
  
 

 

Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BONGHEZ SIMONA ENIKO 

Adresa Bucureşti, Blvd. Mircea Voda, Nr. 38, Bl. M9, Sc.2, Et. 2, Ap. 43, Sector 3 

Telefon  Mobil 0722.235.668 

Fax  

E-mail simona.bonghez@comunicare.ro  
  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 09.10.1964 
  

Sex F 
  

Experienţa profesională  

Perioada Din 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Curs Program Management  pentru Masteratul de Managementul Programelor și Investițiilor 

Numele şi adresa angajatorului SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale 
 

 

Perioada Din 2012 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri Management de proiect pentru Masteratul de Managementul Proiectelor Internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale 
  

 
 

Perioada Din 2008 până în 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătire şi susţinere cursuri: Managementul proiectelor, Leadership, Pregătire pentru Certificare în 
Managementul proiectelor– Program MBA Process and Project Management 

Numele şi adresa angajatorului Vienna University of Economics and Business, Nordbergstrasse 15, 1090 Vienna, Austria 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale  
  

 

 

Perioada 2007 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director, Consultant şi trainer 

mailto:simona.bonghez@comunicare.ro


Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de training şi servicii de consultanţă în domeniile management şi managementul 
proiectelor (cereri de finantare, planuri de dezvoltare pentru mediul public si privat), servicii de training 
şi consultanţă în domeniul management si managementul schimbării (inclusiv motivatie, construirea 
profilului personal, cultura organizationala) 
Consultanţă şi Training pentru echipele manageriale din cadrul PETROM SA, PSV Company, Ness 
Romania, Banca Comercială Română, în managementul proiectelor, management şi managementul 
schimbării; Training pentru manageri ai TSystems Austria în management şi managementul 
proiectelor (contracte finalizate) 

Numele şi adresa angajatorului CONFUCIUS CONSULTING srl, Bucureşti, Blvd. Mircea Voda, Nr. 38, Bl. M9, Sc.2, Et. 2, Ap. 43, 
Sector 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă şi training 
  

 

Perioada Martie 2005 –August 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consulting Manager 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea şi conducerea departamentului de consultanţă al SAS Institute în România 
Dezvoltarea afacerii, vânzarea serviciilor şi produselor companiei 
Coordonarea personalului departamentului de consultanta  
Organizarea serviciilor suport 
Managementul proiectelor internaţionale ale companiei 
Implicare ca expert IT si expert analiza de business 
Sustinerea de sesiuni de instruire in management si management de proiect, dezvoltarea afacerilor si 
motivatie-comunicare pentru managerii din companiile client 

Numele şi adresa angajatorului SAS Institute GmbH – Reprezentanţa România, Strada Lisabona nr. 3, Ap. 2  
Sector 1, Bucureşti   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

 

Perioada Din 2004 până în 2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătire suport de curs şi susţinere curs şi seminar Management de proiect pentru Masteratul de 
Managementul Proiectelor Internaţionale 

Numele şi adresa angajatorului SNSPA – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bd. Expoziției, nr. 30A, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale 
  

 

Perioada Septembrie 2002 – Martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Facilitarea şi managementul activităţilor în organizaţie 
Elaborarea planurilor de proiect 
Monitorizarea progresului proiectului 
Alocarea resurselor 
Managementul riscurilor în proiecte 
Asigurarea legăturii între echipa de proiect şi utilizatorul final 
Elaborarea de practici de management al aplicaţiilor software 
Expert IT in proiecte 
Sustinerea de sesiuni de instruire in managementul proiectelor si dezvoltarea afacerilor pentru 
manageri din companiile client 

Numele şi adresa angajatorului SAS Institute GmbH – Reprezentanţa România, Strada Lisabona nr. 3, Ap. 2  
Sector 1, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

 
 

Perioada Mai 1996 – August 2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu IT, Manager de proiect 



Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea serviciului informatic pentru o companie cu peste 6.500 angajati  
- stabilirea si propunerea spre aprobare a planului de afaceri al departamentului 
- coordonarea activitatilor departamentului 
- coordonarea proiectelor IT ale companiei 
- contractarea, urmarirea si evaluarea activitatilor de suport subcontractate catre furnizori externi 
Manager al proiectului de implemetare SAP R/3, responsabilă cu: 

 Conducerea proiectului 

 Realizarea proiectului în termenul şi bugetul iniţial 

 Monitorizarea progresului proiectului 

 Controlul şi aprobarea planurilor de proiect 

 Controlul jaloanelor proiectului şi a rezultatelor 

 Alocarea şi managementul resurselor 

Numele şi adresa angajatorului RADET Bucureşti, Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii 
  

