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REZUMATUL TEZEI DE ABILITARE 

 

Contribuții la perfecționarea și dezvoltarea managementului proiectelor în organizațiile 

din România 

 

Conf.univ.dr. Cezar-Petre Simion 

 

Teza de abilitare cu titlul “Contribuții la perfecționarea și dezvoltarea managementului 

proiectelor în organizațiile din România” își propune să descrie aportul autorului la lărgirea 

granițelor cunoașterii în domeniul managementului proiectelor și la aplicarea rezultatelor 

cercetărilor realizate în cadrul organizațiilor din România. Teza are o dublă miză: pe de o parte să 

releve contribuțiile autorului în plan teoretico-metodologic pe direcțiile majore de cercetare 

abordate și, pe de altă parte, să pună în evidență, caracterul pronunțat aplicativ al rezultatelor 

cercetarilor realizate.  

Teza cuprinde o prezentare succintă a evoluției profesionale și științifice a autorului, a 

direcțiilor de cercetare abordate în domeniul managementului, a capacității de a conduce echipe 

de cercetare și a planurilor de dezvoltare în viitor a carierei academice. Teza de abilitare este 

structurată în trei părți.  

Prima parte a tezei de abilitare cuprinde descrierea evoluției profesionale și științifice a 

autorului în perioada de la obținerea titlului de doctor și până în prezent. Evoluția profesională a 

autorului tezei este marcată de activitatea didactică și de cercetare de la Academia de Studii 

Economice din București și de activitatea în domeniul cercetării – dezvoltării la  Institutul National 

de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-

INCERC”. Evoluția profesională a fost marcată de promovarea în cariera academică (asistent 

universitar 2008, lector universitar 2011 și conferențiar universitar în 2016) și în activitatea de 

cercetare – dezvoltare de la INCD URBAN-INCERC (CS III în 2008, promovarea la gradul de CS 

II în anul 2013). În ambele instituții am ocupat și posturi de conducere: director al Direcției 

Managementul Cercetării și Inovării din cadrul Academiei de Studii Economice din București; 

prodecan al Facultății de Management din ASE și șef secție Economia Construcțiilor la INCD 

URBAN-INCERC. 
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Evoluția științifică în perioada analizată a avut ca rezultate: publicarea de articole în reviste 

cu AIS>0; participarea la conferințe și publicarea de articole în volumele conferințelor indexate 

Thomson Reuters (ISI); publicarea de articole în reviste indexate în alte baze de date internaționale 

reprezentative dar și a unor cărți de specialitate. Evoluția științifică după obținerea titlului de doctor 

cuprinde și un număr mare de proiecte de cercetare realizate pentru clienți sau finanțatori din 

sectorul public și din sectorul privat. 

În partea a doua a tezei de abilitare sunt prezentate direcțiile majore de cercetare abordate 

în domeniul management și principalele realizări și contribuții științifice după susținerea tezei de 

doctorat.  După finalizarea tezei de doctorat, activitățile mele de cercetare științifică au fost 

orientate către trei direcții majore de cercetare în domeniul managementului: 

 managementul costului proiectelor, cu particularizări și rezultate obținute în ceea ce privește 

managementul costului proiectelor de construcții; 

 studiul relației proiect – mediu ambiant și al impactului pe care această relație îl are asupra 

realizării proiectelor și al managementului proiectelor în context organizațional; 

 noi abordări propuse în ceea ce privește managementul riscului și calității proiectelor. 

Contribuțiile științifice în domeniul managementului costului proiectelor s-au concretizat 

în : analiza comparativă a rezultatelor aplicării diferitelor modele de management al costului 

proiectelor (managementul valorii câștigate în raport cu modelele de tip Earned Schedule) în cazul 

proiectelor realizate de organizațiile românești din domeniul construcțiilor; extinderea utilizării 

costului pe ciclul de viață de la nivel de proiect la nivel de program/portofoliu de proiecte ca 

criteriu de selecție pentru constituirea portofoliilor de proiecte/programelor cu particularizare pe 

programele de eficiență energetică a clădirilor; studiul factorilor care influențează estimările de 

cost în cazul proiectelor de construcții-montaj; analiza costurilor pe ciclul de viaţă al construcţiilor 

în contextul dezvoltării durabile și dezvoltarea unor produse software specifice; realizarea unui 

îndrumar de analiză a costului pe ciclul de viaţă al construcţiilor, în contextul   dezvoltării durabile; 

determinarea indicilor de actualizare a valorii clădirilor şi construcţiilor speciale ca urmare a 

evoluţiei preţurilor şi tarifelor; realizarea primelor standarde de cost pentru proiecte de construcții 

din România și fundamentarea costului investiţiei de bază la proiecte finanţate din fonduri publice prin 

exemple de calcul numeric. 

Analiza comparativă a rezultatelor aplicării diferitelor modele de management al costului 

proiectelor a relevat că toate modelele de calcul prezintă atât valori pozitive cât și valori negative 
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ale procentului de eroare. În cazul tuturor proiectelor modelele de calcul specifice managementului 

valorii câștigate prezintă valori ale procentului de eroare mai mari decât modelele de calcul ES-

GGM. Aplicarea modelelor de calcul ES-GGM pentru determinarea costului la finalizare prezintă 

valori mai reduse ale procentului de eroare în 29 din 30 de proiecte analizate comparativ cu 

aplicarea modelelor de calcul EVM. Acuratețea estimării costului la finalizarea proiectelor ca 

urmare a utilizării modelelor ES – GGM este superioară pentru toate fazele din ciclul de viață al 

proiectelor de construcții analizate în raport cu aplicarea modelelor de calcul bazate pe indici care 

sunt specifice Earned Value Management. În fazele de concepție ale proiectelor (fezabilitate , 

design, planificare) acuratețea modelelor de calcul ES-GGM este mult mai mare comparativ cu 

modelele EVM. Pe măsura apropierii de finalul proiectelor (apropierea de faza de recepției) crește 

și acuratețea modelelor bazate pe indici care sunt specifice Earned Value Management dar 

utilitatea aplicării lor în aceste momente este evident mai redusă. 

