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  Curriculum Vitae  

 
 

INFORMAŢII PERSONALE SIMION CEZAR - PETRE 
 

  

  

           

  

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo.) cezarsimion   

Sexul Masculin | Data naşterii 29/06/1977 | Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

Din octombrie 2016  până în prezent conferențiar universitar  la Departamentul  Management , Facultatea de 
Management , prodecan al Facultatii de Management (din 2016). 

 Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Management”, 
„Proiecte economice”, „Managementul proiectelor pentru IMM-uri”, ”, 
„Managementul achizițiilor în proiecte”, „Managementul riscului proiectelor” (studii 
postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,coordonare activitate de 
practica a grupelor de studenti. 

 Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti 
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare 

 

octombrie 2011- iunie 2016 lector universitar la Departamentul  Management , Facultatea de Management , 
director al Directiei Managementul Cercetarii si Inovarii din ASE (2012-2016);  

  Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele 
managementului”, „Proiecte economice”, „Managementul achizițiilor în proiecte”, 
„Managementul riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), 
proiecte de cercetare,coordonare activitate de practica a grupelor de studenti. 

 Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti 
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare 

 

februarie 2006  - septembrie 2011 Asistent universitar(titular)  la Departamentul  Management , Facultatea de 
Management ,  

  Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele 
managementului”, „Proiecte economice”, Managementul proiectelor de construcţii” 
„Managementul riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), 
proiecte de cercetare, 

 Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti 
Tipul sau sectorul de activitate:Învaţământ şi cercetare 

 

februarie 2004 –septembrie 2014 Cercetator ştiinţific, din mai 2010, şef sectie „Economia Construcţiilor” 
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă „URBAN – INCERC”, Sos.Pantelimon nr. 266, sector 2, 
Bucuresti, www.incd.ro  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
 

Profesor universitar, poz.23., Departamentul de Management, Facultatea 
de Management, Academia de Studii Economice din   București 

http://www.incd.ro/


Lucrări şi proiecte de cercetare în domeniul economiei construcţiilor, 
managementului riscului în activitatea de construcţii, analize cost –beneficiu şi 
studii de impact privind rezultatele cercetării. 
Tipul sau sectorul de activitate:  Cercetare-dezvoltare 
 

septembrie 2001 - februarie 2004   Economist 
Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Constructiilor- INCERC, 
Sos.Pantelimon nr. 266, sector 2, Bucuresti, www.incerc.ro 
Devize(antecalcul şi postcalcul) ; situaţii analitice cheltuieli pe surse de finanţare 
(buget de stat şi agenţi economici);balanţa; bilanţ; buget. 
Tipul sau sectorul de activitate:  Cercetare-dezvoltare 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

Martie – Iunie 2009   Specializare in psihopedagogie  

Academia De Studii Economice Bucuresti – Departamentul pentru Pregatirea 
Personalului Didactic  

                                                         Materii principale studiate: Pedagogie, Pedagogia adultilor, Utilizarea produselor 
informatice în  procesul de formare. 

 Abilități acumulate: abilități psihopedagogice 
 
Noiembrie 2005 Specializare în managementul şi administrarea cercetării -  dezvoltării şi a  proiectelor de 

cercetare  
Academia De Studii Economice Bucuresti 
Materii principale studiate:  Managementul proiectelor europene, managementul 
cercetarii stiintifice 
Abilități acumulate: managementul proiectelor de cercetare; administrarea cercetării-
dezvoltării 
 

noiembrie 2002  -2008  Doctor în   „Management”, Nivel EQF 8 
 Academia De Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management 
 Materii principale studiate :  Management general, Managementul proiectelor; 
Managementul riscului  proiectelor 
 Abilități acumulate:  cercetare științifică în domeniul management 
 

septembrie 1997 -  licență economist specializarea „Management”, Nivel EQF 6 
septembrie 2001   Facultatea de Managementul Afacerilor 

    Abilități acumulate : abilități specifice profesiei de economist 
      
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

  

octombrie 2001-mai 2003  Masterat  specializarea „Administrarea afacerilor”, Nivel EQF 7 
 Academia De Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Management 
 Materii principale studate:  Diagnostic strategic, managementul riscului, management   
prin bugete 
 Abilități acumulate : administrarea  afacerilor 

