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informaţii personale
Nume şi prenume

Curriculum vitae
Mircea Petru TANŢĂU

Mircea Petru TANŢĂU

Adresa

Str. Florilor, Bl. 17, Sc.A, Ap.4, Zărneşti, jud. Braşov

Telefon

0723160330

Fax

-

E-mail
managercarfil@gmail.com
Nationalitate
Română
Data naşterii
06.09.1962
Starea civilă
Căsătorit, doi copii
Experienșă profesională
●Perioada
01.08.2018 - prezent
●Numele angajatorului
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Carfil S.A.
●Tipul activității/sector
Conducere
de activitate
●Funcția și postul
Director General
Conducerea societatii conform contractului de mandat
●Principalele activități și
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a societati pe patru ani si a unui Plan de
responsabilități
management cu urmarirea anuala a realizarii obiectivelor.
Demararea celui mai amplu program de investitii din istoria societatii, in toate
domeniile: proiectare, fabricatie, control, testare.
Modernizarea principalelor produse ale societati prin dotarea cu componente
electronice si sisteme de propulsie moderne.
Realizarea a 8 produse militare noi.
Introducerea pentru prima data in tara a modului de lucru in consortii cu societati din
industriile de aparare din: Romania, Germania, Franta, Elvetia; cu IMM-uri din
Romania din domeniul hardware si software si al Inteligentei Artificiale, cu academii
si centre de cercetare ale Armatei.
Obtinerea locului 4 pe tara la competitia de programe nationale PN III, cel mai bun
loc pentru o societate din industria romaneasca, cu un proiect de transfer de
tehnologie cu finantare de 1,2 mil. lei.
Realizarea primului consortiu european cu lider din Romania, societarea Carfil, si
depunerea unui proiect pe European Defence Found.
Dezvoltarea pentru prima data in lume a conceptului Comunication In Salvo utilizand
Inteligenta artificiala.
Realizarea pentru prima data in lume a munitiei HE-THB, care are efect dual: exploziv
prin propagarea de schije metalice si efect termobaric.
Participarea inntr-un consortiu european cu Leonardo-Italia, Diehl DefenceGermania, Nitrochemie-Germania, Konstrukta-Slovacia si alte entitati din Europa si
Romania, la un proiect pe European Defence Industrie Development Programme.
Realizarea de noi capacități de fabricație.
●Perioada
2017-31.07.2018
Președintele Consiliului de Administrație al S. Carfil S.A.
2015-2017
Membru în Consiliul de Administrație al S. Carfil S.A.
Membru în Consiliul de Administrație al S. F.A. Cugir S.A.
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●Perioada
01.06.2013 - 30.09.2018
●Numele angajatorului
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Tohan S.A.
●Tipul activității/sector
Conducere
de activitate
●Funcția și postul
Director Managementul Controlului Calității și Cercetării
Director Calitate, Cercetare – Proiectare
●Principalele activități și Coordonarea activitatii de cercetare-dezvoltare si de control al calitatii.
responsabilități
Proiectarea de produse militare noi, moderne.
Mentinerea si dezvoltarea unui Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu
ISO 9001/2008 si AQAP 2110/2009
Continuarea omologarii impreuna cu M.Ap.N. de produse militare noi.
Realizarea primului transfer de know-how si a unei linii de fabricatie, pe offset intr-o
societate din industria de aparare din Romania de la concernul Eurospike.
Cu colectivul din subordine, realizarea primului Studiu de fezabilitate de catre o
societate din industria de aparare, pentru om linie de fabricatie prin tehnologia
Necking-in.
Semnarea de acorduri de colaborare cu societati din industria de aparare privata din
Romania.
●Perioada
09.01.2012 – 09.07.2012
●Numele angajatorului
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
(detașare)
●Tipul activității/sector
DIRECȚIA INDUSTRIA DE APĂRARE ȘI PROBLEME SPECIALE
de activitate
●Funcția și postul
Director de direcție
●Principalele activități și Coordonarea activitatilor directiei si responsabilitati in domeniile:
responsabilități
-Politici si strategii
-Administrare si implementare reglementari
-Cooperare internationala si offset
-Pregatirea economiei pentru aparare
-Situatii de urgenta si infrastructura critica
Elaborarea Strategiei de dezvoltare a industriei de aparare 2012-2020, document
avizat de ministere si de institutii importante din Sistemul National de Aparare
Ordine Publica si Siguranta Nationala, inafara de M.Ap.N.. Din acest motiv,
nepromovata in CSAT.
Definirea unei noi strategii de colaborare cu industrii de aparare din tari precum:
Turcia, Azerbadjan, Polonia, Bulgaria, Columbia, Ucraina, Franta, etc..
Formularea unei strategii de export pe diferite piete, strategii comunicate atasatilor
comerciali ai Romaniei in lume.
●Perioada martie 2012-august 2012
Presedintele Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A.
●Perioada
●Numele angajatorului
●Tipul activității/sector

