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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume MANOLE, VICTOR 

Adresă 
                                          Stare civilă 

Str. Matei Basarab, Nr. 73, bloc L113 A, sc.3, et.1,ap,19, Bucureşti, sector 3 
Casatorit, un copil 

Telefon(oane) 0722 329733   

E-mail(uri) profmanolevictor@gmail.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 23.02.1947 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

-  

  

Descriere post în proiect 

 

Experienţa profesională 

Are experienţă relevantă în realizarea de parteneriate şi protocoale de colaborare si se subordonează 
managerului de proiect 

 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
Numele si adresa angajatorului 

  2004 – 2012 

 Decan 

 Managementul şi coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul Facultăţii de Economie 
Agroalimentară şi a Mediului. 
 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

Învăţământ superior 



Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                                  
 

 

 1996 - 2004  
Şef al Catedrei  „Economia şi Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare” 

  Coordonarea activităţiilor didactice, de cercetare şi auxiliare acestora, aferente catedrei  de „Economia şi 
Tehnologia Producţiei Agricole şi Alimentare”, cu respectarea tuturor cerinţelor actuale. 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
  Învăţământ superior 
 
 

1994 – prezent  
 Profesor universitar doctor  
Prelegeri la disciplinele: „Marketing”, „Agromarketing”, „Filiere agroalimentare”, „Marketing agroalimentar 
strategic” şi îndrumarea proiectelor economice – curs de zi, invăţământ la distanţă, master. 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
  Învăţământ superior 
 
 2006-2009 
Preşedintele Comisiei Ştiinţe economice I  
Evaluarea instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor de studii ale acestora. 
 ARACIS, str. Spiru Haret, nr. 12, Bucureşti 
 Învăţământ superior 
 
 
  1990-1993 
 Conferenţiar  
 Prelegeri la disciplinele: „Marketing”, „Agromarketing”, „Filiere agroalimentare” şi îndrumarea proiectelor 
economice – curs de zi, invăţământ la distanţă, master. 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
   Învăţământ superior 
  

 
1979-1990 

 Lector 
 Prelegeri la disciplinele: „Marketing”, „Agromarketing”, „Filiere agroalimentare” etc. 
 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
 Învăţământ superior 
 

    1974-1978 
 Asistent universitar 
 Seminarizare lucrări practice la disciplina „Marketing”, „Agromarketing”  şi activitate de cercetare în cadrul 
catedrei în domeniul tezei de doctorat. 

 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
 Învăţământ superior 
    

 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   / furnizorului de formare 

 

2010 
Curs postuniversitar de Managementul educaţiei la distanţă 
Management educaţiei la distanţă 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 

 Învăţământ superior 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   / furnizorului de formare 

 

2009 
Curs postuniversitar de Management universitar 
Management universitar 
 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI, str.Piaţa Romană, nr.6, sector 1, Bucureşti 
 Învăţământ superior 

 

Perioada 1982-1986 

 Calificarea / diploma obţinută DOCTOR ÎN ECONOMIE 



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Economie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei 
Agricole şi Alimentare 

 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ   / furnizorului de formare 
 

 
1965-1970 

 ECONOMIST 
  Discipline economice şi discipline de specialitate în domeniul agroalimentar. 
 
 Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Economia Producţiei, secţia Economia 
agriculturii 

   
 

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 

Engleză  B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - O bună capacitate de comunicare obtinută ca urmare a experienţei de cadru didactic şi Consilier Rector 
pe aspecte sociale si relaţiile cu organizaţiile studenţeşti; 

- Bună abilitate de adaptare la mediu multicultural, câştigat din participarea intr-un mediu academic, 
deplasările în interes profesional 

  



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Fondator şi director al cursului masteral „Agrobusiness” 

- Capacităţi organizaţionale (resurse umane şi logistică): experienţe în organizarea de workshop-uri, întâlniri 
bilaterale, întâlniri oficiale, reuniuni, seminarii, simpozioane, conferinţe ( Conferinţa Internaţională 
„Dezvoltarea complexă şi durabilă a spaţiului rural”). 

