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INFORMAŢII PERSONALE SIMION CEZAR -  PETRE 
 

  
 
 
 
 
 
 

Str.Teiul Doamnei nr.100, Bucuresti, Romania 

        0744901859 

 cezarsimion@yahoo.com  

Sexul M | Data naşterii  29/06/1977 | Naţionalitatea Romana  
 
 
 

POZIŢIA 
 PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

  
 
 

 
octombrie 2004  până în prezent Asistent universitar(2004 -2011), lector universitar (2011-2016 ), conferentiar univ.(din 2016) la 

Departamentul  Management , Facultatea de Management , director al Directiei Managementul 
Cercetarii si Inovarii din ASE (2012-2016); prodecan al Facultatii de Management (din 2016). 

  Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte 
 economice”, Managementul proiectelor de construcţii” (grupe de peste 25 studenti); „Managementul 

riscului proiectelor” (studii postuniversitare- formare adulti), proiecte de cercetare,coordonare 
activitate de practica a grupelor de studenti (2012-2018). 

 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 
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 

 
 

Iunie 2005 pana in prezent Trainer pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor finanţate din  
  fonduri structurale” în cadrul cursurilor organizate pentru formarea adultilor de Institutul IRECSON,  

 Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ Consulting, DOMA 
Training. 
Seminarii si cursuri pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor 
finanţate din fonduri structurale. 
Institutul IRECSON, Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ 
Consulting, DOMA Trening. 
Tipul sau sectorul de activitate:  Învaţământ 
 

Octombrie 2005 – mai 2008 Director economic 
balanţa; bilanţ; buget 
A&I ENGINEERING SRL, Strada Pictor Daniel Rosenthal nr. 34, Bucuresti 
Tipul sau sectorul de activitate:  Fabricatie si proiectare echipamente electrice 
 

mailto:cezarsimion@yahoo.com
http://www.incd.ro/
http://www.incerc.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martie – Iunie 2009  Specializare in psihopedagogie  
Academia De Studii Economice Bucuresti – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic  

                                                         Specializarea: Pedagogie, Pedagogia adultilor, Utilizarea produselor informatice in  
                                                         procesul de formare. 
 
Noiembrie 2005  Specializare în managementul şi administrarea cercetării -  dezvoltării şi a  proiectelor de cercetare  

Academia De Studii Economice Bucuresti 
Specializarea:  Managementul proiectelor europene, managementul cercetarii stiintifice 

 
Aprilie 2004   Specializare în drept comunitar şi instituţii europene. Drept comunitar şi instituţii europene 
    EAG - training 

Specializarea:  Drept comunitar şi instituţii europene 
 
noiembrie 2002  -2008  Doctor–specialitatea  « Management» 

Academia De Studii Economice Bucuresti 
Specializarea:  Management general,Managementul proiectelor; Managementul riscului  
proiectelor 

 
octombrie 2001-mai 2003  Masterat în management, specializarea „Administrarea afacerilor 

Academia De Studii Economice Bucuresti 
Specializarea:  Diagnostic strategic, managementul riscului, management prin bugete,  
managementul proiectelor 
 

Septembrie 1997   Management, finanţe, contabilitate, eficienţa investitiilor/ economist. 
Septembrie 2001   Facultatea de Management 

Limba maternă Română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B1  B1 B1 B1 B1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Competenţe de comunicare  

 
 
Comunicativ, responsabil, capacitate de a lucra în echipă. 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 
Aptitudini în coordonarea proiectelor 
 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

O bună cunoastere a abordărilor manageriale moderne. 

Competenţe informatice  Microsoft Project,@RISK,utilitare Office Windows (Word, Excel, Power Point),CIEL 
 ( contabilitate si informatica de gestiunne) 
 

Alte competenţe  Trainer pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor finanţate din 
fonduri structurale” în cadrul cursurilor organizate de Institutul IRECSON, Centrul de Formare 
Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ Consulting, DOMA Training.  

