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CURRICULUM VITAE 
  

1. Nume:  MANOLE 

2. Prenume: CRISTINA  

3. Data şi locul naşterii:  București, 14.09.1968 

4. Cetăţenie:  Română 

5. Date de contact (e-mail, telefon, fax):  cristina_manole68@yahoo.com, 0723.246.776 

6. Studii:  

Instituţia Perioada Grade sau diplome 

obţinute 

Academia de Studii Economice 

din București, Facultatea de 

Management (Specializarea 

MCTT) 

1987 - 1992 Diplomă de economist 

Centrul de Perfecţionare, 

Consultanţă şi Management 

pentru Comerţul Internaţional, 

Bucureşti 

aprilie 1993 Certificat de absolvire a 

cursului postuniversitar 

“Valorificarea 

avantajelor ce decurg din 

aplicarea acordului de 

asociere a României la 

comunităţile europene şi 

a acordului de zonă de 

comerţ liber între ţările 

membre ale A.E.L.S. 

Universitatea Marea Neagra iulie 1993 Certificat de absolvire a 
cursului postuniversitar 

“Managementul crizelor 

de tranziţie“  

 Academia de Studii Economice 

din București, Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului 

Didactic, Curs Postuniversitar de 

Pregătire Psihopedagogică şi 

Metodică 

 

1997 - 1998 Diplomă de studii 

postuniversitare de 

specializare în 

“Psihopedagogie şi 

Metodică“ 

Academia de Studii Economice 

din București, doctorat în 

domeniul Managementului, 

specializarea Economia Muncii 

1994 – 1999 Diplomă de Doctor în 

Economie 

7. Titlul ştiinţific: DOCTOR (Specializarea Economia Muncii) 

8. Experienţa profesională: 

Perioada:  2001 - prezent 

Locul: Facultatea de Administrație și Management Public 

Instituţia: Academia de Studii Economice, București 

Funcţia: LECTOR UNIVERSITAR DR. 

Descriere: Activităţi specifice de predare  (cursuri, seminarii) şi îndrumare a studenţilor la 

cursurile de zi, cât și la învățământul la distanță în cadrul disciplinelor: 

„Managementul Resurselor Umane”, „Managementul Resurselor Umane în 

Administrația Publică”; „Managementul Resurselor Umane în Organizaţiile 

Publice din Uniunea Europeană”; „Resursele Umane în Contextul Globalizării”; 

Evaluarea  studenţilor în urma susținerii examenelor, cât și evaluarea periodică a 

acestora în cadrul activităților de seminar; 

Participarea la diverse activităţi ştiinţifice: cercuri, mese rotunde, conferinţe, 

simpozioane, etc;  

Implicarea în proiecte de cercetare derulate la nivel de catedră/facultate/academie. 



  

Perioada:  1996-2001 

Locul: Facultatea de Management 

Instituţia: Academia de Studii Economice, București 

Funcţia: ASISTENT UNIVERSITAR 

Descriere: Activităţi specifice de îndrumare a studenţilor (seminarii) la disciplinele: 

„Economia şi Organizarea Ergonomică a Muncii (Ergonomie)”, „Managementul 

Resurselor Umane” ;   

Participarea la diverse activităţi ştiinţifice: cercuri, mese rotunde, conferinţe, 

simpozioane, etc;  

Evaluarea periodică a studenţilor în cadrul activităţilor de seminar; 

Implicarea în proiecte de cercetare derulate la nivel de catedră/facultate/academie. 

 
  

Perioada:  1993-1996 

Locul: Facultatea de Management  

Instituţia: Academia de Studii Economice, București 

Funcţia: PREPARATOR UNIVERSITAR 

Descriere: Activităţi specifice de îndrumare a studenţilor (seminarii) la disciplina 

„Economia şi Organizarea Ergonomică a Muncii (Ergonomie)”; 

Evaluarea periodică a studenţilor în cadrul activităţilor de seminar ; 

Participarea la diverse activităţi ştiinţifice: cercuri, mese rotunde, conferinţe, 

simpozioane, etc. 

 
  

Perioada:  1992-1993 

Locul: Departamentul de Prognoză 

Instituţia: Comisia Naţională de Prognoză, București 

Funcţia: REFERENT 

Descriere: Participarea la elaborarea de prognoze macroeconomice (proiecţia principalilor 
indicatori macroeconomici), pe termen scurt, mediu şi lung. 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Academia de Studii Economice București, Facultatea de Administrație și 

Management Public, Departamentul de Administrație și Management Public, Lector univ. Dr. 

10. Vechime la locul de muncă actual: 23 ani în A.S.E 

11. Membru al asociaţiilor profesionale:  

- Membru în cadrul Asociației Române de Științe Regionale (ARSR)  
12. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză 

13. Alte competenţe:  

 - abilitate de a lucra în grup;  

 - abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale; 

 - coordonator al lucrărilor de licență și de dizertație; 

 - membru în echipe de cercetare. 
14. Specializări şi calificări: 

- Membru (2006 – 2016) al Centrului de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice, din cadrul  Facultății de   

Administrație și Management Public; 

-Membru ( 2012 - 2013) în echipa Biroului Electoral Central, cu ocazia alegerilor ce au avut loc în cadrul 

Academiei de Studii Economice (implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice); 

- Vicepreședinte (decembrie 2015) în Comisia Electorală a Facultății de Administrație și Management Public, 

cu ocazia alegerilor pentru Senatul ASE, cât și pentru Consiliul Facultății.  

