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“Accesibilitate spre Angajabilitate! Politici Publice de Ocupare pentru secolul XXI"
- COMISIA DE EXPERŢI Prof. univ. dr. Marilen Pirtea are la bază o experiență de management academic ca Rector, Decan, Prodecan și Cancelar în
cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) și a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, timp de 12 ani,
precum și acumulările realizate în calitățile sale de membru în organismele academice și profesionale din care face parte.
În ceea ce privește activitatea de cercetare, Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, este autor a 13 cărți de
economie/finanțe, din care trei ca prim autor. Pe parcursul activității sale a publicat mai mult de 150 de articole și studii
indexate în revistele de specialitate, național și internațional.
Domnia sa este manager de proiect sau membru în 35 proiecte de cercetare și dezvoltare instituțională, precum și

MARILEN PIRTEA

•Director executiv al Centrului de Cercetări în Științe Sociale, din cadrul Universității.
•Deține funcția de Vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR)
•Vicepreședinte al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)
•Membru în Biroul Permanent al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS)
•Vicepreședinte al Asociației Generale a Economiștilor din România și Redactor șef al publicației trimestriale „Timișoara Journal
of Economics”.

În prezent este profesor universitar în cadrul Departamentului de Psihologie de la Facultatea de Sociologie și Psihologie din
Universitatea de Vest din Timișoara, susținînd cursuri la specializările Psihologie, Sociologie, dar și la alte facultăți (Științe Politice,
Litere). A fost cancelar al Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara (2004-2005), prodecan și
membru al Senatului UVT (2008-2012), iar din aprilie 2012 este ales decan al facultății respective.
A publicat 7 cărți ca prim/unic autor sau ca și coordonator și a redactat peste 50 de studii în reviste și volume din țară și
străinătate. Cercetările sale au urmărit transferurile valorice intergeneraționale din România contemporană, fixîndu-și atenția
asupra profilului identitar al generației ”decrețeilor” (Decretul 770/1966 de interzicere a avorturilor, impus de Nicolae Ceaușescu).
A coordonat sau a fost integrat în colectivul a peste 20 de proiecte de cercetare și implementare cu finanțare națională sau
internațională, coordonînd, totodată, grupul românesc în cadrul ”Culture and Identity Research Network”.
Alin Gavreliuc este, în egală măsură, o personalitate publică angajată, semnînd editoriale în grilă psihosociologică în ”Evenimentul
zilei” (EVZ-Vest), unele din acestea reunite în volumul de eseuri ”Viața ca prilej. 101 oglinzi psihosociologice despre ceea ce
suntem”.

ALIN GAVRELIUC

Alin Gavreliuc este membru al mai multor organisme profesionale, precum Societatea Română de Științe politice (SRSP),
Societatea de Antropologie culturală din România (SACR), Asociația Psihologilor din România (APR) sau Societatea Sociologilor din
România (SSR).
Alin Gavreliuc este, totodată, președinte al Secțiunii de Psihosociologie al Societății Sociologilor din România și face parte din
Supervisory Board al proiectului Mentality.ro. Este membru în Comisia de specialitate de Științe administrative, Științele educației
și Psihologie în cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior (ARACIS), precum și în Comisia de
specialiate de Psihologie și Științe comportamentale din Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor
Universitare (CNATDCU), în cadrul Ministerul Educației Naționale. În ianuarie 2006 i s-a decernat de către Primăria Municipiului
Timișoara „Diploma de excelență” pentru „întreaga activitate și promovarea imaginii Timișoarei”, iar în 2011 i s-a decernat
”Diploma – Profesor Bologna”, acordată de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din Romania, Cluj-Napoca. Este
membru al Asociației Internaționale de Psihologie interculturală - IACCP (International Association for Cross-Cultural Psychology)
și președinte executiv al Societății Tinerilor Universitari din România (STUR).