  Am sustinut 30 de cursuri de formare a adultilor in domeniul managementului proiectelor. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

 

Proiecte 

Proiecte europene 
 

 Proiectul  POSDRU/161/2.1/G/141733 ”Facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la viata activa prin intermediul metodelor 
interactive tip întreprindere simulata in domeniul constructiilor si al productiei de materiale pentru constructii – CONSIMAT”. 
Perioada: 2014-2015. Pozitia in proiect :expert coordonator activitati grup intreprinderi simulate   

 Proiectul "Formarea profesională şi creşterea adaptabilităţii angajaţilor şi întreprinzătorilor din sectorul producţiei de 
materiale pentru construcţii prin promovarea utilizării noilor tehnologii ", Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, 
Domeniul Major de Intervenţie 3.2. - Competenţe pentru competitivitate. Perioada :2012-2014 

 Proiectul AgroManager – Dezvoltare şi performanţă în afaceri Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.1 
„Promovarea culturii antreprenoriale”. Perioada: anul 2012 

 Proiect MANPRACT: Practica economica pentru studenti - vector determinant al insertiei pe piata fortei de munca, 

POSDRU/109/2.1/G/81432, ID 81432 Perioada 2012-2013 

 Proiectul „DONAUREGIONEN+: Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans-Dunărene”, Programul de Cooperare 
Transnaţională South-East Europe, axa prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 4.2, 
Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea 
acestora). 

 Proiectul „DATOURWAY – Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei Dunării cu accent pe turism”, axa 
prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 4.2, Promovarea unei distribuţii echilibrate a 
zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora). Perioada : anul 2011 

 Proiectul „Tisa Catchment Area Development – TICAD” (Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa), Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, axa prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 
4.2, Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
atractivitatea acestora). Perioada : anul 2011 

 Proiectul „Înfiinţarea Institutului de Biotehnologie” (cerere de finanţare şi SF) POS – CCE, axa 2,  program Impact, USAMV 
Bucureşti Perioada : 2006-2007 

 Proiectul 581/2007 INFRATTIS „Dezvoltarea infrastructurii  de cercetare-dezvoltare în domeniul tehnologiilor şi 
echipamentelor de tratamente termice şi ingineria suprafeţelor”, POS – CCE, axa 2,  program Impact, UTTIS INDUSTRIES 
Perioada : 2006-2007 

  Proiectul nr.154 Iniţierea şi dezvoltarea unui laborator de testare a materialelor nanostructurate multifuncţionale, POS – 
CCE, axa 2,Universitatea Valahia Târgovişte Perioada : 2006-2007 

 Proiectu lMINABIOMED  „Centru de micro şi nanotehnologii pentru aplicaţii biomedicale”, Insitutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Microtehnologie, POS – CCE, axa 2,program Impact Perioada : 2006-2007 

 

 
Proiecte de cercetare 

 

 Acordului de Grant nr. 55/SGU/NC/I,„Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational 
universitar – ManPRO” . Perioada 2017-2018 

 Tema „Studiu privind fundamentarea costului investiţiei de bază la obiective finanţate din fonduri publice – exemple de calcul 
numeric”, fază unică, contract 469/2010, beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 Programul Nucleu „Construcţiile – reper major al strategiilor naţională şi europeană de dezvoltare durabilă”, cod PN 09-14, 
contract 11N/2009, cod proiect PN 09 – 14 05 01, „Sistem unitar-integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea 
sustenabilităţii politicilor de locuire”; 

 Tema „Determinarea indicilor de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare a evoluţiei preţurilor şi 
tarifelor pentru perioada 2009 – 2010”, contract 396/2009 încheiat cu M.D.R.T; 

 Tema : 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" , Contract 311/2007 încheiat  cu 
M.D.R.T. 

 Proiectul „DONAUREGIONEN+: Strategia de Dezvoltare a Regiunilor Trans-Dunărene”, Programul de Cooperare 
Transnaţională South-East Europe, axa prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 4.2, 
Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea 
acestora). 
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 Proiectul „DATOURWAY – Strategie transnaţională de dezvoltare teritorială durabilă a zonei Dunării cu accent pe turism”, axa 
prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 4.2, Promovarea unei distribuţii echilibrate a 
zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi atractivitatea acestora). 

 

 Proiectul „Tisa Catchment Area Development – TICAD” (Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa), Programul de 
Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, axa prioritară 4 (Dezvoltarea Sinergiilor Transnaţionale ale zonelor cu potenţial, 
4.2, Promovarea unei distribuţii echilibrate a zonelor cu potenţial de dezvoltare în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
atractivitatea acestora). 

