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Curriculum Vitae pentru membrii fondatori 

SAMRO 

 
 

Adresa completă: Datele contact 

   Telefon fix: 021 3169873 

   Mobil: 0788 235 154 

   E-mail: aurelmanolescu@man.ase.ro ; aurel_manolescu@yahoo.com 

 

 

 Numele şi prenumele complet + iniţiala tatălui 

Aurel A. MANOLESCU 

 Date personale:  

Data şi locul naşterii: 

01.05.1940, Marsilieni, judeţul Ialomiţa  

Starea civilă + copii:, 

căsătorit, 1 copil 

Poziţia actuală şi datele instituţiei complete:  

Prof. univ. dr. Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management, 

Catedra de Management, str. Piaţa Romană nr. 1, Bucureşti 

 

 Limbi cunoscute:  

Limba Rusă – b (scris, citit, vorbit) 

Limba Engleză – b (scris, citit, vorbit) 

 

 Studii: 

Liceu teoretic 

Data absolvirii: 1960 

Numele instituţiei de învăţământ: Liceul nr. 1 Piteşti 

 

Licenţiat în ştiinţe economice – Şef de promoţie 

Data susţinerii tezei de doctorat: 1968 

Numele instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 

Doctor în Economie 

Data susţinerii tezei de doctorat: 1983 

Numele instituţiei de învăţământ: Academia de Studii Economice, Bucureşti, 

Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor 

Tema tezei de doctorat: „Creşterea rolului cercetării ergonomice în realizarea practică a 

organizării muncii” 

Conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. Petre BURLOIU 

mailto:aurelmanolescu@man.ase.ro
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 Specializări în ţară şi străinătate 

Instituţia: Şcoala Superioară din Varşovia, Polonia 

Domeniul: Ergonomie 

Perioada: 1975 

Bursă: Ministerul Învăţământului 

 

 Activitatea didactică. 

 

1994 – prezent 

Profesor universitar (post ocupat prin concurs) 

Activitate didactică şi pedagogică, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi 

publicistice în special în domeniile Managementului resurselor umane şi Ergonomie 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de 

Management, Bucureşti, Str. Piaţa Romană, Nr.1 

 

1991 – 1994 

Conferenţiar universitar.(post ocupat prin concurs) 

Activitate didactică şi pedagogică, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi 

publicistice în special în domeniile Managementului resurselor umane şi Ergonomie 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de 

Management, Bucureşti, Str. Piaţa Romană, Nr.1 

 

1974 – 1991 

Lector universitar (post ocupat prin concurs) 

Activitate didactică şi pedagogică, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi 

publicistice în special în domeniul Economia şi organizarea ergonomică a muncii 

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de 

Management, Bucureşti, Str. Piaţa Romană, Nr.1 

 

1968 – 1974 

Asistent universitar (post ocupat prin concurs) 

Activitate didactică şi pedagogică, activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi 

publicistice în special în domeniul Economia şi organizarea ergonomică a muncii, 

Organizarea şi planificarea întreprinderilor  

Academia de Studii Economice, Bucureşti, Facultatea de Management, Catedra de 

Management, Bucureşti, Str. Piaţa Romană, Nr.1 

 

Anul obţinerii calităţii de conducător ştiinţific de doctorat: 1999 

Număr doctori atestaţi: 8 

Titluri de teze de doctorat susţinute, conduse şi atestate: 

 Managementul comparat al resurselor umane 

 Perfecţionarea managementului resurselor umane din Armata României în 

contextul integrării României în NATO şi aderării la Uniunea Europeană 

 Contribuţii la implementarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă 

în întreprinderile mici şi mijlocii 

 Auditul resurselor umane 

 Sistemul de salarizare şi utilizarea resurselor de muncă ale firmei 
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 Activităţi de conducere sau de coordonare 

 

- Directorul Cursului Postuniversitar în domeniul „Managementul resurselor 

umane” din cadrul A.S.E. Bucureşti (programe anuale, începând din anul 2003) 

- Directorul programului de Master complementar (profesional) în domeniul 

„Managementul resurselor umane” din cadrul A.S.E. Bucureşti (programe anuale 

începând din anul 2003) 

- Coordonatorul Cursului „Strategii si politici in managementul resurselor umane” 

din cadrul Şcolii doctorale de la Facultatea de Management (programe anuale 

începând cu anul 2005) 
- Coordonarea elaborării unor lucrări de specialitate (cărţi, dicţionare, studii de 

caz etc.) în domeniul „Managementul resurselor umane” 

- Coordonarea activităţii Laboratorului de Managementul resurselor umane din 

cadrul Catedrei de Management, Facultatea de Management, A.S.E. Bucureşti 

 

 Activităţi în organizaţii profesionale şi de conducere 

 
După 1990 
- Membru fondator al Societăţii Academice de Management din România 

- Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Management 

- Membru în diferite Consilii de administraţie 
 

 Activitatea ştiinţifică şi academică publicată 

 

- Publicarea în calitate de autor, coautor sau membru în colegiul de redacţie a peste 

20 de cărţi sau lucrări de specialitate, inclusiv dicţionare în domeniul 

Managementului resurselor umane şi al Ergonomiei. 