17.11.2006 – 01.06.2013
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Tohan S.A.
Conducere
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de activitate
●Funcția și postul
Director General
●Principalele activități și Conducerea societății.
responsabilități
Activitatile, responsabilitatile si deciziile luate au avut ca rezultate:
-profit al societatii in ultimii ani ( 2006-2014 );
-in 2009 S. Tohan S.A. a devenit societate fara datorii;
-realizarea in cei sapte ani a celui mai diversificat nomenclator de produse militare
dintre toate societatile din industria de aparare din Romania;
-depunerea a 11 dosare la OSIM pentru brevetare sau inregistrare marca;
-omologarea a 6 produse militare noi cu M.Ap.N., produse care din anul 2010 sunt
achizitionate anual de catre Armata;
-realizarea de noi tehnologii in domeniul fabricatiei si al testarii componentelor si
produselor militare;
-obtinerea certificarii OMCAS cu M.Ap.N.in domeniul calitatii;
-semnarea de acorduri de colaborare cu societati din Germania, Franta si Bulgaria;
-participarea la programe de cercetare cu finantare de la ministerul economiei si de
la ministerul cercetarii;
-intinerirea personalului in zona de C&D, pirotehnie si a managementul
restructurarii;
-realizarea de investitii in echipamente de fabricatie cu CNC si in echipamente de
masura si control;
-realizarea de Studii de fezabilitate pentru retehnologizarea celor mai importante
sectoare ale societatii;
-implementarea metodelor moderne de management: management prin obiective si
bugete, management de proiect, etc.;
-punerea bazelor unui Centru de Excelenta – “Munitii”.
●Perioada
01.10.2005 – 16.11.2006
●Numele angajatorului
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Tohan S.A.
●Tipul activității/sector
Conducere, producție
de activitate
●Funcția și postul
Director Tehnic și de Producție
●Principalele activități și Activitatile desfasurate s-au axat pe:
responsabilități
-redimensionarea si regruparea capacitatilor de fabricatie;
-elaborarea unor studii de modernizare a liniilor de uzinare;
-modernizarea statiei de neutralizare;
procesul de modernizare a unor produse din nomenclator.
●Perioada
26.04.2004 – 01.10.2005
●Numele angajatorului
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Tohan S.A.
●Tipul activității/sector
Conducere / Fabrică de Produse Speciale
de activitate
●Funcția și postul
Director
●Principalele activități și Activitatile principale desfasurate in aceasta perioada s-au axat pe:
responsabilități
-reluarea fabricatiei de produse militare;
-constituirea unui colectiv de cerecetare-proiectare prin completarea colectivului
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existent prin preluarea unor tehnicieni si ingineri de la Fabrica de biciclete “Pegas”;
-infiintarea unei clase de maistri si a unor grupe de pirotehnicieni.
●Perioada
01.09.2003 – 26.04.2004
●Numele angajatorului
C. N. Romarm S.A.
Filiala S. Tohan S.A.
●Tipul activității/sector
Management / Centru de Cost Agretur
de activitate
●Funcția și postul
Coordonator
●Principalele activități și Responsabilitatile din aceasta perioada s-au axat pe gasirea unor solutii de punere in
responsabilități
valoare a unor active externe ale societatii ( cantina, baza sportiva, camin cultural ).
S-a intocmit un studiu de fezabilitate privind infiintarea unei societati mixte cu firma
“ Popescu & Becali “, cu obiect de activitate – activitati sportive, turistice si de
agrement. Proiectul nu a putut fi finalizat din cauza procedurii de constituire a
societatilor mixte greoaie si de lunga durata.
●Perioada
●Numele angajatorului
●Tipul activității/sector
de activitate
●Funcția și postul
●Principalele activități și
responsabilități

●Perioada
●Numele angajatorului
●Tipul activității/sector
de activitate
●Funcția și postul
●Principalele activități și
responsabilități
Pregătire profesională
●Perioada
●Instituția sau
organizația profesională
●Domeniul
studiat/aptitudini
ocupationale
● Tipul calificarii/
diploma
●Perioada
●Instituția sau
organizația profesională