 Proiectul Analiza costurilor pe ciclu de viaţă a construcţiilor în contextul dezvoltării durabile – COSTCONS .Contract 31-
026/2007.Program PNII Parteneriate 

 Proiectul „Model cultural specific IMM - urilor româneşti în contextul managementului cunoaşterii”.Contract 91 – 043/2007 ( 
CNMP). Program PNII Parteneriate 

 Proiectul Cercetarea şi dezvoltarea modulelor componente pentru construcţii mobile agabaritice - Module CY.Contract 
32/2007 ( CNMP). Program PNII. 

 Proiectul Gestiunea eficientă a costurilor pentru lucrări de intervenţie la clădiri, prin utilizarea pachetelor de prestaţii Contract 
PN 06 11 06 01 

 Proiectul Analiza tehnico - economică a soluţiilor de termo şi hidroizolare la clădiri Contract PN 06 11 06 02 

 Proiectul Sistem integrat de indicatori reprezentativi pentru piaţa construcţiilor, similar celor prezentaţi de CEE - ONU în 
buletinul statistic al clădirilor şi construcţiilor pentru EUROPA şi AMERICA DE NORD. Contract PN 06 11 06 05. 

 Proiectul Evoluţia pieţei construcţiilor, pentru realizarea obiectivelor pe termen lung, aliniate cerinţelor prevăzute în strategiile 
nationale si U.E. pentru dezvoltare durabilă . Contract PN 09 14 05 02 

 Proiectul Determinarea indicilor medii de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare a evoluţiei preţurilor 
şi tarifelor pentru perioada 2004 – 2005.Contract 133/2004 încheiat cu M.D.R.T 

 Proiectul Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare a evoluţiei 
preţurilor si tarifelor Elaborare trimestrială în perioada trimestrul IV 2005 - trimestrul IV 2006. Contract 225/2006 încheiat cu 

M.D.R.T 

 Proiectul Servicii de elaborare a reglementărilor tehnice/ activităţi specifice de reglementare în domeniul construcţiilor Lot nr. 3 
Indici medii orientativi de actualizare a valorii tehnice a clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare a evoluţiei preţurilor şi 
tarifelor (perioada 01.01.2007 - 13.12.2008) Contract 312/2007 încheiat cu M.D.R.T 

 Proiectul Servicii de elaborare a reglementărilor tehnice/ activităţi specifice de reglementare în domeniul construcţiilor Lot nr.1 
"Evoluţia costurilor în construcţiile de locuit colective realizate prin intervenţia statului".Contract 310/2007 încheiat cu M.D.R.T. 

 Proiectul Norme de consum orientative pe articole de deviz în activitatea de construcţii . Contract 397/2009 încheiat cu 

M.D.R.T. 

 Proiectul Evoluţia preţului de deviz şi a structurii acestuia pe specialităţi în construcţii şi pe categorii de lucrări pentru realizarea 
obiectivelor finanţate din fonduri publice: clădiri de locuit, clădiri administrative şi social-culturale, clădiri pentru învăţământ, 
alimentări cu apă şi canalizare.Contract 398/2009 încheiat cu M.D.R.T. 

 Proiectul Glosar de termeni economici, juridici, tehnici în domeniul construcţii.Contract 403/2009 încheiat cu M.D.R.T. 

 Proiectul Urmărirea modificărilor înregistrate pe piaţa clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale reflectate în indici de preţ specifici 
construcţiilor utilizând metode aplicate în statele membre UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor.Contract 7B.11. 
Program AMTRANS. 

 Proiectul Elemente de analiză şi urmărire a nivelului lucrărilor de construcţii (resurse şi servicii) în România în perspectiva 
aderării la spaţiul economic al UE. Sistem informatic pentru gestiunea datelor.Contract 7B.15. Program AMTRANS. 

 Proiectul Soluţii moderne de realizare a construcţiilor din lemn lamelat stratificat în vederea creşterii siguranţei, rezistenţei şi 
stabilităţii acestora în conformitate cu legislaţia europeană.Contract 6B.01. Program AMTRANS. 

 Proiectul Impactul soluţiilor moderne de reabilitare energetică a clădirilor existente asupra performanţei energetice si 
economice a acestora în contextul prevederilor directivei europene 2002/91 EEC.Contract 6B.02. Program AMTRANS. 