- Abilităţi de lucru în echipă obţinută în perioada studiilor şi în funcţiile de conducere deţinute 

- Expert local al Băncii Mondiale pentru elaborarea lucrării „Strategy for transition in agriculture (1993 – 
1994); 

- Expert local pe termen scurt pentru elaborarea termenilor de referinţă a unui program PHARE de asistenţă 
tehnică privind restructurarea şi privatizarea unor complexe industriale de porci şi păsări (1994); 

- Expert local pe termen scurt la mai multe proiecte PHARE:  „Creditul mutual” şi „Asigurarea în agricultură” 
(1998), „Aprecierea eficienţei programelor PHARE realizate  pentru agricultura României”  (1999); 

- Expert economico-financiar al Ministerului Educaţiei, CNCSIS, pentru evaluarea proiectelor de cercetare 
bazate granturi şi a proiectelor de finanţare nerambursabile (din 1998 până în prezent); 

- Expert evaluator economico-financiar al  proiectelor Băncii Mondiale pentru agricultură; 

- Expert evaluator economico-financiar al proiectelor AMPOP pe axele 2, 3 şi 4 Leadership Fish al 
strategiilor de dezvoltare locală în zonele piscicole; 

- Membru în comisia AMPOP în selecţia proiectelor AMPOP pe axele 2, 3 şi 4 Leadership Fish al strategiilor 
de dezvoltare locală în zonele piscicole; 

- Expert cheie in cadrul ,,Programului pregatirea profesionala pentru fermierii care detin ferme de 
semisubzistenta”, contract cu GBI Consulting Mehlmauer – Larcher & Kastner OG, Vienna, Austria, 2012 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoştere a proceselor de control al calităţii în învăţământul superior, ca urmare a experienţei 
dobândite ca Preşedinte al Comisiei Ştiinţe economice I în cadrul ARACIS. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet Explorer 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Scrisul, urmare a vastei experienţe în mediul academic şi publicării a numeroase articole, cărţi şi cursuri.  

  

  

Permis(e) de conducere Permis conducere, categoria B. 

  



Informaţii suplimentare 
 
 Afilieri profesionale : 

 Membru al Asociaţiei Economiştilor Agrarieni din Europa 

 Membru al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER) 

 Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) 

 Preşedinte al Federaţiei Române de Dezvoltare Montană şi Rurală (FRDMR) 

 Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) 

 Membru asociat al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 
 
Elemente de recunoaştere a prestigiului naţional şi internaţional (distincţii) : 

 Diplomă de excelenţă pentru prestigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi contribuţia la afirmarea şcolii 
superioare acordată de Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2003; 

 Diplomă de onoare acordată de Academia de Studii Economice din Bucureşti, 2003; 

 Diploma Laurii „Tribunei Economice” 2004 pentru fidelitatea faţă de Grupul de presă şi editură „Tribuna 
Economică” şi pentru contribuţii deosebite la asigurarea înaltei clase a publicaţiilor noastre, la promovarea 
acestora în răndurile unui public de elită; 

 Diploma „GEORGESCU ROEGEN” acordată de ASE în 2004, 2005 şi 2006;  

 Diploma de excelenţă acordată de AFER pentru sprijinirea cercetării ştiinţifice studenţeşti (2006); 

 Diploma de profesor de onoare acordată de Senatul Universităţii din Craiova pentru merite deosebite în 
activitatea didactică cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Economia si 
Administrarea afacerilor (2006); 

 Distincţia „Profesorul emerit” acordată de AFER, în 2007; 

 Diplomă de recunoaştere a contribuţiei generale la activitatea şi dezvoltarea Institutului de Economie 
Agrară din Belgrad, acordată cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înfiinţarea sa (2009); 

 Diplomă de excelenţă acordată de ARACIS, în 2009; 

 Diplomă şi medalie de recunoaştere a activităţii în domeniul agriculturii şi alimentaţiei acordată de FAO 
(2010); 

 Medalie de argint ca semn de recunoaştere a meritelor pentru promovarea valorilor învăţământului 
economic acordată de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cu ocazia aniversării a 90 de ani de 
învăţământ economic (2010); 

 Diploma de excelenţă Paul Bran pentru promovarea valorilor învăţământului economic românesc, 
prestigioasa activitate profesională ştiinţifică şi excelenţă în domeniul managementului instituţional 
acordată de ASE (2010); 

 Diploma jubiliară acordată cu prilejul aniversării a 50 de ani de învăţământ universitar în Dobrogea de 
către Universitatea „Ovidius” din Constanţa (2011); 

 Diplomă de excelenţă acordată de Universitatea din Craiova pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea 
învăţământului superior economic din România (2011); 

 Diplomă de „Profesor emerit” acordată de Senatul ASE pentru excelenţă didactică şi cercetare în domeniul 
ştiinţelor economice, în conformitate cu art. 289 (3) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale (2011); 

 Diplomă de excelenţă acordată de AFER cu prilejul împlinirii vârstei de pensionare, în semn de înaltă 
apreciere a meritelor deosebite în activitatea managerială, didactică şi de cercetare ştiinţifică din ţara 
noastră (2012); 

 Diplomă de Doctor Honoris Causa acordată de Universitatea Ovidius Constanţa (31 mai 2012). 

 Diploma de excelenţă „Virgil Madgearu” acordată de Academia de Studii Economice din Bucureşti cu 
ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţare. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 