 

Perioada Octombrie 2001 – Noiembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Director curs Management de proiect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducerea, organizarea şi dezvoltarea cursului de Management de proiect 
Susţinerea cursului de Management de proiect in-house pentru echipe de manageri din companii 

Numele şi adresa angajatorului CODECS SA, Str. Agricultori, nr. 37-39, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale 
  

Perioada 2005 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Tutor – curs Management de proiect 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Pregătirea şi susţinerea cursurilor de Management de proiect  

Numele şi adresa angajatorului CODECS SA, Str. Agricultori, nr. 37-39, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii educaţionale 
  

 

  

Educaţie şi formare   

Perioada 2007 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în sociologie 

Domenii principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul de proiect – strategie de dezvoltare a intreprinderilor mijlocii. Model de maturitate in 
managementul de proiect pentru intreprinderile mijlocii  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii doctorale 

  

Perioada 2000 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat (cu merit) de absolvire - Project Management 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Open University - Computing for Commerce and Industry 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii post universitare 

Perioada 1999 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Profesional  în Management 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Open University UK – Business School 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii post universitare 



Perioada 1997 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Specializare postuniversitară în Managementul Firmei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii post universitare 

Perioada 1997 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnică Bucureşti – Catedra Unesco de Stiinţe Inginereşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii aprofundate 

Perioada 1996 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Relaţii Publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitea Bucureşti – Facultatea de Jurnalism 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Cursuri postuniversitare  

Perioada 1984 – 1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Automatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti – Facultatea de Automatică 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Studii universitare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba Franceza   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba Maghiara   C2  C2  C2  C2  C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competente şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare şi relaţionare interpersonală. 
Abilităţi de comunicare publică, dinamism, gândire flexibilă, atitudine proactivă, putere de concentrare, 
capacitatea de a lucra sub presiune, capacitatea de adaptare la schimbare, 
Seriozitate, flexibilitate, abilităţi de coordonare, simţ dezvoltat al răspunderii, viteză de reacţie la 
situaţii de criză, capacitate de mediator. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competente si aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de adaptare şi lucru în echipă, capacitatea de a forma o echipă, cu distribuirea sarcinilor 
între membrii echipei  
Capacitate de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office, Microsoft Project, Primavera  

  

Permis de conducere Categoria B 



Informaţii suplimentare Pregatire teoretică şi experienţă practică în Management (expertiză în Managementul schimbării, 
Managementul proceselor, Design Organizaţional, Management strategic şi planificare de afaceri), cu 
numeroase programe de instruire şi perfecţionare realizate în acest domeniu pentru companii 
româneşti şi din străinătate, completate cu servicii de consultanţă (Analiza situaţiei existente, 
dezvoltarea afacerii, realizare plan afaceri, management al proiectelor de trasformare si repoziţionare 
radicală). Expertiză în industrii diferite (servicii publice, IT & C, Petrol & Gaze, Bănci, Construcţii). 
Peste 15 ani experiență în proiecte IT&C, peste 12 ani de experienţă în management de proiect, 
activând ca manager de proiect, trainer şi consultant.   
Implicare in analiză de business pentru proiectele de consultanță și cele din domeniul IT&C. 
 