    

 Materii principale studate:  management, contabilitate, managementul producției, 
mangementul investițiilor, maangementul aprovizionării și desfacerii 

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza  B1   B1   B1   B1   B1   

 B1.  

http://www.incerc.ro/


 

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

Franceza B1   B1   B1   B1   B1   

 B1.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Comunicativ, responsabil, capacitate de a lucra în echipă (dobândite pe parcursul studiilor 
universitare și postuniversitare) 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competențe privind coordonarea echipelor de cercetare (dobândite pe parcursul studiilor universitare 
și postuniversitare)     
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

O bună cunoaștere a abordărilor manageriale moderne .  
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator elementar Utilizator 

independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 
 
 

 

Alte competențe informatice :  Microsoft Project,@RISK,utilitare Office Windows (Word, Excel, 
Power Point),CIEL 

.  
 

Alte competenţe  Trainer pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor 
finanţate din fonduri structurale”.  Am sustinut 30 de cursuri de formare a adultilor in 
domeniul managementului proiectelor. 

Permis de conducere  Permis de conducere auto categoria B.  

Publicaţii 

 

 

 

- 10 cărți dintre care 6 cursuri publicate și 4 cărți de specialitate; 

- 31 de articole publicate în reviste indexate  baze de date internaționale recunoscute; 
-12 articole publicate în volumele unor conferințe internaționale. 

 

Prezentări 

 

-12 prezentări (comunicări științifice) în cadrul unor conferințe internaționale; 

  

Conferinţe -Participări cu lucrări susținute la 12 conferințe internaționale; 
 

Seminarii   -Seminarii la disciplinele Managementul proiectelor”, „Management”, „Proiecte economice”, 
„Managementul proiectelor pentru IMM-uri”, ”, „Managementul achizițiilor în proiecte” 
-Participări la seminariile științifice din cadrul Școlii Doctorale Management 
 

Distincţii  

 

-Diploma Georgescu Roegen pentru cercetare științifică economică (în anul 2019);   
-Diploma și medalie de argint la EUROINVENT (2014). 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


Proiecte 

 
Programul – Sursa de finanţare 

Număr/dată contract 

Denumire proiect  

Funcţia,  

perioada,  

volumul finanţării:  

 

Principalele publicaţii rezultate 

Plan Sectorial -  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,   
contract 494/2011  Proiect „Opţiuni strategice privind 
revigorarea activităţii în domeniul construcţiilor în noile condiţii 
economice” 
 

Funcţia: director de proiect 

Perioadă de desfăşurare 

2011-2012 

Volumul finanţării: 161.200 

lei 

 

1.Cezar Simion-Melinte, Radu Victor - 

Analiza diagnostic a sectorului 

construcţiilor din România în perioada 

2008-2010,  revista 

Urbanism.Arhitectură.Construcţii, vol3. 

nr.3/2012, 

2.Cezar Simion-Melinte, - în 
Proceedings of the 6th International 
Management Conference: approaches 
in organizational management, 15-16 
noiembrie 2012, Bucureşti, Editura 
ASE, articolul Strategic Alliances In The 
Construction Sector From Romania, 
pp.137-144,  ISSN 2286-1440  
3.Vasile Deac, Cezar Simion-Melinte, 
Mihai Vrâncuţ – în  „Proceedings of the 
7th International Conference on 
Business Excellence : 12-13 October 
2012, Brasov, Romania : vol. 1 : 
Business excellence challenges during 
the economic crisis” / ed. Constantin 
Bratianu, Gabriel Bratucu, Dorin 
Lixandroiu, Nicolae Al. Pop, Sebastian 
Vaduva, Editura Universitatii 
"Transilvania" din Brasov,  artcolul 
Strategic options for the revival of 
constructions sector in Romania , vol. 
1,  pp.176-181, ISBN 978-606-19010-
2-9 

Programul Nucleu „Construcţiile – reper major al strategiilor 

naţională şi europeană de dezvoltare durabilă” -  M.E.C, cod 

PN 09-14, contract 14.N/2009, cod proiect PN 09 – 14 05 01, 

„Sistem unitar-integrat de indicatori pentru analiza şi 

evaluarea sustenabilităţii politicilor de locuire”, conform 

adeverinţei nr.1794/VM/4.05.2016 

Funcţia: director de proiect 

Perioada de desfăşurare 

2009-2014,   

Volumul finanţării:  

 770.134 lei 

Cezar – Petre Simion-Melinte, Victor 

Radu – Difficulties of romanian 

construction organizations in context of 

economic crisis,  în „The Review of 

International Comparative 

Management” , Special Number 

1/2010, pp.666-671, ISSN 1582-3458. 