15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice: 

- Diplomă „Funcționari Publici de Carieră” acordată de catre Academia de Studii Economice, din Romania, 

pentru importanța adusă componentei  „Resurse Umane” și eficientizarea acesteia; 



- Diplomă de Excelență acordată pentru merite deosebite în îndrumarea studenților pe parcursul anilor 

universitari (promoția 2013); 

- Diplomă de Excelență acordată pentru merite deosebite în îndrumarea studenților pe parcursul anilor 

universitari (promoția 2011); 

- Diplomă de onoare acordată cu ocazia celei de-a 90-a aniversări a Academiei de Studii Economice, București; 

- Diplomă acordată cu ocazia Centenarului Academiei de Studii Economice, București; 

16. Experienţa acumulată (inclusiv experiență manageriala) în proiecte de cercetare 

naţionale/internaţionale: 

Programul – Sursa de finanţare 

Număr/dată contract 
Denumire proiect  

Funcţia,  

perioada,  
volumul finanţării:  

 

Principalele publicaţii rezultate 

Contract nr.66/24.09.2009, „Studii și cercetări 

pentru amplasarea unei clădiri cu funcțiunea 

Birouri pentru Centrul de cercetare, instruire și 

expertizare pentru dezvoltare durabilă  și protecția 

mediului” 

Membru în echipa 

de cercetare, 2009-

2010, 10.000 Euro  

 

Contract nr. 68/24.09.2009, „Analize urbane şi 

studiu de oportunitate privind amplasarea unui 

centru de cercetări medicale în zona. Str. Șerban 

Vodă, nr.210-218, sect.4, București” 

Membru în echipa 

de cercetare, 2009-

2010, 10.000 Euro 

 

Program 4- Parteneriate în domenii prioritare 

CTR nr. 91-035/ 2007, 693/ 14.09. 2007, „Analiza 

cantitativa si calitativa a efectelor reformei 
administratiei publice asupra procesului de 

integrare in UE din perspectiva reducerii 

decalajelor de dezvoltare dintre regiunile 

economice”,  etapa de execuție nr. III/2009 cu 

titlul „ Identificarea impactului financiar și 

managerial la nivelul AP, al adoptării unei noi legi 

a salarizării  în APC și APL din 

România”,(Director de proiect - Prof. Dr. Marius 
Profiroiu) 

Expert, 2007-2010, 

Valoare 1.980.000 

RON 

 

Program 4- Parteneriate în domenii prioritare 

CTR nr. 91-035/ 2007, 693/ 14.09. 2007, „Analiza 

cantitativă şi calitativă a efectelor reformei 

administraţiei publice asupra procesului de 

integrare în UE din perspectiva reducerii 
decalajelor de dezvoltare dintre regiunile 

economice”, etapa de execuție nr. V/2010 cu 
titlul „Analiza capacităţii de cofinanţare a 

autorităţilor publice locale, pentru susţinerea 

dezvoltării locale şi a reducerii decalajelor de 

dezvoltare dintre regiunile economice”, ( Director 

conf. Profiroiu Alina)  

Expert, 2007-2010, 

Valoare 1.980.000 

RON 

 

Contract POSDRU/109/2.1/G/81434, „Stagiile de 

practica ale studentilor – pas catre integrarea 

profesională” (Director de proiect - Prof. Dr. 

Marius Profiroiu) 

Expert, 2012-2013, 

Valoare 2.110.489,46 

RON 

 

Leonardo da Vinci, tip B, SK/06/B/F/PP – 

177443, „Vocational Education and Training for 

Quality of Life Through eHealthcare and Well-

being” (Director partea romaneasca - Prof. Dr. 
Sofia Colesca) 

Expert, oct. 2006-

dec. 2008, Valoare 

454.894 Euro 

 

CEEX Modul I, Cod 2CEEX06-08-69/2006, 

„Cercetari asupra modalităților de dezvoltare a 

orașelor competitive și inteligente în societățile 

bazate pe cunoaștere”, faza 2007 „ Elaborarea 
unui model strategic de dezvoltare urbană. 

Analiza gradului de implementare a serviciilor de 

Expert, Sept. 2006-

oct. 2008, Valoare 

1.090.000 RON 

 



guvernare electronică în oraşele din România”, 
(Director de proiect - Prof. Dr. Sofia Colesca) 

CEEX Modul I, Cod 2CEEX06-08-69/2006, 

„Cercetari asupra modalităților de dezvoltare a 

orașelor competitive și inteligente în societățile 

bazate pe cunoaștere”, faza 2008 „ Analiza şi 
specificarea soluţiilor de guvernare electronică 

utilizate în managementul urban. Realizare şi 

experimentare componente specifice de guvernare 

electronică în managementul urban” (Director de 

proiect - Prof. Dr. Sofia Colesca) 

Expert, Sept. 2006-

oct. 2008, Valoare 

1.090.000 RON 

 

Program CERES - proiect prioritar 5, „Tinerii și 

decizia lor la diferite nivele”, (Director de proiect- 

Prof. univ. dr. Constanța Bodea) 

Membru în echipa 

de cercetare, 2003-

2005 

 

17. Alte menţiuni: 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 
 

 

Data completării:            

          Semnătura 

14.04.2016 

 


