
CURRICULUM VITAE 

 

1. Numele: Miron 

2. Prenumele: Veronica 

3. Data nașterii:  

4. Naționalitatea: moldoveancă 

5. Adresa de serviciu: 3401, Republica Moldova, mun.Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 123 

6. Studii: superioare 

Instituția Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Perioada 2006 – 2011 

Calificarea Ingineria mediului, arhitectură și construcții 

 

Instruiri și participare la cursuri 

Instituția Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului 

Perioada 2010  -  2021                           

Descriere Certificat de atestare tehnico-profesională în calitate de diriginte de 

șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente 

construcțiilor 1,2,3,9 în domeniile instalații și rețele de alimentare cu 

apă și canalizare; instalații și rețele de încălzire; instalații de ventilație 

și climatizare; instalații tehnologice. 

Formator/moderator Expert ACDT 

 

Instituția Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului 

Perioada 2010 

Descriere Certificat de atestare tehnico-profesională în calitate de diriginte de 

șantier Construcții civile, industriale și agrozootehnice 2010 

Formator/moderator Expert ACTD 

 

Instituția Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului 

Perioada 2013 - 2021 

Descriere Certificat de atestare tehnico-profesională în calitate responsabil tehnic 

la lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor 1,2,3,9 în 

domeniile instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare; 

instalații și rețele de încălzire;  instalații de ventilație și climatizare; 

instalații tehnologice 

Formator/moderator Expert ACDT 

 

Instituția Agenția Construcții și Dezvoltare a Teritoriului 

Perioada 2013 

Descriere Certificat de atestare tehnico-profesională în calitate de responsabil 

tehnic în domeniile: construcții civile, industriale și agrozootehnice 

Formator/moderator Expert ACTD 

 

7. Limbi vorbite: (1 = scăzut; 5 = ridicat) 

Limbi Citire Vorbire Scriere 

Română maternă 

Rusă 5 5 5 

Engleză 4 4 4 



8. Calificative: cunoașterea PC – Microsoft Word – bine 

                                                  Microsoft Excel – bine 

                                                  Internet – bine 

                                                  Power Point – bine 

9. Experiență profesională: 

Perioada 1982 – până în prezent 

Instituția Biroul raional de proiectări prospecțiuni și servicii 

Poziția Inginer – geodezist, inginer – constructor, Manager 

Descriere Lucrări de supraveghere tehnică ,diriginte de șantier în sistemele de 

apă și canalizare, proiectarea stațiilor de epurare, forarea fântânilor 

arteziene ,întocmirea documentației tehnice de proiect, recepție 

finală, schemelor de selectare a terenului și procesului verbal de 

selectare a terenului, rapoartelor de expertiză tehnică. 

 

Lista obiectelor supravegheate în calitate de responsabil tehnic 

1. Construcția sistemului de apă și canalizare în satul Boghiceni, rn.Hîncești (2007-

2009) finanțat FEN; 

2. Construcția stației de epurare în satul Secăreni, rn.Hîncești (2009-2010) finanțat de 

Direcția Elvețiană pentru Cooperare; 

3. Construcția sistemului de apă și canalizare în comuna Mingir, rn.Hîncești (2007-

2008) finanțat de UE; 

4. Construcția sistemului de apă și canalizare în comuna Pașcani, rn.Hîncești (2010-

2012), finanțat de FEN. 

5. Rețele de apă și canalizare, stații de epurare, stații de potabilizare în s.Stolniceni, 

rn.Hîncești (2013-2016), finanțat de Proiectul trilateral Ucraina-România-

Moldova. 

6. Rețele de canalizare în s.Drăgușenii Noi, rn.Hîncești, (2016-2017), finanțat din 

bugetul raional. 

7. Rețelele de apă și canalizare în s. Voinescu rn-ul. Hîncești (2018), finanțat din 

bugetul local. 

8. Rețelele de apă și canalizare în s. Cioara rn-ul Hîncești (2018) finanțat din bugetul 

local. 

9. Rețeaua de canalizare la liceul din s. Ciuciuleni rn-ul Hîncești (2017 – 2018) 

finanțat de bugetul local. 

 

10. Apartenența la organizații profesionale: nu are. 

11. Tendințe majore: instruire continuă, perfecțiune continuă, studiere. 

12. Abilități: Comunicare, organizare, planificare, abilități de negociere, lucru în echipă, 

aptitudini avansate de scriere a rapoartelor tehnice. 

NPP – Miron Veronica 

Adresa/domiciliu –  

Email: veronica.miron62@mail.ru 

Mobil - 069086543 

mailto:veronica.miron62@mail.ru

