 

Curs postuniversitar în specializarea Curriculară centrată pe competențe 
Ministerul Educației Naționale, Consiliul Național pentru Curriculum, ISCED 7 
 

1996 Cursuri pentru obținerea calității de expert contabil 
Carnet de expert contabil nr. 919 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ISCED 7 
 

1981 - 1985 Diplomă de licență nr. 132/13.09.1985/Ministerul Educației și Învățământului  
Universitatea din Timișoara, Facultatea de Ștințe Economice, ISCED 6 
 

1976 - 1980 Diplomă de bacalaureat, profilul economic, nr.1824/1980/Ministerul Educației și 
Invățământului  
Liceul economic și de drept administrativ nr. 1, Brașov, ISCED 3 

Limba(i) maternă(e) română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 

Competenţe de 
comunicare  

Capacitate de comunicare, obţinută în calitate de cadru didactic  
 

Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale  

Prodecan al Facultății de Științe economice și administrarea afacerilor în 
perioada 2008 - 2020 
Membru în Senatul Universității Transilvania din Brașov în perioada  
2008 – 2012 
Coordonator al programului de master Politici contabile, audit şi control 
de gestiune în perioada 2008 - 2019 
Membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, 
Filiala Brașov 
Evaluator al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

 

Spirit de echipă dovedit în proiectele derulate cu diverşi parteneri din mediul 
de afaceri 
Capacitate de adaptare la situaţii noi, obţinută prin experienţa de muncă la diferite 
proiecte de cercetare 

Competenţe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
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Permis de conducere  Categoria B 

 

 

a) Participare la proiecte de cercetare 
 
Finanțate din fonduri structurale: 
- membru în echipa de proiect ”Antreprenoriat si Supply chain management”, 
POSDRU/31/3.1/G/35390, 2008 – 2012; 
- membru în echipa de proiect “Institut de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse 
High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO-DD”, POSCCE- A2-O2.2.1-2007-1+ 
Capacități -1-2007-2, 2008 – 2012. 
 
Finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între 
Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare: 
- responsabil financiar și tutore în echipa proiectului „Suport universitar pentru 
calitate, competitivitate și echitate studențeasca”, nr. 64/29.11.2017, 2017 – 
2021. 
 
Contracte/proiecte încheiate cu terții: 
- responsabil contract, proiect “Conceperea unui sistem de calculaţie şi 
monitorizare a costurilor bazat pe practica repartizării cheltuielilor de 
prelucrare pe produs, în raport cu orele-maşină”, nr. 4453/30.03.2010, 
terț/finanțator S.C.“Zaconex” S.R.L. Hărman; 
- responsabil contract, proiect “Dezvoltarea unui model funcţional de 
organizare a bugetării, contabilităţii şi calculaţiei costurilor efective pe centre 
de cheltuieli”, nr. 4452/30.03.2010, terț/finanțator S.C.“Electroprecizia” S.A. 
Săcele; 
- responsabil contract, proiect ”Conceperea, proiectarea şi implementarea 
unui sistem destinat controlului activităţii economice prin costuri”, 
7/11.12.2007, terț/finanțator S.C. V&M SERV S.R.L. Sibiu; 
- membru, proiect “Fundamentarea costurilor activităţii de aprovizionare”, 
nr. 011/15.01.2004, terț/finanțator S.C.Tradecomia Bucureşti; 
- membru, proiect “Perfecţionarea activităţii de servicii”, nr. 010/14.01.2004, 
terț/finanțator S.C. Nic Comprest Bucureşti; 
- membru, proiect “Fundamentarea costurilor activităţii de desfacere”, nr. 
009/12.01.2004, terț/finanțator S.C. J&M Total Servicii Bucureşti; 
- coordonator organizațional, proiect “Introducerea managementului pe 
baza centrelor de performanţă”, terț/finanțator S.C. “Automecanica” Mediaş. 
 

b) 9 cărți sau capitole din cărți publicate în edituri naționale; 
c) 9 lucrări indexate ISI 
d) articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulație 
internațională; 
e) articole/studii in extenso publicate în volumele unor manifestări ştiințifice 
internaționale; 
f) articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate naționale. 
 
 

 
 
 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

 
  


