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Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  MARIAN Onoriu Liviu 

Adresă  Tîrgu-Mureş, Str. Apei Sărate, nr. 1177,  Sîngeorgiu de Mureş, jud. Mureş, România 

Telefon 
 0744420050 

(40-265) 31 98 47 

 

Fax   

E-mail   liviu.marian@yahoo.com    

 

Naţionalitatea  Română 

 

Data naşterii  04.04.1949, Ocna Mureş, jud. Alba 
 

 
 

Locul de muncă  Pensionar,din 1.10.2015 

1.Profesor asociat la Universitatea de Medicină,Farmacie,Științe și Tehnologie din Tg.Mureș 

2.Profesor Colaborator la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,Școala Doctorală-Domeniul 
Inginerie și Management 

 

  

 

 
Descriere post  

  
Titular al disciplinelor Managementul Proiectelor,Antreprenoriat,Management Sanitar 
Coordonare și conducere doctoranzi 

 
 
 

 

              Din mai 2012-oct.2015 

Universitatea Petru Maior din Tărgu Mureș,Str.Livezeni 57,cod 540088,Tîrgu Mures 
 

Educaţie 
 
                Decan al Facultății de Științe Economice Juridice și Administrative 

 
               Managementul facultății, inclusive proiectele finantate din fonduri europene nerambursabile. 

Perioada (de la – până la)  Din martie 2004 – până în martie 2012 

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod 540088, Tîrgu-Mureş,           

jud. Mureş, România 

  Experienţa profesională 

Perioada (de la – până la) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

          Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi si 
responsabilităţi 

mailto:liviu.marian@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat  Rector al Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş  

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 Managementul strategic al universităţii 

Ordonator de conturi al instituţiei si managementul fondurilor europene nerambursabile aferente 
proiectelor Universitatii. 

 

Perioada (de la – până la)  Din octombrie 2002 – până în martie  2004  

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod 540088, Tîrgu-Mureş,           

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat  Prorector  al  Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş  

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
 Responsabil al cercetării ştiinţifice 

Responsabil relaţii internaţionale 

 

Perioada (de la – până la)  Din decembrie 1999 – până în octombrie 2002  

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod 540088, Tîrgu-Mureş,           

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat  Şef de catedră la Catedra de Discipline Economice, Juridice şi Manageriale, conferenţiar (din 2001 profesor)  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Gestionarea activităţilor catedrei 

 
 

Perioada (de la – până la)  Din octombrie 1991 – până în decembrie 1999  

Numele şi adresa angajatorului 
 Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod 540088, Tîrgu-Mureş,           

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat 
 Director al Colegiului Universitar la Universitatea “Petru Maior” din octombrie 1991 până în 

decembrie 1999, conferenţiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Responsabil didactic al formei de învăţământ de tip colegiu 

 

Perioada (de la – până la)  Din 1990 – până în octombrie 1991 

Numele şi adresa angajatorului 
 S.C. “ELECTROMUREŞ” S.A. Târgu-Mureş, Str. Călăraşilor, nr. 112-114, cod 540320, Tîrgu-Mureş, 

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Producţie 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer şef şi membru al Consiliului de Administraţie  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Cercetare-dezvoltare 

 

Perioada (de la – până la)  Din 1987 – până în 1990 

Numele şi adresa angajatorului 
 S.C. “ELECTROMUREŞ” S.A. Târgu-Mureş, Str. Călăraşilor, nr. 112-114, cod 540320, Tîrgu-Mureş, 

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Producţie 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Şef al Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Cercetare-dezvoltare 

 

Perioada (de la – până la)  Din 1977 – până în 1987 

Numele şi adresa angajatorului 
 S.C. “ELECTROMUREŞ” S.A. Târgu-Mureş, Str. Călăraşilor, nr. 112-114, cod 540320, Tîrgu-Mureş, 

jud. Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Producţie 



Pag 3 / 4 - Curriculum Vitae  

Marian Onoriu Liviu 
  

 

Funcţia sau postul ocupat  Şef secţie sculărie  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Producţia şi repararea de SDV-uri 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada (de la – până la)  26 februarie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Inginerie Industrială 

Tipul calificării/diploma obţinută  Conducător de doctorat in domeniul INGINERIE si MANAGEMENT 