 

Cursuri - Cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Management”, „Proiecte economice”, 
„Managementul proiectelor pentru IMM-uri”, ”, „Managementul achizițiilor în proiecte”; 
 - Cursuri publicate la disciplinele „Managementul proiectelor” și  „Management”. 
 

Afilieri -Membru al Societății Academice de Management din România (SAMRO); 
-Membru al Asociației Project Management România. 
 

Referinţe -referințe despre activitatea mea pot fi obținute de la decanul Facultății de Management, 
prof.univ.dr. Ion Popa și de la directorul Departamentului de Management, prof.univ.dr. 
Cosmin Dobrin.  
 

Citări  -9 citări ale articolelor publicate în reviste indexate în  ISI Web of Knowledge  

http://conferinta.management.ase.ro/archives/2012/pdf/16.pdf
http://conferinta.management.ase.ro/archives/2012/pdf/16.pdf


Plan Sectorial-M.D.R.T., contract 311/2007, Servicii de 
elaborare a reglementărilor tehnice/ activităţi specifice de 
reglementare în domeniul construcţiilor Lot nr. 2 
"Previzionarea evoluţiei preţurilor pe categorii în sectorul 

construcţii, în intervalul 2007 - 2013" , conform adeverinţei 

nr.1794/VM/4.05.2016 

Funcţia: director de proiect 

Perioada de desfăşurare 

2007,   

Volumul finanţării:  

119.671  lei 

Cezar Simion, Mircea Rus, Cristina 
Enulescu – la  Conferinţa internaţională 
„Construction Technologies an 
Builiding Management. Architecture 
and Engineering Graphics.Building 
services.”, Cluj – Napoca, 9-10 mai 
2008, publicat în „Acta Technica 
Napocensis”,nr.51, vol.IV, mai 2008, 
articolul Comparative analysis of the 
methods used on international level for 
cost estimation and price formation in 
construction activities, pp.73-80,  ISSN 
1221-5848; 

Plan Sectorial - M.D.R.T.  , contract 396/2009,  proiect 
„Determinarea indicilor de actualizare a valorii clădirilor şi 
construcţiilor speciale ca urmare a evoluţiei preţurilor şi 

tarifelor pentru perioada 2009 – 2010”, conform adeverinţei 

nr.1794/VM/4.05.2016 

Funcţia: director de proiect 

Perioada de desfăşurare 

2009-2011,   

Volumul finanţării:  

386.181  lei 

- 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului -  Plan Sectorial, 
contract 469/2010,  Proiect „Studiu privind fundamentarea costului 
investiţiei de bază la obiective finanţate din fonduri publice – 

exemple de calcul numeric”, fază unică, conform adeverinţei 

nr.1794/VM/4.05.2016 

Funcţia: director de proiect 

Perioada de desfăşurare 

2010,   

Volumul finanţării:  

220.436 lei 

- 

MDRT – Plan Sectorial , contract nr.495/2011,  proiect  
Îndrumar de analiză a costului pe ciclu  de viaţă al 

construcţiilor, în contextul   dezvoltării durabile”, conform 

adeverinţei nr.1794/VM/4.05.2016 

Funcţia: director de proiect 

Perioada de desfăşurare 

2011-2012, 

Volumul finanţării: 

153.512 lei 

Cezar-Petre Simion-Melinte, -  
Managementul calităţii în 
construcţii(XI)- Analiza costului pe 
ciclul de viaţã /Quality management in 
construction(XI)- Life-Cycle Cost 
Analysis, în CALITATEA-acces la 
succes, Vol. 15, Nr. 143/2014, ISSN: 
1582-2559. 

 
 
 

ANEXE   

 

Data completării: 6.01.2021       Semnătura 

 

 - 
 


