Curriculum Vitae
FĂRCAȘ TRAIAN

66 ani

Telefon:

Informații
personale

Abilități PC
Studii

Data nașterii:

01/01/1950

Locul naşterii

Domiciliul actual:

Turda

Permis de conducere: A, B, C, E

Săcălaia

MS Office, Internet
Tip Studii

Superioare

1995 – 1996

Universitatea “Babes- Bolyai”, Cluj-Napoca
Masterat: Facultatea de Drept
Profil: Drept penal
Anul absolvirii: 1996

1973 – 1978

Universitatea “Babes- Bolyai”, Cluj-Napoca
Facultatea de Drept
Anul absolvirii: 1978

1972 – 1975

Școala militară de ofițeri de poliție – Ministerul de Interne

1965 – 1969

Liceul Teoretic Petru Maior Gherla
Profil: Uman

Experiența
profesională

2015 – prezent

COMPANIA DE APA ARIEŞ S.A, TURDA
Membru în Consiliul de Administrație
Responsabilităţi:
- Participarea la luarea deciziilor cu privire la direcţiile
de dezvoltare ale societăţii;
- Participarea la îndeplinirea planului de administrare.
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2013 – 2014

SALINA DURGAU TURDA, TURDA
Membru în Consiliul de Administrație
Responsabilităţi:
- Participarea la luarea deciziilor cu privire la direcţiile
de dezvoltare ale societăţii;
- Participarea la îndeplinirea planului de administrare.

2005 – 2012

AIG LIFE; LYONESS GROUP
Consultant financiar sistem MLM
Responsabilităţi:
- Întocmiri acte juridice;
- Consultații juridice.

1995 – 2005

POLIȚIA MUNICIPIULUI TURDA
Șef Birou Ordine Publică
Responsabilităţi:
- Organizarea, planificarea, conducerea şi controlul
activității personalului Poliţiei municipiului Turda cu
atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice;
- Asigurarea cunoaşteruu şi aplicării întocmai de către
personalul din subordine, a prevederilor legale ce
reglementează menţinerea ordinii şi a liniştii publice,
regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală
a persoanelor;
- Evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate de
personalul din subordine;
- Analizarea activității personalului din subordine;
- Asigurarea menţinerii ordinii şi liniştii publice în zonele
şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă
publică al municipiului Turda.

1988 – 1995

POLIȚIA MUNICIPIULUI TURDA
Locțiitor al șefului Poliției municipiului Turda
Responsabilităţi
- Execută dispoziţiile şi informează agentul cu privire la
constatările şi măsurile întreprinse pe timpul
controalelor executate;
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1977 – 1988

În lipsa ofiţerului operativ/de serviciu pe unitate,
îndeplineşte atribuţiile acestuia.

POLIȚIA MUNICIPIULUI TURDA
Șef Birou Cercetări Penale
Responsabilităţi:
Supravegherea, coordonarea şi controlul tuturor
activităţilor de cercetare penală la nivelul unităţii;
Aprobarea începerii urmăririi penale „in rem” sau „in
personam” în toate cauzele penale;
Efectuarea cercetărilor prealabile a poliţiştilor care au
comis abateri disciplinare;
Efectuarea urmăririi penale în dosarele penale
complexe.

1975 – 1977

POLIȚIA MUNICIPIULUI DEJ
Ofițer specialist – Biroul Cercetări Penale
Responsabilităţi:
Efectuarea anchetelor penale în cauzele complexe cu
autori cunoscuţi;
Verificarea activităţilor specifice urmăririi penale în
dosarele penale cu autori neidentificaţi sau cu autori
cunoscuţi, conform competenţei materiale;
Avizarea începerii urmăririi penale;
Dispunerea măsurii reţinerii sau propunerea arestării
faţă de invinuiţi ori inculpaţi, în condiţiile legii;
Supravegherea şi îndrumarea activităţilor de cercetare
penală la nivelul unităţii;
Instruirea membrilor escortei de transport a reţinuţilor
şi arestaţilor.

Limbi străine: Franceză – Nivel mediu
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