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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  BICHESCU CEZAR-IONUŢ  

Adresa(e)   

Telefon(oane) 0236 307700   

E-mail(uri) bichescu.cezar@primariagalati.ro  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 24/03/1980 

  

 

Experienţa profesională 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

 

                                            Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

  
                                            

 

                                             Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
 

 

 
 
 

  Noiembrie 2020 - Prezent 

 

  Administrator public (City Manager) 

 

  Coordonarea activităţii manageriale a Primariei Municipiului Galati, din punct de vedere 

economic, investitional si strategic. 

 

 

 Primaria Municipiului Galati 

 

 

 

  Aprilie 2018 – Noiembrie 2020 

PRORECTOR –activitatea economică, investiții și relații internaționale privind extensiunile 

universitare în UE 

 

  Coordonarea activităţii manageriale a universităţii din punct de vedere economic, 

investitional si strategic in ceea ce priveste dezvoltarea pe plan extern. 

 

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

 

 

   

  2016 → martie 2018 

 

DIRECTOR GENERAL / Direcţia Generală Economică, Investiţii şi Relații Internaționale 

 

Coordonarea activităţii manageriale a universităţii 

Coordonează activitatea privind relațiile internaționale și interinstitutionale, fiind 

reprezentantul Universității în programele internaționale 

 

 Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii manageriale a universităţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi 

mailto:bichescu.cezar@primariagalati.ro
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                                          Perioada 

               Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

2012 – Prezent 

Conferentiar la Facultatea Transfrontaliera din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din 

Galati 

 

Perioada 

 

2009 → 2012  

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii Direcţiei Cămine-Cantine 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi 

  

 

Perioada 

 

2007 → 2009  

Funcţia sau postul ocupat ŞEF SERVICIU 

Activităţi si responsabilităţi 

principale 

Coordonarea activităţii Serviciului Administrativ Cămine-Cantine 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Noiembrie 2004 – octombrie 2012  

Calificarea/diploma obţinută DIPLOMA DE DOCTOR 

 

 

 

 

                             

Disciplinele principale        

studiate/competenţele 

profesionale dobânditei 

TEZA DE DOCTORAT „Posibilități de îmbunătățire a calității vinurilor roșii produse în 

podgoria Murfatlar prin aplicarea unor procedee biotehnologice moderne pentru procesarea 

strugurilor și a mustului” 

 

 

Produse alimentare organice prezent şi perspectivă 

Identificarea falsificării produselor alimentare organice 

Studiul agriculturii organice pe plan mondial 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

 

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

  

Perioada 01/10/2006 - 30/06/2008  

Calificarea/diploma obţinută DIPLOMA DE MASTERAT 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul proiectelor europene 

Metode de gestionare financiară a programelor europene 

Tehnici de implementare a programelor europene 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţe Economice 

 

 

 

 

Perioada 01/10/2004 - 30/06/2006  

Calificarea/diploma obţinută DIPLOMA DE MASTERAT 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul produselor alimentare 

Controlul statistic al calităţii 

Tehnologii moderne de asigurarea stabilităţii şi inocuităţii produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 
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Perioada 01/10/1999 - 30/06/2004  

Calificarea/diploma obţinută DIPLOMA DE INGINER 

Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 

 

 

 

Tehnologii generale în industria alimentară 

Principiile nutriţiei 

Toxicologia produselor alimentare 

Tehnologia berii 

Falsificarea produselor alimentare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 
formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 

 

 

Experienta acumulata (in special 

manageriala) in alte 

programe/proiecte 

nationale/internationale 

 

 

Experienţa bună a MANAGEMENTULUI de proiect si al echipei dobândit prin finalizarea 

proiectului de modernizare şi reabilitare a complexului studenţesc gălăţean între anii 2006-

2008. 

  -Responsabil financiar/ POSDRU/159/1.5/S/138963/PERFORM/08.04.2014-  04.10.2015 

   -Expert achizitii/ POSDRU/144/6.3/S/129743/PROGRES/02.05.2014- 01.11.2015 

  -2016-2021/ Transfer de cunoștințe privind creșterea eficientei energetice  și sisteme 

inteligente  de putere CRESC-INTEL/ responsabil tehnic –economic 

20 – Expert in cadrul proiectului „Calitate, mobilitate si diversitate in contextul internationalizarii 

activitatilor Universitatii „Dunarea  de Jos" din Galati  Acronim: UDJG international - UDJGi 

20- Expert in cadrul proiectului „Internationalizarea invatamantului superior la Universitatea 

"Dunarea de Jos" din Galati in  contextul globalizarii”  Acronim: GO-UGAL  

-Director de proiect in cadrul proiectului „EXPERT” finantat de MCI. 

-Director de proiect in cadrul proiectului „DeltaPractic” finantat de catre MEC. 

-Director proiect in cadrul proiectului international „OMEGA” finantat de catre Regiunea 

Sicilia si U.E. 

 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
 
Informaţii suplimentare 

Buna cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
  1. Stagiu de pregătire profesională în domeniul industriei alimentare efectuat în   Burgos, Spania 

(20.10.2005-20.02.2006). 
2. Absolvent al cursului de formare profesională în Managementul Calităţii. 
3. Absolvent al cursului de Senior Manager. 
4. Program MENER - Predicţia caracteristicilor toxicologice ale poluanţilor organici - PRETOX 

(2004-2006). 
5. CNCSIS- Sisteme naturale ecologice pentru inhibarea şi degradarea produselor agricole (membru 

în contract între 2004-2006). 
6. Program CEEX Modul IV - Centru regional de cercetare şi monitorizare a calităţii mediului 

CREDENTIAL (membru în contract între 2006-2007). 
7. Centru integrat de cercetare şi formare pentru Biotehnologie Aplicată în Industria Alimentară- 

BIOALIMENT - membru în contract 
8. 2016-august Certificat Expert Achiziții Publice-Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
S.C. EXPERT AKTIV GROUP SRL Bacău 
  9. 2015- august - Certificat Expert Achiziții Publice/Negocierea în cadrul procedurilor de 

atribuire/Acordarea consultanței de specialitate/Administrarea contractelor; Planificarea 
achiziíilor publice/Finalizarea procedurilor de atribuire/S.C. EXPERT AKTIV GROUP SRL 
Bacău 

10. 2014- decembrie /Certificat Expert Achiziții Publice/Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
S.C. EXPERT AKTIV GROUP SRL Bacău 
  11. 2014- august/Certificat Expert Achiziții Publice/Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire 
Acordarea consultanței de specialitate/Administrarea contractelor; Planificarea achiziíilor publice 
Finalizarea procedurilor de atribuire/S.C. EXPERT AKTIV GROUP SRL Bacău 
12. 2014- mai/ Certificat de atestare a competențelor profesionale/Managementul comunicării și 

relații   publice/Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
13. 2013- decembrie/Certificat Specialist în Achiziții /S.C. EXPERT AKTIV GROUP SRL Bacău 

 