Din punct de vedere al preciziei estimărilor de cost, modelele ES –GGM sunt superioare 

modelelor EVM în toate fazele din ciclul de viață al proiectelor de construcții. Deși precizia tuturor 

modelelor (GGM, ES-GGM, EVM) crește pe măsura apropierii de finalizare a proiectelor 

modelele ES-GGM s-au dovedit de trei ori mai precise în faza de fezabilitate în comparație cu 

modelele EVM. Acest gap între modelele ES-GGM și EVM se menține și în faza de execuție. 

În cazul extinderii utilizării costului pe ciclul de viață de la nivel de proiect la nivel de 

program/portofoliu de proiecte, cercetarea realizată a studiat problematica proiectelor de creștere 

a eficienței energetice a fondului de locuințe la nivel regional și la nivel de județ arătând că poate 

fi constituit un portofoliu optim de proiecte la nivel regional prin utilizarea LCC ca criteriu de 

constituire a acestui portofoliu. În cadrul cercetării a fost determinat LCCro , corespunzător 

portofoliului optim de proiecte la nivel regional. Validarea metodologiei realizate și a LCCro 

corespunzător portofoliului optim de proiecte la nivel regional, a fost realizată pe exemplul regiunii 

Sud Muntenia din România. LCCro a fost determinat pentru fiecare dintre scenariile luate în 

considerare pe orizontul de timp de treizeci de ani, în perspectiva anului 2050. Pe baza LCCro a 

fost selectat scenariul maximal ca scenariu optim de aplicat la nivel regional pentru creșterea 

eficienței energetice a fondului de locuințe.  

În studiul factorilor care influențează estimările de cost în cazul proiectelor de construcții-

montaj au fost luați în considerare opt factori care influențează alegerea tipului de estimare utilizat 

pentru proiectele de construcție analizate: valoarea proiectului, numărul de activități ale 
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proiectului, vârsta managerului de proiect, vechimea în organizație a  managerului de proiect, 

experiența de lucru a managerului de proiect, nivelul de studii al managerului de proiect, timpul 

alocat pentru estimările costurilor, resursele alocate pentru estimările costurilor (considerate ca 

ore-om). Cercetarea realizată a relevat: o corelație pozitivă puternică între vârsta managerului de 

proiect și estimările analogice; corelații pozitive puternice între estimări analogice și abateri de 

peste 30% față de estimarea inițială, estimările parametrice și abateri de la estimarea inițială de 10-

20%; estimări definitive și devieri mai mici de 10% față de estimarea inițială. 

Principalele contribuții în ceea ce privește relația proiect – mediu ambiant, după finalizarea 

doctoratului,  sunt : redefinirea mediului ambiant al organizației și a componentelor principale ale 

acestuia; redefinirea mediului ambiant al proiectelor și noțiunii de stakeholder al proiectelor; 

studiul factorilor de mediu care pot influența achizițiile verzi în cadrul proiectelor de construcții; 

analiza determinanților economici ai proiectelor inovative din industria textilă; analiza 

sustenabilității dezvoltării economiilor creative – unul dintre domeniile orientate pe proiecte; 

studiul evoluției mediului ambiant pe termen lung utilizând baze de date specifice; elaborarea unor 

strategii într-un domeniu orientat pe proiecte, domeniul construcțiilor. 

Studiul factorilor de mediu care pot influența achizițiile verzi a avut ca obiective 

identificarea celor mai semnificative bariere și facilitatori ai achizițiilor verzi în cazul proiectelor 

de construcții din regiunea București-Ilfov și gruparea lor în clustere. Numărul optim de clustere 

obținut pe baza determinării indicelui de siluetă  este de opt  pentru bariere și șapte pentru 

facilitatori. Barierele cele mai semnificative în ceea ce privește achizițiile verzi în proiectele de 

construcții sunt creșterea costurilor execuției proiectelor din cauza prețului mai ridicat al 

materialelor de construcții verzi și  dificultăți tehnice și tehnologice cu privire la utilizarea 

materialelor de construcții verzi . 

După finalizarea doctoratului interesele științifice cu privire la problematica 

managementului riscului proiectelor s-au menținut relativ constante. Principalele problematici 

abordate în acest domeniu au fost: perfecționarea procesului de management al riscului; analiza 

comparativă a abordărilor procesului de management al riscului proiectelor; identificarea noilor 

riscuri specifice realizării proiectelor  în era digitală. Principalele contribuții în domeniul 

managementului calității proiectelor, publicate după finalizarea tezei de doctorat sunt: o abordare 

integratoare a procesului de management al calității proiectelor; analiza managementului calității 
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proiectelor de construcții cu aplicații directe în cazul proiectelor realizate de organizații din 

România.   

În partea a treia a tezei de abilitare sunt prezentate planurile și direcțiile viitoare de 

dezvoltare a carierei academice dar și capacitățile demonstrate de a conduce echipe de cercetare și 

capacitatea de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și 

cercetării. 

 