- Susţinerea a numeroase comunicări ştiinţifice în conferinţe şi simpozioane naţionale 

sau internaţionale care au fost publicate în volume recunoscute CNCSIS. 

 

 Cărţi, manuale, tratate 

- Ergonomie, Editura Economică, Bucureşti 2009, 440 pag (ISBN 978-973-709-491-9) 

- Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti, 2007, 664 pag. 

  (ISBN 978-973-709-290-8); 

- Managementul resurselor umane, Ediţia a IV-a, Editura Economică, Bucureşti, 

   2003, 589 pag. (ISBN 973-590-909-x); 

- Abordări moderne în managementul şi economia organizaţiei, Vol.2, Editura 

  Economică, Bucureşti, 2003, (coautor), coordonator Nicolescu Ovidiu  

   (ISBN 973-590-862-x); 

- Managerii şi managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti,  

   2004, 464 pag. (coautor), coordonator Nicolescu Ovidiu (ISBN 973-709-03-49); 

- Managementul resurselor umane. Aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti,  

   2004 (coordonator), (ISBN – 973-709-038-1) 

- Managementul resurselor umane, Ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti,  

   2001, 560 pag. (ISBN: 973-590-463-2). 

- Dicţionar de ergonomie, Editura Certi, Craiova, 1997, 520 pag. (coautor şi 

   membru în colegiul de redacţie) coordonator Constantin Roşca (ISBN 973-96972-7-5). 

- Managementul resurselor umane, Editura R.O.I. Imprimeria “Coresi” Bucureşti,  

  1998, 454 pag. (ISBN 973-570-108-1) 
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 Articole şi studii publicate în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale 

recunoscute 
 

- The benefits of respecting ergonomic requirements within virtual workplaces. In: 

Global conference on business and finance proceedings, Volume 5, Number 1, 2010 

(ISSN 1931-0285 CD) The Institute for Business and Finance Research,  

Ianuary, 2010, Hawaii. Manolescu A., Lefter V., Nica E. 
 

- The emphasis of technical progress the endorsement of ergonomics core elements. 

In: Global conference on business and finance proceedings, Volume 5, Number 1, 2010 

(ISSN 1931-0285 CD) The Institute for Business and Finance Research,  

Ianuary, 2010, Hawaii. Lefter V., Manolescu A., Nica E. 
 

-  Considerations Regarding the Conflict Management. În: Theoretical and Applied 

Economics, Februarie, 2008. Indexată în baze de date internaţionale specifice 

domeniului DOAJ (Directory of Open Acces Journals), www.doaj.org,  

(ISSN 1841-8678. Manolescu A., Deaconu Alecx. 
 

- Linking Ergonomics with the Human Resources Management. În: Review of 

International Comparative Management, Volume 11, Issue 2, Mai, 2010, Academy of 

Economic Studies, Bucharest. (ISSN 1582 – 3458). Manolescu A., Verboncu I., Lefter 

V., Marinaş C. 
 

-  The human implications of management reengineering. În: Revista Management & 

Marketing, nr.3/2008, Editura Economică, Bucureşti. Included in the 11th Edition of 

Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, (ISSN 

1842- 0206). Verboncu I.  Manolescu A. 
 

- International Dimensions of Human Resource Management.  În „Romania in the 

European Union. The quality of Integration, Growth, Competence, Employment”, Vol 

II, Supplement, Theoretical and Applied Economics, November 23rd 2007,  

(ISSN 1841 – 8678). ). Manolescu A, Marinaş C. 
 

- Potential problems and sources of errors specific to the performance evaluation 

process. În: European Journal of the Economics In’vest Developpement, Lyon, France, 

Volume 1, No. 1, July - September, 2008, www.european-economics.fr.  

(ISSN 1959-5832). Manolescu A. 
 

-  Sisteme moderne de evaluare a performanţei. Metoda Feedback 3600. În: Calitatea 

acces la succes, nr. 12/2008 (ISSN: 1582 – 2559).Manolescu A., Puia R. 
 

- The myths of the professional career. In: Metalurgia international, vol. XIII, No. 2 

Special ISSUE, Editura Ştiinţifică, F.M.R. , 2008. (ISSN 1582-2214). Manolescu A. 