 Proiectul Produse moderne nepoluante, performante, pentru protecţia elementelor de construcţii şi metode de laborator 
pentrtu stabilirea durabilităţii în codiţii climatice specifice ţării noastre, în contextul dezvoltării durabile.Contract 6B.03. Program 
AMTRANS. 

 Proiectul Evaluarea riscului aferent stadiilor de viaţă ale construcţiilor din beton armat, metodă modernă de asigurare a 
criteriilor de rezistenţă stabilitate şi siguranţă.Contract 5B.09. Program AMTRANS. 

 Tema Elaborarea devizelor actualizate în construcţii şi instalaţii, pentru obiective de construcţii Sală de sport şcolară, cu nivel 
de practică competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri pentru spectatori.Contract 127/2007. Beneficiar:Compania de 
Investiţii. 

 Proiectul  Serviciile de realizare a lucrării de comparare pentru modulul Construcţii privind Statistica preţurilor - Parităţile puterii 
de cumpărare.Contract 5350/2007. Beneficiar: INS 

 Proiectul Statistica preţurilor - particularităţile Puterii de Cumpărare (PPC) - Modul Construcţii.Contract 5353/2009 .Beneficiar: 
INS. 

 Proiectul Producerea de date privind Paritatea Puterii de Cumpărare (PPC) în statele membre - Modulul 

CONSTRUCŢII.Contract 5354/2010. Beneficiar: INS. 

 Tema  Verificarea metodologică conform Ghidului metodologic - GE 031-97 a 25 de articole de deviz pentru tehnologii noi 
propuse, avizarea acestora şi codificarea CVP a resurselor cuprinse în cadrul articolelor de deviz respective.Contract 
5351/2007. Beneficiar:  Electroconstrucţia 
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 Tema  Norme de deviz pentru lucrări de construcţii (executarea de găuri în zidărie de cărămidă şi de beton, injectarea cu lapte 
de ciment a găurilor în cărămidă şi beton) şi întocmirea analizelor de preţ a acestor norme.Contract 5352/2008. 
Beneficiar:HIDRO – SALT 

 Studiu de fezabilitate Regularizare albie apărări maluri şi refacere elemente constructive, pod peste pârâul Bizdidel pe DJ 710, 
km 15+800 în comuna Bezdead.Contract 290/2010. Beneficiar : Consiliul Judeţean Dîmboviţa. 

 Refacere pod lateral pe DJ 712 peste râul Bizdidel în oraşul Pucioasa - Zona Trainica.Contract 291/2010. 
Beneficiar : Consiliul Judeţean Dîmboviţa 

 Contract PN 09 – 14 05 01 – „Sistem unitar integrat de indicatori pentru analiza şi evaluarea sustenabilităţii politicilor de 
locuire” 

 Contract 495/2011 – (Documentare). Practici si metode utilizate pana in prezent pe plan national si international pentru 
analiza costului pe ciclu de viata al constructiilor . 

 Contract 496/2011 – Analiza rezultatelor sectorului de construcţii din românia pe baza sistemului integrat de indicatori utilizaţi 
în statele membre U.E. în scopul atingerii obiectivelor europene de performanţă economică 

 Contract 5362/2011 - Lucrarea de comparare a modulului “Construcţii” în cadrul contractului Grant NO.20602.2010.001 – 
2010.343: Furnizarea de informaţii privind Paritatea Puterii de Cumpărare”  

 Contract 497/2011-Determinarea indicilor medii  orientativi de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare 
a evoluţiei preţurilor şi tarifelor pentru perioada 2011 – 2012 

 Contract 397/2012 – “Norme de consum orientative pe articole  de deviz în activitatea de construcţii” 

 Contract 3879/2012 - Lucrarea de comparare a modulului “Construcţii” în cadrul contractului Grant NO.20602.2010.001 – 
2010.343: Furnizarea de informaţii privind Paritatea Puterii de Cumpărare”  

 Contract 14683/2013 - Lucrarea de comparare a modulului “Construcţii” în cadrul contractului Grant NO.20602.2010.001 – 
2012.273: Furnizarea de informaţii privind Paritatea Puterii de Cumpărare 2012 -2015”  

 
 

ANEXE
 

  

 
 
 

Listă documente anexate CV-ului 

- Lista de lucrari 
 
 

Data :14.01.2020         Semnatura 

  