01.09.2001 – 01.09.2003
S.C. Tohan S.A.
Cercetare / Laborator Analize Fizico-Chimice
Fizician
Principale activitati:
- Activitati specifice dintr-un laborator de analize fizico-chimice;
- Introducerea metodelor moderene de analiza (spectrometrie cu raze X si
control nedistructiv cu RX si ultrasunete);
- Studii si cercetari privind obtinerea pulberii diamantate prin explozie;
Studii si cercetari privind realizarea de munitie cu explozivi lichizi ( SEL).
26.04.1988 – 01.09.2001
U.M. TOHAN
S.C. TOHAN S.A.
Control calitate / Serv. C.T.C. - Laboratoare
Fizician
Responsabilitati in domeniul analizelor chimice si de spectrometrie.

2008-2012
Universitatea “Transilvania” Braşov.
Studii aprofundate/Administrarea Afacerilor.

Master – nefinalizat.
2007-2008
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
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●Domeniul
Studii Aprofundate/Managementul Proiectelor.
studiat/aptitudini
ocupationale
● Tipul calificarii/
Master
diploma
●Perioada
1991-1992
●Instituția sau
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică.
organizația profesională
● Tipul calificarii/
Izotopi Radioactivi.
diploma
●Perioada
1982 - 1987
●Instituția sau
Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca.
organizația profesională
●Domeniul
Facultatea de Matematică şi Fizică
studiat/aptitudini
ocupationale
● Tipul calificarii/
Licență în Fizică
diploma
Limba maternă
Alte limbi

Aptitudini și
competențe sociale

Aptitudini și
competențe
organizatorice

Aptitudini și
competențe tehnice

Română
Franceză
●abilitatea de a înțelege B2
●abilitatea de a scrie
B2
●abilityatea de a vorbi
B2
Engleză
●abilitatea de a înțelege B1
●abilitatea de a scrie
B1
●abilityatea de a vorbi
B1
Aptitudini de comunicare şi socializare, rezultate din pregătirea şi experienţa
profesională, necesare activităţii prezente;
Aptitudini de acomodare, omogenizare si coordonare a grupurilor sociale eterogene,
rezultate din experienţa profesională in domeniu cat si cea dobandita ca profesor de
fizica in perioada 1988-1993 la Grupul Scolar Industrial - Zarnesti;
Specialist în domeniul industriei de apărare: produse, piaţă, organizare, strategie, etc.
Aptitudinea de coordonare a membrilor misiunilor economice şi participanţilor la
târgurile organizate, rezultată din pregătirea şi experienţa profesională;
Autocorelarea activitatii individuale cu ceilalti membrii ai colectivului; Aptitudini
pentru lucru în grup/echipă si in conditii de stres; Experienţă bună a
managementului de proiect şi al echipei;
Am elaborat strategia de dezvoltare a industriei de aparare 2012-2020.
Utilizarea computerelor, autoeducaţie;
Coordonarea de colective de cercetare în domeniul produselor militare care au avut
ca rezultate diversificarea muniţiilor fabricate la S. Tohan S.A. Sub coordonarea mea
s-au depus in ultimii patru ani unsprezece dosare pentru inregistrare marca si
obtinere brevet de inventie.
Cunoştinţe solide în domeniul produselor industriei de apărare din România şi din
alte ţări.
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Introducerea, ca principiu de lucru, a managementului prin proiecte şi punerea
bazelor Centrului de Excelenţă - Muniţii la S. Tohan S.A.
Brevet de inventatator.
Aptitudini și
Absolvent al Şcolii de Artă Braşov – Secţia Sculptură, în anul 1996.
competențe artistice
Alte aptitudini și
Vicepreşedintele Asociaţiei Patronale PATROMIL (2012-2015); Vicepreşedintele
competențe
Societăţii Române de Pirotehnie şi Detonică (2008- 2012);
Reprezentant al industriei de apărare din România la N.A.T.O.(2007- 2011);
Membru în colectivul de redactare al Studiului NIAG – „Cooperarea transatlantică în
domeniul industriilor de apărare din cadrul N.A.T.O.” – document prezentat şi
aprobat la Summitul N.A.T.O. de la Bucureşti în anul 2008;
Iniţierea şi semnarea de Acorduri de colaborare cu societăţi din industria de aparare
din Turcia, Franţa, Polonia, Bulgaria, Germania, Anglia;
Iniţierea negocierilor, în calitate de director al Direcţiei Industria de Aparare si
Probleme Speciale, a acordurilor de colaborare cu industriile de apărare din: Polonia,
Ucraina, Azerbadjan, Columbia.
Carnet de conducere
Categoria B

