
  
 

   

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Simion – Melinte Cezar -  Petre  

Adresă(e) Str.Teiul Doamnei nr.100, Bl.1, Sc.1,Et.4, ap.18, Sect.2, Bucuresti 

Telefon(oane) 0744901859   

Fax(uri)  

E-mail(uri) cezarsimion@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 29.06.1977 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada septembrie 2001 pina in februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale devize(antecalcul şi postcalcul) ; situaţii analitice cheltuieli pe surse de finanţare (buget de stat şi 
agenţi economici);balanţa; bilanţ; buget. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Constructiilor- INCERC Bucuresti,sos.Pantelimon 
nr.253 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare 
  

Perioada februarie 2004 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator ştiinţific, din mai 2010, şef sectie „Economia Construcţiilor” 

Activităţi şi responsabilităţi principale 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. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor- INCERC Bucureşti,şos.Pantelimon 
nr.253 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare 
 

  

Perioada octombrie 2004 – februarie 2006 (cadru didactic asociat); februarie 2006 până în prezent (titular) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar si din septembrie 2011 lector universitar la Catedra de Management , Facultatea 
de Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii si cursuri la disciplinele „Managementul proiectelor”, „Bazele managementului”, „Proiecte 
economice”, „Managementul proiectelor de construcţii”; „Managementul riscului proiectelor” ( studii 
postuniversitare- formare adulti). 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice, Piaţa Romană nr.6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învaţământ şi cercetare 
  

Perioada Iunie 2005 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  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.  

Activităţi şi responsabilităţi principale Seminarii si cursuri pentru specializarile „Managementul proiectelor”, „Managementul proiectelor 
finanţate din fonduri structurale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul IRECSON, Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locală Bucureşti, MQ 
Consulting, DOMA Trening. 



  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învaţământ  

  

Perioada Octombrie 2005 pana in  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director economic 

Activităţi şi responsabilităţi principale balanţa; bilanţ; buget. 

Numele şi adresa angajatorului A&I ENGINEERING SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricatie si proiectare echipamente electrice 

Educaţie şi formare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, finanţe, contabilitate, eficienţa investitiilor/ economist. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnologică Bucuresti - Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

 

 

Perioada octombrie 2001-mai 2003 

Calificarea / diploma obţinută Masterat în management, specializarea „Administrarea afacerilor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diagnostic strategic, managementul riscului, management prin bugete, managementul proiectelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice - universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

postuniversitar 

 

 

Perioada noiembrie 2002  -2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor–specialitatea  « Management» 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management general,Managementul proiectelor; Managementul riscului proiectelor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice - universitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctoral 

 

 

Perioada Aprilie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în drept comunitar şi instituţii europene 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept comunitar şi instituţii europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EAG - training 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

postuniversitar 

Perioada Noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Specializare în managementul şi administrarea cercetării -  dezvoltării şi a  proiectelor de cercetare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor europene, managementul cercetarii stiintifice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

postuniversitar 

Perioada  Martie – Iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Specializare in psihopedagogie 



  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, Pedagogia adultilor, Utilizarea produselor informatice in procesul de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia De Studii Economice Bucuresti – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar  

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza   9  9  8  8  8 

Engleza   10  10  9  9  9 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ, responsabil, capacitate de a lucra în echipă. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini în coordonarea proiectelor. 

  

Competenţe şi aptitudini ştiinţifice articole si comunicari ştiitifice, elaborator si responsabil ştiinţific pentru lucrări de cercetare pe plan 
naţional. 
 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

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

  

Alte competenţe şi aptitudini 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. 

  

Domenii de cercetare ştiinţifică managementul proiectelor, managementul riscului proiectelor, economia constructiilor. 

  

 
 
 

  

 
 
 

 
 
Data           Semnatura 


