
 

Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Miron-Onciul Liviu Marius 
Adresă Str. Ion Vodă Viteazul, nr. 6, Bl. C4, Ap. 22, 720026 Suceava, Romania  

Telefon +40 230 551 526 Mobil: +40 744 472 037 

Fax +40 230 530 923 

E-mail(uri) miron_sursacom@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 3 Octombrie 1971 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1995-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte de diplomă, cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii nr. 13, cod poştal 720229 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ – cercetare 

Perioada 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de proiect 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare generală, stabilire soluţii tehnice, calcul tehnico – economic, verificare 
internă proiecte, avizare în comisii tehnico – economice ale beneficiarilor, susţinere 
documentaţii în comisiile de avizare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. SURSA COM S.R.L. Suceava, Str. Grigore Ureche, nr. 19 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat – teza este în curs de elaborare 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Drumuri forestiere, economie  
Cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 



Perioada 1990-1995 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic – diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Silvicultură, topografie, amenajament, drumuri, economie  
Cultura, exploatarea şi amenajarea pădurilor, proiectarea drumurilor forestiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
Facultatea de Silvicultură 

  

Perioada 1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Eletrician – diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Matematică, fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceu „Ştefan cel Mare” Suceava 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, franceza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2  B1  C1  B2  C1 

Limba franceză  B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Comunicativ, jovial, deschis către nou, bun coleg, putere mare de muncă, disponibilitate 
pentru program de muncă prelungit 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini bune: în perioada 1999 – 2007 am fost administratorul S.C. SURSA COM 
S.R.L. Suceava, iar în calitate de şef de proiect la această societate m-am ocupat de 
organizarea şi buna desfăşurare a lucrărilor de proiectare pe care le-am coordonat 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Am proiectat cca. 500 km drumuri forestiere noi şi reparaţii pentru cca 2000 km drumuri 
existente, cca. 100 poduri noi proiectate. Cercetările realizate în cadrul programului de 
pregătire a doctoratului vizează implementarea în practică a unor tehnici noi de 
proiectare şi execuţie a drumurilor forestiere, bazate pe folosirea materialelor locale, cu 
realizarea unor construcţii mai bine integrate în peisaj. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Autocad, Corel, Roadeng, Doclib  

  



Alte competenţe şi aptitudini � Iulie 2005 – Certificat de atestare emis de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în domeniul 
reconstrucţiei ecologice şi a corectării torenţilor în fondul forestier. 

� Noiembrie 2006 – Autorizaţia nr. 322 din 24.11.2006 emisă de Primăria Municipiului 
Suceava pentru activităţi de proictare şi evaluare a întreprinderilor 

� Decembrie 2009 – Certificatul nr.E 0062219 emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru absolvirea programului de perfecţionare ca Manager în activitatea 
de turism 

  

Permis(e) de conducere Da. Categoria B 
  

Anexe Lista publicatiilor sau a proiectelor relevante  
� M. Miron – Onciul, 1999 – Desimea optimă a reţelei instalaţiilor de transport din punct 
de vedere ecologic şi social Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava 

� M. Miron – Onciul, 1999 – Environmentally and social sound of forest roads in 
Romania Lviv, Ukraine 

� M. Miron – Onciul, 2000 – Condiţii geo–topo-climatice de amplasare a drumurilor 
forestiere în bazinul Dornelor Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava 

� M. Miron – Onciul, 2003 – Cercetări privind eficienţa economică a drumurilor forestiere 
în bazinul Dornelor - Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Preocupări ale silviculturii 
româneşti în contextul integrării europene” Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 

� M. Miron-Onciul, 2006 – Cartea Silvicultorului Cap. XII, p.640 – 737, Editura 
Universităţii Suceava, Editura Petru Maior Reghin 

 
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 
 
  Data completării:      Semnătura, 
   

    10.10.2012 