Corina Dragomirescu este fondator al Academiei de Advocacy în cadrul căreia iniţiază, aplică spre finanţare şi
coordonează... toate proiectele organizaţiei, fiind de asemenea implicată activ în toate campaniile de advocacy ale
organizaţiei, în consultările publice derulate prin procedura de audieri publice şi în elaborarea de publicaţii de sprijinire a
societăţii civile în a-şi apăra interesele.
În cadrul Confederaţiei Întreprinzătorilor Particulari din județul Timiş a elaborat proiecte spre finanţare, atât pentru
mediul timişorean, cât şi transfrontalier (1995-2001).
A demarat experimentul pilot de incubator de afaceri, punând în practică primul parteneriat public privat din judeţul
Timiş - ,,Centrul de Inovare şi Incubare Timişoara” (1994). În cadrul acestui program a sprijinit peste 50 de IMM-uri cu
asistenţa tehnică în obtinerea de fonduri neramburasabile, în valoare de 50.000 euro/proiect (1994-1996). Experienţa
acumulată în mediul asociativ a determinat-o să se implice alături de organisme internaţionale (IRIS Center, CHF
International) în elaborarea de politici publice de creare a unui mediu favorabil dezvoltării socio - economice în România.
CORINA DRAGOMIRESCU
A contribuit la elaborarea legilor accesului liber la informaţia publică, a legii transparenţei, a proiectului de lege de
declaraţie unică consolidată pentru întreprinderi, a legii aprobării tacite, a declaraţiei pe proprie raspundere, câştigând o
bogată experienţă în procesul legislativ şi modul de interferare cu legiuitorii.
Elaborează sesiuni de training în advocacy şi livrează module specifice de instruire vocaţională, atât în ţară cât şi în
străinătate.

- COMISIA DE INIŢIERE -

Domnul Marcel-Dumitru MICLĂU, în prezent director executiv al AJOFM Timiș, a fost consilier pentru alternative
educaţionale în cadrul Ministerului Învățământului în perioada 1990-1994 și consilier în Corpul de Control al
Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap între 1994 și 1996.
În perioada 2001-2002 ca şi consilier personal al ministrului Integrării Europene, dar şi ca secretar general în
cadrul aceluiaşi minister, participă la acţiunile de negociere a capitolelor din Tratatul de Aderare al României la
Uniunea Europeană şi întocmirea de studii, documentări, rapoarte privind procesul integrării europene al
României. Se preocupă activ de realizarea activităţilor de diseminare a informaţiilor pe diferite teme europene la
nivelul autorităţilor şi instituţiilor centrale, instituţiilor prefectului şi autorităţilor administraţiei publice locale,
inclusiv politici bugetare şi monetare.

MARCEL DUMITRIU MICLĂU

Din 2002 şi până la directoratul AJOFM Timiş, Marcel Miclău a fost expert superior şi director general adjunct în
cadrul Corpului de Control al Ministerului Administrației și Internelor cu atribuţii privind coordonarea activităţii
segmentului de administraţie publică; implicându-se totodată în elaborarea de studii, sinteze, documentări şi
analize în domeniul administraţiei publice, inclusiv în domeniul finanţelor publice.

Radu Nicosevici este membru activ în Comitetul Economico Social European, pe mandatele 2007 – 2015, în cadrul
căruia îşi aduce contribuţii de îmbunătăţire a cadrului legislativ european.
Din 2002 este membru fondator al Academiei de Advocacy, în cadrul căreia derulează programe şi proiecte de
îmbunătăţire a cadrului legislativ pentru diferite grupuri de interese legitime din România.
A introdus procedura de audieri publice ca fiind formula cea mai eficientă de consultări publice, după apariţia legii
transparenţei în România. Prin această procedură a organizat peste 20 de audieri publice naţionale, care au condus
cu precădere la modificări de proiecte de legi.

În scopul apărării intereselor micilor întreprinzători s-a implicat în crearea Alianţei Strategice a Asociaţiilor de Afaceri,
în numele căreia, a iniţiat prima campanie naţională de influenţare a deciziei publice, cunoscută sub numele de
,,greva fiscală” (1997).
RADU NICOSEVICI

A iniţiat sesiuni de instruire vocaţională pentru reprezentanţii societăţii civile, a condus sesiuni de instruire în ţară şi
străinătate şi a iniţiat programe de tip master în domeniul advocacy, alături de Universitatea de Vest din Timişoara.
Este solicitat cu precădere în iniţierea şi coordonarea campaniilor de advocacy în beneficiul grupurilor de interese
legitime ale societătii civile româneşti.