Lefter C. 
 

- The audit of Recruitment, Selection and Integration of the Human Resources. In: 

Analele Universităţii din Oradea / Ştiinţe Economice / TOM XVIII 2009, Vol. IV – 

Management, Marketing and Economic Informatics (ISSN 1582 – 5450). Marin I., 

Manolescu A. 
 

- The Area of the Human Resources Audit. În: Review of International Comparative 

Management, Volume 9, Number 1, March 2008, Academy of Economic Studies, 

Bucharest. (ISSN 1582 – 3458). Marin I., Manolescu A. 

http://www.doaj.org/
http://www.european-economics.fr/
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 Proiecte / contracte de cercetare 

 

- Realizarea a 27 de contracte de cercetare, din care un contract internaţional, 

- Coordonarea a 3 contracte de cercetare în calitate de director de proiect; 

- Participarea la 23 de contracte de cercetare în calitate de cercetător/specialist în cadrul 

echipei de cercetare (grant-uri prin competiţie sau contracte cu mediul de afaceri) 

 

- „Armonizarea calificărilor cu oferta de pregătire a resurselor umane din România în 

contextul Spaţiului European al Învăţământului Superior pentru asigurarea 

eurocarierelor profesionale” Tip grant (CEEX nr. 219/2006, Modul III) 

(cercetător/specialist în cadrul proiectului) 

 

- „Cercetare în vederea stabilirii căilor şi programelor de creştere a capacităţii României 

de implementare a acquis-ului comunitar privind contabilitatea, auditul financiar şi 

guvernanţa corporativă” Tip grant (Etapa 2007 – Elaborarea problematicii privind 

„Strategiile şi politicile de resurse umane din domeniul cercetat”). Contract de 

cercetare exploratorie nr. 740/28.09.2007 Cod proiect ID-795 PNCDI-II - componenta 

idei (membru în colectivul de cercetare) 

 

- Studiu privind rolul managementului resurselor umane în perfecţionarea activităţii 

manageriale de ansamblu. Contract de cercetare nr. 40/27.02.2008 încheiat cu firmă 

din mediul de afaceri.– Director de proiect 

 

- Studiu privind rolul sistemelor de salarizare în utilizarea eficientă a resurselor de muncă 

din cadrul societăţii comerciale S.C. Narcom Internaţional S.R.L. Contract de 

cercetare nr. 15/27.03.2008 încheiat cu firmă din mediul de afaceri). Director de 

proiect. 

 

- Studiu privind impactul implementării auditului resurselor umane în cadrul societăţii 

Pro Management Grup şi implicaţiile acestuia asupra eficientizării activităţii societăţii 

auditate. Contract de cercetare nr. 1/08.01.2008 încheiat cu firmă din mediul de 

afaceri.– Director de proiect 

 

-  Diagnosticarea viabilităţii manageriale a Fundaţiei pentru Educaţie şi Dezvoltare Media 

Pro. Contract de cercetare nr. 33 din 08.09.2008 încheiat cu firmă din mediul de 

afaceri – membru în cadrul echipei de cercetare. 

 

- Cercetări privind metode de consolidare economică a IMM-urilor din domeniul 

electrotehnic prin dezvoltarea culturii organizaţionale şi aplicarea managementului 

inovării. Proiect de cercetare nr. 3189 din septembrie 2008.  Tipul proiectului: PC. 

Program 4. Parteneriate în domenii prioritare. Partener implicat în proiect: Institutul 

de cercetări electrotehnice (membru în echipa de proiect) 

 

- Cercetări privind metode şi tehnici de creştere a performanţei agenţilor de vânzări din 

domeniul distribuţiei de anvelope. Contract de cercetare nr. 28 din 21.05.2007 

încheiat cu firmă din mediul de afaceri - cercetător/specialist în cadrul Proiectului 
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 Premii  şi distincţii 

 

- Premiul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pentru promovarea 

cercetării în domenii fundamentale, pentru lucrarea „Ergonomie”, Editura 

Economică, Bucureşti, 2009 (ISBN 978-973-709-491-9); 

- Premiul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România pentru aportul la 

îmbunătăţirea suportului profesionalizării managementului, pentru lucrarea 

„Managementul resurselor umane”, Editura Economică, Bucureşti, 2007, 664 pag. 

(ISBN 978-973-709-290-8); 

- Laureat al „Tribunei economice”, 2004 pentru contribuţia deosebită la asigurarea 

înaltei clase a publicaţiilor realizate; 

- Premiul Asociaţiei Generale a Economiştilor din România în anul 2003, pentru 

lucrarea „Managementul resurselor umane”,Ediţia a IV-a Editura Economică, 

Bucureşti, 2003, (ISBN 973-590-909-x). 