Participări ca speaker la conferinţe şi evenimente de internationale de management şi managementul 
proiectelor: 
- “Committing the Change Team”, în How successful organizations implement change – Integrating 
Organizational Project Management and Change Management to Deliver Value. – 2015 – carte 
publicată de Brisk Business Inc.  
- “Building Positive Project Culture for Navigating Complexity: a Case Study” – 2015 – Project 
Management Institute White Paper 
- “WEST meets EAST: Culture shock! - Cultural intelligence in projects” – Lucrare publicată și 
prezentată la PMI North-America Global Congress 2014 – 26-28 Octombrie, Phoenix, AZ SUA 
- ”Truth or Dare – Project Management as Business Strategy for SMEs” – Lucrare publicată și 
prezentată la PMI EMEA Global Congress 2014 – 5-7 Mai 2014, Dubai, EAU 
- ”Adevăr sau Provocare – Managementul proiectelor în întreprinderile mijlocii” – 2012 – București: 
Editura Universul Juridic (Colecția Business) 
- “If it can’t be expressed in figures... - Project Performance Management” – Lucrare publicată și 
prezentată la PMI EMEA Global Congress 2013 – 22-24 Aprilie 2013, Istanbul, Turcia 
- “For tomorrow belongs to the people who prepare for it today” - Successful preparation for Post 
Recovery Economy – Lucrare publicată și prezentată la PMI EMEA Global Congress 2011 – 9-11 Mai 
2011, Dublin, Irlanda 
- Competences for Project Portfolio Management – Lucrare prezentată la evenimentul Portfolio 
Management in Turbulent Times  – 15-16 Noiembrie 2010, Madrid, Spania 
- “Wise people learn by other people's mistakes, fools by their own...” – Lucrare prezentată la PM 
Summit 2010 – 15 Noiembrie 2010, Munchen, Germania  
- “…you cannot step twice in the same river…” – Managementul schimbării – Lucrare publicată și 
prezentată la IPMA Global Congress 2010 – 1-3 Noiembrie 2010, Istanbul, Turcia 
- Comunicarea în proiecte – Lucrare publicată în The Romanian Journal of Communication and Public 
Relations, Septembrie 2009 
- Lessons Learned in project management – Lucrare publicată și prezentată la PMI AP Global 
Congress 2009 – 9-11 Februarie 2009, Kuala Lumpur, Malaesia și la PMI EMEA Global Congress 
2009 – 19-21 Mai 2009, Amsterdam, Olanda 
- Stakeholders management – Lucrare publicată și prezentată la PMI EMEA Global Congress 2008 – 
19-21 Mai 2008, St.Julians, Malta 
- Metodologii și standarde în managementul proiectelor – Lucrare publicată și prezentată la Conferința 
Internațională pentru Excelența în Afaceri  – 26-27 Octombrie  2007, Brașov, România 
- Managementul conflictelor – materiale de training – training-uri livrate prin Confucius Consulting 
- Management strategic, Managementul schimbării – materiale de training – training-uri livrate prin 
Roland Gareis Consulting  
- Crearea unui PMO – materiale de training – training-uri livrate prin Roland Gareis Consulting 
- Competențe sociale – materiale de training – training-uri livrate prin Roland Gareis Consulting 
- Modulele de “Leadership”, “International approaches for Project Management” and “Preparing for 
Project Management international certification” – note de curs – WU Executive Academy Vienna   
- ‘Managementul proiectelor – note de curs – Masteratul de Managementul Proiectelor Internaționale 
– Facultatea de Comunicare și Relații Publice - SNSPA – 2004 – nepublicata 
 
Certificări internaţionale: 

 Project Management Professional (PMP), PMI (data certificare: 6.09.2004; reînnoită în 2007 si 
2011)  

 Certified Senior Project Manager, IPMA – nivel B (data certificare: 16.03.2004; reînnoită în 2007) 

 Prince2 Practitioner, OGC (data certificare: 12.07.2008) 
 
Certificări CNFPA 

 Manager de proiect - noiembrie 2009 

 Formator – decembrie 2009 
 
Autor şi coautor cursuri şi articole: 

 Adevăr și Provocare (2012)– Managementul proiectelor pentru intreprinderi mijlocii – Colecția 
Business (Editura Juridică) 

 Managementul proiectelor – note de curs – pentru Programul de master Managementul 
Proiectelor Internaţionale, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, 2004  

 Curs Managementul proiectelor – noţiuni de bază – CODECS 2005 

 Glosar de termeni în managementul de proiect – ediţia revizuită 2004 – co-autor 



 Experientă în training: 

 Peste 100 de seminare susţinute în perioada 2000 – 2007 ca trainer principal pentru echipe de 
manageri în domeniile management, managementul proiectelor şi managementul schimbarii, 
cultura organizationala, dezvoltarea afacerilor pentru clienţi din România şi Austria, prin 
intermediul SAS Institute, CODECS, CONFUCIUS CONSULTING şi ROLAND GAREIS 
CONSULTING 

Membru în asociaţii profesionale Membru al PMI Ethics Member Advisory Group (2014-2015) 
Membru al PMI Chapter Member Advisory Group (2013)  
Membru al PMI Leadership Institute Advisory Group (2012) 
Preşedinte al Asociaţiei Profesionale Project Management Institute, Chapter România (2007-2011) 
Membru al PMI Bulgaria Chapter (2011-prezent) 
Membru al PMI Belgium Chapter; membru al PMI Budapesta, Hungarian Chapter  (2008-2011) 
Vice Presedinte al  Asociatiei “Project Management Romania” afiliata IPMA (2004-2006) 

Anexe Copii ale diplomelor obţinute 

 

 
 