 

Perioada (de la – până la)  aprilie 2001 – mai 2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Universidade Nova de Lisboa, Portugalia 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Specializare în domeniul Managementului Întreprinderilor Industriale şi a Strategiilor de Firmă  

Tipul calificării/diploma obţinută   

 

Perioada (de la – până la)  aprilie 1998 – mai 1998 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Universitatea din Bordeaux, Franţa 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Specializare în domeniul Ingineriei Sistemice şi Management Industrial 

Tipul calificării/diploma obţinută  Formator în sistemul educaţiei continue 

 

Perioada (de la – până la)  1983 – 1985 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Energetică 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Domeniul Inginerie industrială 

Tipul calificării/diploma obţinută  Doctor inginer 

 

Perioada (de la – până la)  1976 – 1978 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Institutul Politehnic Bucureşti  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Domeniul Inginerie economica 

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de studii postuniversitare de specialitate  

 

Perioada (de la – până la)  1967 – 1972 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 

Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Specializarea TCM 

Tipul calificării/diploma obţinută  inginer 

 

Perioada (de la – până la)  1963 – 1967 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
şi al organizaţiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

 
Liceul nr. 1 “Ştefan Ludwigh Roth” Mediaş 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale   

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 
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    Pedagog și dascăl dedicat educației prin exemplu personal 
    Anticipator și gestionar de schimbare prin proiecte 
    Capacitate de a analiza și sintetiza sistemic fenomenele sociale și economice 
    Putere de convingere și forță de susținere a principiilor morale și umane     
    Creator si manager de proiecte nationale si internationale   

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilitaţi de ascultare Abilitaţi de citire Interacţiune Exprimare Exprimare scrisă 
 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 Utilizator elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 
 
 
 

 Alte informații relevante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 -În calitate de conducător de doctorat am (din 2008 ) -15  studenți/8 în stagiu și 15 absolvenți 

-Am publicat 4 cursuri universitare,4 cărți de autor,9 cărți ca prim autor sau colaborator,editor a 2 
proceedinguri de conferinte internationale în calitate de coordonator. 

-Am peste 90 de lucrări de cercetare prezentate sau publicate în reviste sau proceedinguri ale unor 
conferințe naționale sau internaționale(18 cu ISI proc. și 29 cu BDI) 

-Sunt citat în 29 de cărți și lucrări de specialitate 

-Am fost recompensat cu un ordin național și mai multe medalii de merit 

-Valoarea totală a proiectelor câștigate ca manager de proiect,nationale si internationale, este de 
aprox.1,8 mil Euro,având o vastă experiență în gestionarea granturilor europene. 

-Am fost membru în Consiliul Național CNCSIS în perioada 2004-2008 

-Din iunie 2012-septembrie 2016 am fost  membru in Consiliul Academic al AFER 

-Am fost evaluator ARACIS și evaluator Leonardo.Evaluator CNCSIS pe proiecte de cercetare cu 
finantate nerambursabila din 2004 pana in 2008.Evaluator proiecte POSDRU 2014-2016. 

-Am contribuit la crearea și implementarea învățământului economic în UPM 

-Am reprezentat UPM la importante evenimente: semnarea Magna Charta Universitatis la 
Bologna,aderarea UPM la organisme internaționale EUA ,AUF și am creat relații internaționale cu 
numeroase universități din UE. 

-Titular al disciplinelor de Management Strategic, Anreprenoriat,Managementul Afacerilor, 
Managementul Proiectelor Managementul Proiectelor in Cercetarea Medicala,Managementul 
Sanitar, Managementul Calitatii in Sanatate  

In domeniul antreprenoriatului am creat mai multe materiale didactice utilizate in proiectele nationale 
si internationale in care am participat si in calitate de expert 

-Curs universitar si de formare LLL ,,Antreprenoriat’ utilizat in masterat  Managementul Afacerilor 

-Ghid practic al Inovarii Antreprenoriale utilizat in programele de formare adulti 

-Antreprenoriatul social-note de curs utilizat in UMF masteranzi si doctoranzi 

 

 

 
   

 

                                                                     Tg.Mureș,la 1.10.2018                                                        Prof.univ.dr.ing.Liviu Marian 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 
care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă 


